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BRZEZIŃSCY STRAŻACY NAJLEPSI W POWIECIE

W dniu 12 marca 2016 roku już po raz
dziesiąty rozegrano Turniej Halowej Piłki Nożnej Strażaków Powiatu Brzezińskiego, w którym wzięło udział 8 drużyn
reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu oraz reprezentacja
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Turniej po raz
pierwszy rozegrany został na terenie powiatu brzezińskiego w nowej hali sportowej w Jeżowie.
Organizatorem turnieju była Komenda
Powiatowa PSP w Brzezinach, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzezinach oraz Kapelan Powiatowy Strażaków
ksiądz Władysław Moczarski.
Cele, jakie przyświecały turniejowi, to
integracja braci strażackiej, popularyzacja
sportu wśród strażaków, wyłonienie najlepszej drużyny strażackiej powiatu brzezińskiego, a przede wszystkim czerpanie
radości z uprawiania tej pięknej dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna.
Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach zwyciężyła w turnieju i otrzymała
puchar ufundowany przez księdza kapelana Władysława Moczarskiego.
Drugie miejsce i puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP druha Krzysztofa Czułno wywalczyli strażacy z Ząbek,
a trzecie miejsce i puchar Komendanta
Powiatowego PSP w Brzezinach st. bryg.
Jarosława Tomaszewskiego otrzymali
strażacy z Woli Cyrusowej.
Statuetkę ufundowaną przez Dowódcę JRG w Brzezinach mł. bryg. Krzysztofa Superę dla najlepszego strzelca turnieju otrzymał Piotr Milczarek z OSP Wola
Cyrusowa, zdobywca 9 bramek.
Statuetkę ufundowaną przez
Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP
w Brzezinach bryg. Dariusza Guzka dla

najlepszego bramkarza turnieju otrzymał
Łukasz Bednarek z OSP Ząbki.
Natomiast statuetkę ufundowaną przez
Starostę Brzezińskiego Edmunda Koteckiego dla najlepszego piłkarza turnieju

odebrał Radosław Filipiński z KP PSP
Brzeziny.
mł. bryg. Krzysztof Supera Dowódca JRG Brzeziny

GRATULUJĘ wszystkim 8 drużynom biorącym udział
w X Turnieju Halowej Piłki Nożnej Strażaków Powiatu Brzezińskiego,
a w szczególności tym drużynom, które trafiły na podium:
I miejsce Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach
II miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbkach
III miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Cyrusowej.
Wyrazy uznania kieruję pod adresem pomysłodawcy i głównego
organizatora jubileuszowego turnieju Kapelana Strażaków
Powiatu Brzezińskiego Księdza Władysława Moczarskiego.
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Starosta Brzeziński
ZAPRASZA
DO WSPÓŁPRACY
podmioty zainteresowane
udziałem w obchodach
15. Rocznicy Utworzenia
Powiatu Brzezińskiego.
28 maja 2016 r. „Jubileuszowy Piknik Rodzinny Powiatu Brzezińskiego” (teren ZSP
w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5/ godz. 11:00 – 18:00) – przewidywana liczba uczestników:
700 osób;
29 maja 2016 r. „VI Maraton Rowerowy przez Ziemię Brzezińską na Syberię” (teren LZD
w Rogowie, ul. Leśna 5/ godz. 10:00 – 17:00) – impreza ogólnopolska, przewidywana liczba
zawodników i kibiców: 2000 osób.
Organizator udostępnia powierzchnię na działalność handlową i promocyjną. Udział
producentów lokalnych, mających zarejestrowaną działalność na terenie Powiatu Brzezińskiego,
NIEODPŁATNY.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Spychalska/tel. 46 874 00 90 wew. 40/
promocja@powiat-brzeziny.pl

ogłoszenie płatne
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Zbigniew
Zamachowski
w Lipinach
Znany brzezinianin Zbigniew Zamachowski odwiedził 7 marca Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Lipinach.
Wydarzenie miało związek z Wieloletnim
Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa, był tu bowiem realizowany projekt
edukacyjny „Ja i Ty z książką za pan brat!” autorstwa Weroniki Szymczak, a na podsumowanie tego zadania został zaproszony słynny
aktor rodem z pobliskich Brzezin, który w Lipinach gościł już przed 11 laty w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom".
Projekt „Ja i Ty z książką za pan brat!”
obejmował m.in. lekcje biblioteczne, liczne konkursy oraz przegląd piosenki „Bajka
różne ma imiona". Znamienici goście – wójt
gminy, dyrektor szkoły, policjant czy strażak
czytali też dzieciom swoje ulubione baśnie,
zachęcając do zaprzyjaźnienia się z książką.
Gościem honorowym podsumowującego projekt spotkania „Baśniowa kawiarenka"
był Zbigniew Zamachowski wraz z małżonką Moniką Zamachowską. Obecny był także wójt gminy Nowosolna Piotr Szcześniak,
a gości witała dyrektor szkoły Iwona Jeske.
Finał rozpoczął się od programu artystycznego – pokazu tanecznego „Taniec Wróżek”.
O odpowiedni, baśniowy nastrój, zadbał też
kwintent złożony z uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzezinach.
Talentem aktorskim wykazali się natomiast
uczniowie z kl. IV szkoły w Lipinach, przedstawiając nieco inną historię Czerwonego Kapturka, który szukał księcia. Gwiazdą
spotkania był jednak niewątpliwie Zbigniew
Zamachowski, który oczarował wszystkich
interpretacją utworu „Nowe przygody pandy”. Ciekawy był też wywiad ze Zbigniewem Zamachowskim, jaki przeprowadziły
dwie uczennice – Zuzanna Kobus i Katarzyny Godala, które wygrały wcześniej konkurs
na najlepszą propozycję wywiadu z aktorem.
Zbigniew Zamachowski opowiadał m.in.
o początkach swojej pasji aktorskiej, która rodziła się w szkolnym kabarecie w Brzezinach,
największych zawodowych wyzwaniach czy
najnowszej filmowej roli. Na zakończenie
spotkania podsumowującego projekt „Ja i Ty
z książką za pan brat!" przewidziano jeszcze
integracyjne rozmowy przy domowych wypiekach oraz kawie i herbacie, jak na „Baśniową kawiarenkę" przystało.
TOM
Fotorelacja str.16

XXII sesja Rady Miasta Brzeziny

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta Brzeziny na obrady XXII
sesji Rady Miasta, która odbędzie się 31 marca 2016 r. w czwartek o godz.
9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sienkiewicza 16.
Radni zapoznają się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy o stanie
bezrobocia w 2015 r. w Brzezinach oraz o podejmowanych działaniach
przez PUP w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w 2016 r. Rada
rozpatrzy sprawozdania za 2015 rok:
- z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,
- z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny.
Ponadto Rada Miasta rozpatrzy m.in. projekty uchwał w sprawie:
- zmian budżetowych na 2016 r.,
- zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Brzeziny,
- przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Brzeziny.
Proszę o liczne przybycie.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Kurczewski

Stowarzyszenie "MŁODZI DUCHEM"

organizuje 27 kwietnia wycieczkę do siedziby Ludowego Zespołu
Pieśni i Tańca MAZOWSZE w Otrębusach-Karolinie.
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem i wspaniały koncert
Zespołu MAZOWSZE. W drodze powrotnej odwiedzimy Stary Rynek
w Łowiczu i Katedrę. Koszt 70,- zł.
Zapisy i wpłaty przyjmuje do 23 marca Elżbieta Strzępka.
Bliższe informacje pod tel. 507 053 344 lub 513 006 294.Zapraszamy

SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA

dla uczestników pogrzebu oraz dla wszystkich,
którzy wspierali nas podczas długiej choroby

Śp. JANA MOSPINKA
składają

żona i syn

Zarząd OSP Brzeziny zawiadamia, że walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015 członków OSP Brzeziny
odbędzie się w dniu 19.03.2016r. w I terminie o godz. 17.00,
w II terminie o godz. 17.30 w sali OSP Brzeziny
przy ul. Reformackiej 9.
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Imieniny zucha Hufca Brzeziny

Imieniny zucha obchodzi się raz na
cztery lata. Dlaczego? Gdyż zuchy w gromadzie są od klasy 0 do 3, a więc przez
cztery lata, a spośród tych 1461 dni 29 lutego wypada właśnie raz na cztery lata.
Na taki pomysł wpadli instruktorzy
skupieni w latach osiemdziesiątych wokół
Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych w Oleśnicy i od tego czasu hucznie
świętuje się w całej Polsce imieniny zucha.
Takie niezwykłe imieniny 29 lutego
obchodziły zuchy z Hufca Brzeziny w pobliskich Lipinach. Przybyło tu ponad 60
dzieci z gromad: „Wędrowcy z Lipin” prowadzonej przez druhnę Bożenę Kosudę,
„Słoneczne Tuptusie” z Koluszek – pwd.
Anetę Bogdan oraz „Bractwa Tajemniczego Kufra” z łódzkiego Widzewa – hm.
Martę Koriat. Główną atrakcją imienin
była olimpiada sportowa, gdzie zuchy
przez trzy godziny wykonywały przeróżne ćwiczenia. Był też tort przygotowany przez Anetę Eliasiewicz oraz nagrody
ufundowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Aviva – reprezentowane przez Stanisława Nettika. Impreza była niezapomniana. Wszak odbywa się tylko raz na
cztery lata.
TOM

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA BRZEZINY” NR POIS.01.01.00-00-102/09

NIE TRAĆ CZASU, PODŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ DO KANALIZACJI SANITARNEJ!
Zyskujesz komfort i wygodę! Oszczędzasz pieniądze! Podnosisz wartość nieruchomości! Chronisz środowisko naturalne!
Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci kanalizacyjnej uzyskasz informacje zgłaszając się osobiście do Zakładu Usług
Komunalnych Spółka z o. o. w Brzezinach ul. Przemysłowa 14 lub drogą telefoniczną:46 8742752 lub 509544177.
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Od 1 kwietnia wnioski o 500 +
1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci 500+. Realizatorem
ustawy na terenie miasta Brzeziny będzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57. Tam też od
dnia wejścia w życie ustawy, to jest od 1
kwietnia br. będzie można składać wnioski
o przyznanie świadczenia.
Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Organ wyda decyzję
i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r., ze spłatą od kwietnia 2016 r.,
bez względu czy wniosek zostanie złożony
w kwietniu, maju czy w czerwcu 2016 r.
W przypadku złożenia wniosku od lipca 2016 r. prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia
wniosku.
Zgodnie z ustawą celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci,
w tym z opieką nad nimi i zaspokajaniem
ich potrzeb życiowych. Świadczenie przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze
przysługiwać będzie w wysokości 500,00 zł
miesięcznie na dziecko (do 18. roku życia)
w rodzinie. Na pierwsze dziecko (jedyne lub
najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 lat) jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł,
a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie przysługuje na
pierwsze dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00
zł, a także bez względu na dochód w rodzinie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia. Chodzi o miesięczny
dochód członka rodziny osiągnięty w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres,
na jaki ustalane jest prawo do świadczenia
wychowawczego.
Pierwszy okres, na który ustalane będzie prawo do świadczenia, rozpoczyna się
1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017
r. W przypadku ustalenia prawa do świadczenia na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa, jest rok 2014.
Świadczenie nie przysługuje dziecku
pozostającemu w związku małżeńskim,

umieszczonemu w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, pełnoletniemu dziecku mającemu
ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko, a także członkowi
rodziny, któremu przysługuje za granicą na
dziecko świadczenie o podobnym charakterze, chyba że przepisy lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko
dołącza się przede wszystkim: oświadczenie
o dochodach nieopodatkowanych; w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, w przypadku
cudzoziemców – określone pozwolenia na
pobyt i pracę w Polsce; oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez
osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym; dokumenty
dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych
alimentów; orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu
lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu w sprawie przysposobienia
dziecka; dokumenty dotyczące stypendiów
szkolnych oraz zasiłku szkolnego; inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia (w zależności od indywidualnej sytuacji).
W związku z nieprawidłowym działaniem Portalu Informatycznego-Usługowego Empatia, Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Brzezinach informuje, że w chwili obecnej nie posiada możliwości odbierania wniosków składanych drogą
elektroniczną, a w ślad za powyższym dalszego ich procedowania.
Informujemy, że w związku z brakiem
możliwości elektronicznego pozyskiwania
danych niezbędnych do ustalenia uprawnień
do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, w celu usprawnienia i przyspieszenia procedury prosimy
o osobiste dostarczanie dokumentów: zaświadczenia Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2014, zaświadczenia ZUS o wysokości składki zdrowotnej opłaconej za rok
2014.
Warto dodać, że w przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego
lub wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem organ wypłacający to świadczenie będzie mógł zmienić wypłatę na pomoc
w formie rzeczowej lub usług, np. opłacenie
przedszkola.
g.k.

Kredyty na PIT
Szybka decyzja
tel. 664 978 800

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
wydaje odzież codziennie w godz. 9.00-13.00.
Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży

Dyżury radnych od marca do czerwca 2016 r.
Urząd Miasta I p. pokój 127
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

Jakub Piątkowski, Dariusz Guzek
		
Krzysztof Jeske, Grzegorz Maślanko
		
Daniel Szymczak, Andrzej Kurczewski 		
Grażyna Pietrasik, Maciej Sysa
		
Zofia Krawczyk, Maciej Sysa
		
Jakub Piątkowski, Dariusz Guzek
		
Grażyna Pietrasik
			
Daniel Szymczak, Andrzej Kurczewski 		
Krzysztof Jeske, Grzegorz Maślanko
		

23.03.2016 r.
06.04.2016 r.
20.04.2016 r.
04.05.2016 r.
11.05.2016 r.
18.05.2016 r.
08.06.2016 r.
22.06.2016 r.
29.06.2016 r.
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XXIV sesja Rady
Powiatu

Dzień dawcy szpiku w Brzezinach,
czyli rzeczą ludzką jest pomagać

Tematyka obrad XXIV sesji Rady Powiatu, która odbyła się 1 marca, zdominowana była przez liczne sprawozdania
w szczególności na temat bezpieczeństwa w powiecie brzezińskim. Jedyna
uchwała, którą radni mieli przegłosować, dotyczyła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Ewą
Natkańską.

W materiałach Fundacji DKMS możemy przeczytać: „W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę,
czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych
jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy".
Każdy z nas może uratować komuś
życie, rejestrując się jako potencjalny dawca szpiku. Brzeziny od kilku lat
włączają się w akcję rejestracji i pobierania próbek krwi od kandydatów na
dawców szpiku kostnego. W tym roku
organizacją przedsięwzięcia zajęło się
stowarzyszenie Strefa Rowerowa Brzeziny. Akcja zostanie przeprowadzona
w dn. 3 kwietnia w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z o. o.
w godz. 10.00 - 16.00.
Kilkanaście lat temu podczas Kongresu Światowego Towarzystwa Transplantologicznego św. Jan Paweł II zaznaczył: „Trzeba zaszczepić w sercach
ludzi młodych szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej
miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu narządów”. Warto
zwrócić uwagę na to wskazanie, zwłaszcza że oddając komórki macierzyste lub
szpik kostny dawca nie ponosi żadnego
uszczerbku na zdrowiu.
W ubiegłych latach na łamach naszego Tygodnika opublikowaliśmy wywiad
z Eweliną Olszyńską, która dzięki przekazaniu komórek macierzystych poznała już swojego genetycznego bliźniaka.
Szansa znalezienia potencjalnego dawcy niespokrewnionego jest mała, dlatego tak istotne jest uświadamianie, jak
wygląda procedura pozyskiwania potencjalnych dawców. W tym wydaniu
publikujemy rozmowę ze Zbigniewem
Podczarskim, członkiem stowarzyszenia Strefa Rowerowa Brzeziny, który
również zaangażował się w pomoc.
Anna Józwik, BIS: Co skłoniło cię do przekazania swoich komórek macierzystych w akcji
prowadzonej przez Fundację DKMS?
ӹӹ Zbigniewem Podczarski: Rzeczą ludzką jest pomagać. Chciałem oddać krew,
ale akcje przeprowadzane w Brzezinach wypadały w godzinach mojej
pracy. Przypadkiem znalazłem stronę Fundacji DKMS i tam przeczytałem
ogłoszenie o potrzebie rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz

Tradycyjnie we wstępie relację z działań zarządu pomiędzy sesjami przedstawił starosta Edmund Kotecki. Informował on m.in. o udziale w targach
turystycznych „Na styku kultur", gdzie
jak wskazywał było duże zainteresowaniu ofertą turystyczną powiatu i firm
z jego terenu. W kolejnym punkcie dotyczącym realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego wraz z oceną bezpieczeństwa powiatu za rok 2015 przedstawiono cztery sprawozdania z zakresu działalności Państwowej Inspekcji Pracy,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji. W ramach konsultacji
społecznych omówiono też projekt mapy
zagrożeń bezpieczeństwa i porządku na
terenie powiatu brzezińskiego. Później
analizie poddano jeszcze działalność
Powiatowego Centrum Zdrowia i koszty
funkcjonowania placówek oświatowych
prowadzonych przez powiat brzeziński.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku
pracy z radną Ewą Natkańską, która jest
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w Brzezinach, przewidziano na zakończenie obrad. Zgoda taka jest wymogiem
ustawowym, gdyż w art. 22 par. 2 ustawy o samorządzie powiatowym wskazano, że „Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody
rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu". Radni w tym wypadku 11 głosami za, przy
jednym wstrzymującym się, nie wyrazili
zgody na rozwiązanie stosunku pracy.
TOM

informacje o chorobach krwi oraz jak
zostać w prosty sposób potencjalnym
dawcą. Procedura okazała się bardzo
prosta. Bez wychodzenia z domu zamówiłem pakiet rejestracyjny. Po około
miesiącu dostałem przesyłkę zawierającą pałeczki do pobrania wymazu z ust
i kwestionariusz osobowy. Odesłałem
niezwłocznie, a po kilku miesiącach dostałem pocztą decyzję, że mogę zostać
potencjalnym dawcą. Trzeba pamiętać,
że taką decyzję należy podjąć świadomie, z pełną odpowiedzialnością, bo być
może kiedyś znajdzie się osoba potrzebująca właśnie ciebie.
Wokół akcji narosło wiele mitów, które zniechęcają do uczestnictwa w tego typu działaniach. Czy mógłbyś powiedzieć, jak jest
w rzeczywistości?
ӹӹ Spotkałem się z różnymi mitami
mówiącymi, że pobranie jest bardzo
bolesne, że można zostać sparaliżowanym. Myślę, że to wszystko należy
włożyć między bajki. Rejestracja odbywa się bezkrwawo, bez żadnej ingerencji w organizm. Wymaz potrzebny
do badań pobiera się z ust, a to nie powinno nikomu sprawić bólu. Dopiero
po znalezieniu biorcy zaczynają się badania kompleksowe. Na początek pobranie krwi, jedno z dwóch. Pierwsze
badanie w celu wykluczenia chorób zakaźnych i innych czynników mogących
mieć wpływ na zdrowie dawcy i biorcy.
Badania przeprowadzane są w laboratorium wskazanym przez fundację (jak
najbliżej miejsca zamieszkania). Drugie
badanie odbywa się w ośrodku, który
będzie pobierał komórki macierzyste.
W moim przypadku była to Warszawa. Po tych badaniach i stwierdzeniu,
że wszystko jest w porządku, dostałem
pakiet zastrzyków z czynnikiem wzrostu komórek macierzystych. Chciałbym też zaznaczyć, że Fundacja DKMS
na każdym etapie kontroluje wszystko,
od wyników badań po nocleg w hotelu. W moim przypadku pobranie odbyło się z krwi obwodowej, tzn. w jedną rękę miałem wbitą igłę pobierającą
krew z żyły, która przechodziła przez
wirówkę, a potem wracała z powrotem
do organizmu. Jedynym mankamentem jest fakt, że trzeba siedzieć kilka
godzin w jednym miejscu. Nie ma się
czego bać, a można zrobić coś dobrego,
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ratując komuś życie, a do tego tak niewiele trzeba. Każdy z nas ma w sobie lekarstwo, lecz nie każdy ma świadomość,
że może się nim podzielić. Najczęściej
dopiero w momencie, kiedy choroba dotknie nas osobiście, człowiek zaczyna
rozumieć, dlatego warto zostać potencjalnym dawcą.
Od momentu powstania organizacji w 2008
roku w Polsce udało się zarejestrować ponad
822 tysiące potencjalnych dawców. Ty jesteś
jedną z tych osób. Jak żyje się ze świadomością, że Twój – wydawałoby się niewielki gest
– może okazać się tak wielką szansą dla innego człowieka?

ӹӹ Moja karta ma numer 248322 i miło
wiedzieć, że liczba potencjalnych dawców zbliża się do miliona. Wiem, że
pomogłem, dając nadzieję nie tylko
konkretnej osobie, którą okazała się
pięćdziesięcioletnia kobieta narodowości polskiej, ale też jej bliskim. To
jest duża odpowiedzialność, nie tylko
za siebie. Dla tej konkretnej osoby jestem zarezerwowany przez okres dwóch
lat. Niestety, choroba nie wybiera, a my
gnamy gdzieś przed siebie, nie zważając na innych. Może przez ten mały gest
nie naprawiłem świata, ale dla kogoś

Święto kobiet w Brzezinach

We wtorek 8 marca w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Brzeziny odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane
przez Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, władze miasta i powiatu brzezińskiego. Przybyłe panie powitali w imieniu władz powiatowych starosta
brzeziński Edmund Kotecki i jego zastępca Roman Sasin, a w imieniu władz miasta
burmistrz Brzezin Marcin Pluta i wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny Andrzej
Kurczewski. Spotkanie rozpoczęło się złożenia wszystkim paniom życzeń.
„Zdrowia, radości i pomyślności, wszystkiego co najlepsze, wszystkim paniom życzymy z okazji waszego wielkiego święta”

– mówił starosta brzeziński Edmund Kotecki, wręczając kwiaty Teresie Szymczak,
prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi
Brzezińskiej. Do życzeń przyłączył się wicestarosta Roman Sasin.
„Dużo zdrowia, radości i miłości, aby to
święto było codziennością” – życzył burmistrz Marcin Pluta, składając kwiaty na

uczyniłem go lepszym, dając światełko
nadziei i wiary w ludzi.
3 kwietnia również w naszym mieście odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Zamierzasz włączyć się w te działania?
ӹӹ Oczywiście, że zamierzam się włączyć. Jestem członkiem stowarzyszenia
Strefa Rowerowa Brzeziny, które jest
pomysłodawcą i jednocześnie organizatorem tegorocznej akcji w Brzezinach,
więc muszę tam być. Dzięki wsparciu
ludzi dobrej woli i przyjaciołom robimy coś, co da nam satysfakcję i może
komuś pomóc. Celem tej akcji jest nie
tylko rejestracja potencjalnych dawców,
ale uświadomienie, że pomaganie nie
boli. Wystarczy powiedzieć A...
Rozmawiała Anna Józwik
ręce Teresy Szymczak, która każdego roku
organizuje podobne spotkania, a także niesie pomoc potrzebującym. Do życzeń dołączył wiceprzewodniczący Rady Andrzej
Kurczewski, mówiąc, że z okazji święta ma
tylko jedno pragnienie: „Abyśmy za rok
spotkali się w dobrym zdrowiu”. Wiceprzewodniczący rady złożył kwiaty na ręce z-cy
burmistrza Justyny Nowak.
Po życzeniach nadszedł czas na występy. W pierwszej części wystąpili uczniowie
Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta
w Brzezinach w montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez Teresę Zybałę i Małgorzatę Szymczak. Wystąpili także
Martyna Malesa z Gimnazjum w Brzezinach i Marcel Waszczyk z Gimnazjum
w Popielawach, którzy zatańczyli dla pań.
W przerwie wszystkie panie otrzymały
słodki upominek.
Po młodzieży wystąpiły połączone orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach i Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, które poprowadził Radosław Szymczyk. Koncert rozpoczął się
od życzeń złożonych przez kapelmistrza,
po których orkiestra wykonała kilka popularnych melodii. Dla pań uczestniczących
w spotkaniu przygotowano poczęstunek.
g.k.

Fotorelacja str.VIII,IX

Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Brzezinach informują,
że trwa rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych
wyżej wymienionych szkół według następującego terminarza:
Grupy przedszkolne – od 1 do 18 marca 2016 r.
Klasy I - od 1 do 31 marca 2016r.
Anna Mrówka
Zbigniew Zieliński
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Wymiana wodociągu i budowa kanalizacji

7 marca rozpoczęły się prace przy przebudowie wodociągu w ul. Szarych Szeregów w Brzezinach. Inwestycja powiązana
jest z inną na ul. Kosmonautów, dlatego
wykonawcę wyłoniono w drodze jednego przetargu, który ogłoszono w połowie
stycznia br.
Do przetargu przystąpiło12 oferentów,
z których P.U.H.B. „Cewogaz” Jan Wolski
z Łowicza złożyło najkorzystniejszą ofertę

opiewającą na niewiele ponad 121 tys. złotych brutto.
Przebudowa wodociągu w ulicy Szarych Szeregów wymuszona została jego
przemarzaniem, a także koniecznością zwiększenia średnicy z 50 milimetrów do 110, a nawet 160 mm. Przebudowie podlega blisko 140 metrów bieżących
wodociągu dostarczającego wodę do 10
nieruchomości. Zwiększenie średnicy
wodociągu wymusiły przepisy przeciwpożarowe i konieczność wybudowania

Przyjaciel św. Jana Pawła II w Brzezinach

Benedyktyn o. Leon Knabit – bliski
znajomy św. Jana Pawła II odwiedził 7
marca słuchaczy brzezińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przybył on
do Brzezin na zaproszenie starosty Edmunda Koteckiego, który poznał go na

spotkaniu opłatkowym u ks. kardynała
Stanisława Dziwisza.
Urodzony w 1929 r. o. Leon Knabit
to autor około 20 książek, m.in. „Sekrety mnichów, czyli sprawdzone przepisy
na szczęśliwe życie", „Ojca Leona myśli na dobry dzień", „Ojca Leona słów

w ulicy znajdującej się w bezpośrednim
sąsiedztwie szpitala aż dwóch hydrantów. Nowy wodociąg zostanie położony
na głębokości 160 centymetrów co zabezpieczy go przed zamarznięciem. Jak zapewnia inwestor – Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach odbiorcy,
w tym szpital, pozbawieni będą dostaw
wody zaledwie przez kilka godzin na czas
przełączania wybudowanego wodociągu. Niezwłocznie po zakończeniu inwestycji związanej z przebudową wodociągu
rozpoczną się prace w ul. Kosmonautów.
Tutaj zostanie wybudowana kanalizacja
sanitarna, której dotąd nie było. Wybudowana kanalizacja o średnicy 200 milimetrów umożliwi podłączenie kilkunastu nowych odbiorców. Pewną trudność
przy budowie rurociągu o długości 220
metrów bieżących będzie stanowić wykonanie przecisku pod ul. Wojska Polskiego,
gdyż nowo budowana kanalizacja włączona zostanie do istniejącej kanalizacji w ul.
Szarych Szeregów. Koszt inwestycji w ul.
Szarych Szeregów i Kosmonautów wyniesie ponad 121 tys. zł. Wprawdzie termin zakończenia inwestycji wynikający
z umowy to sierpień br., ale widząc zaangażowanie prac, można przypuszczać, że
zakończą się one w okolicach maja.
g.k.
kilka" czy „Spotkania z Wujkiem Karolem". Prowadził on też programy w Telewizji Polskiej: „Ojciec Leon zaprasza”, „Salomon” oraz „Credo”. Obecnie
prowadzi program „Ojciec Leon zawodowiec” w kanale Religia.tv. W 2009 r.
w „uznaniu wybitnych zasług w działalności duszpasterskiej, za krzewienie
wiary i zasad moralnych wśród dzieci
i młodzieży” został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Św. Jan Paweł II doceniał też o.
Leona, prowadząc z nim intensywną
korespondencję.
Na spotkanie z tak niezwykłym człowiekiem przyszło więc wielu słuchaczy Uniwersytetu. Przybyli też miejscowi księża, m.in. ks. dziekan Marek
Balcerak.
O. Leon, jako że czas Wielkiego Postu temu sprzyjał, w swych refleksyjnych rozważaniach opowiadał zarówno o młodości, miłości i szczęściu jak
i o starości czy życiu zakonnika. Na zakończenie przeprowadził jeszcze wiele
osobistych rozmów ze słuchaczami, którym podpisywał swoje książki.
TOM
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Dzień otwarty w Jedynce
11 marca był dniem otwartym dla wszystkich, którzy chcieli odwiedzić brzezińską Jedynkę – tego dnia swoją przygodę ze Szkołą
Podstawową nr 1 im. Kazimierza Wielkiego rozpoczęli przyszli uczniowie klas I i oddziałów przedszkolnych. W progach szkoły pojawili się rodzice i dziadkowie wraz
z najważniejszymi uczestnikami zdarzenia
– przyszłymi uczniami. Dyrektor Zbigniew
Zieliński zapoznał gości z ofertą szkoły, bazą
dydaktyczną, możliwościami, jakie czekają
na uczniów w postaci zajęć pozalekcyjnych,
podkreślił ponadto, jak ważna jest pomoc
w odkrywaniu i rozwijaniu pasji, pomysł na
towarzyszenie rodzinom w wychowaniu
najmłodszych. Opowiedział, w jaki sposób
Jedynka tworzy środowisko wychowawcze
nakierowane na rozwój uczniów i konstruktywną współpracę.
Okazało się, że sala gimnastyczna, gdzie
częścią artystyczną miały pochwalić się klasy III oraz grupy przedszkolne, z trudem
zdołała pomieścić przybyłych gości. Inscenizacja „Rozmowy na szkolnym podwórku” wprowadziła wszystkich w szkolne
klimaty przez wiersze, piosenki, wizyty baśniowych postaci i występy taneczne, nie
zabrakło także pokrzepiających i optymistycznych życzeń dla przyszłych uczniów
Jedynki. Podczas „zwiedzania” szkoły dzieci w poszczególnych salach i pracowniach
mogły poznać ciekawostki, rozwiązywać
interaktywne łamigłówki, a rodzice uzyskać od nauczycieli informacje na temat
szkolnej codzienności. Dzieci poznały pracownię przyrodniczą, gdzie rodzą się pasje

!!! UWAGA !!!
Jeżeli w przeciągu

3 ostatnich lat dostałeś
odszkodowanie
z OC sprawcy na naprawę
swojego samochodu, to
PRZYSŁUGUJE CI
DODATKOWO

1.000,- zł.

ok.
ODSZKODOWANIA
Zadzwoń: 609 767 919
Sienkiewicza 3, Brzeziny

młodych naukowców, a w sali multimedialnej uczestniczyły w projekcji filmowej.
Duże wrażenie na najmłodszych wywarła
także pracownia informatyczna. Nie lada
gratką było też zwiedzanie sali językowej,
skąd dzieci wyszły z flagami Wielkiej Brytanii, i matematycznej, wyposażonej w tablicę multimedialną.
Na pamiątkę pierwszej poważnej wizyty w Jedynce uczniowie otrzymali z rąk
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego foldery dotyczące zarówno tradycji, jak

i współczesności Jedynki oraz znaczki –
przypinki z logo szkoły. Ponadto przyszli
uczniowie otrzymali balony i najnowsze
numery szkolnej gazetki „Nowinki Jedynkowej Rodzinki”.
Dyrektor Zieliński przekonywał, że Jedynka to dobry adres dla tych, którzy szukają szkoły budującej pasje – można nowocześnie i zarazem w zgodzie z tradycją
budować relacje szkoła-rodzic oraz że istnieją rozmaite sposoby mobilizowania do
nauki, a życzliwości można się nauczyć.
g.k.
Fotorelacja str.X,XI

PODZIEL SIĘ ŻYWNIŚCIĄ bądźmy razem z potrzebującymi.
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Brzezinach przystępuje
do organizowania ŚWIĄTECZNEJ
ZBIÓRKI
ŻYWNOŚCI –
„WIELKANOC 2016’’ która odbędzie się w dniach 17-18 marca 2016
roku w godz. 9:00-17:00 . Zbiórka odbędzie się na terenie gminy
Jeżów w placówce handlowej BIEDRONKA SP. z O.O. W zbiórce
preferowane są następujące artykuły żywnościowe: Cukier, mąka,
makarony, margaryna, konserwy, dżemy, ryż, kasze, słodycze,
które kupujący może składać do pojemników obsługiwanych przez
dyżurujących wolontariuszy posiadających identyfikatory wydane
przez Polski Czerwony Krzyż ostemplowane przez nasze stowarzyszenie
prowadzące zbiórkę. Zebrane artykuły żywnościowe przekazane zostaną
z ideą akcji dla rodzin i osób ubogich z Gminy Jeżów.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za hojność
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Czwarte miejsce juniorek młodszych w HMP
Juniorki Młodsze KS Hokej-Start Brzeziny
zajęły czwarte miejsce w turnieju finałowym Halowych Mistrzostw Polski, który rozegrany został w poprzedni weekend w hali
sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Leszka Białego w Gąsawie
(województwo kujawsko-pomorskie). Najlepszą drużyną okazali się gospodarze LKS
Rogowo.
Rywalizacja wyglądała trochę inaczej
niż w przypadku seniorek i juniorek starszych. Turniejowe zmagania trwały dwa
dni – od soboty 5 marca do niedzieli 6
marca i toczyły się systemem każdy z każdym. W fazie finałowej wystąpiło sześć zespołów. Oprócz KS Hokej-Start Brzeziny
i LKS Rogowo o medale Mistrzostw Polski

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

ZAPRASZA
DO WSPÓŁPRACY
FIRMY I KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
530 130 227,
501 130 286

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876

walczyły: UKS SMS Łódź, KS Pomorzanin
Toruń, UKS Orient II Łozina i KKS Kolejarz Gliwice. W pierwszym meczu młode brzezinianki wygrały z UKS SMS Łódź
1:0. Kolejny pojedynek był bardzo zacięty, a komplet punktów podopiecznym trenerki Małgorzaty Polewczak zabrał UKS
Orient II Łozina, który wygrał 3:2. W trzecim meczu z gospodyniami zawodów również było bardzo ciężko. Po zaciętej walce
KS Hokej-Start przegrał 2:3. Tym samym
sobotnie zmagania brzezinianek zakończyły się jedną wygraną i dwiema porażkami.
Podobnie wyglądała niedziela. W pierwszym spotkaniu młode brzezinianki pokonały 1:0 KS Pomorzanina Toruń, a w drugim zostały pokonane przez KKS Kolejarz

Gliwice 0:4. Nowym Halowym Mistrzem
Polski Juniorek Młodszych został LKS Rogowo, srebrne medale zdobył KKS Kolejarz Gliwice, a na trzecim stopniu podium
stanął UKS Orient II Łozina. Najgorsze
dla sportowców czwarte miejsce zajął KS
Hokej-Start Brzeziny, piąty był UKS SMS
Łódź, a na szóstym miejscu rywalizację zakończył KS Pomorzanin Toruń.
Dawid Saj

SKUP ZŁOMU
Sprzedaż węgla

PAPROTNIA 30
tel. 691 485 027

PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH
POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKO
Specjalista ds. kalkulacji instalacji elektrycznych,
teletechnicznych i automatyki

Główne obowiązki:
• Wykonywanie kosztorysów ofertowych.
• Analiza dokumentacji technicznej i weryfikacja przedmiarów.
• Przygotowanie i kompletacja dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny,
oferty handlowej.
• Współpraca z pozostałymi działami wsparcia firmy celem efektywnego przygotowania
wycen i ofert.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne
• Doświadczenie w kosztorysowaniu w branży elektrycznej
• Znajomość zasad kosztorysowania przy wykorzystaniu programu Norma Pro
• Dobra, praktyczna znajomości MS Office
• Bardzo dobra organizacja pracy ; samodzielność
• Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych
• Prawo jazdy kat. B
• Mile widziana znajomość języka angielskiego/niemieckiego
Wybranym kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie w stabilnej firmie.
• Umowę o pracę.
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• Możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji
Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV na adres:
tkuzniak@agat-koluszki.pl lub składać osobiście:
AGAT S.A. 95-040 Koluszki ul.Paderewskiego 1.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926, ze zm.)

NIE TRAĆ CZASU, PODŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Zyskujesz komfort i wygodę! Podnosisz wartość nieruchomości! Dbasz o zdrowie! Chronisz środowisko naturalne!
Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci ciepłowniczej uzyskasz informacje zgłaszając się osobiście do Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Brzezinach ul. Modrzewskiego 12, drogą telefoniczną:46 8744608 lub www.pecbrzeziny.pl.
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Startuje Brzezińska Liga Orlikowa

W najbliższy weekend 19/20 marca na
dwóch brzezińskich Orlikach przy Szkole
Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej
nr 2 ruszą rozgrywki Brzezińskiej Orlikowej Ligi Piłki Nożnej.
Do rywalizacji o puchar Burmistrza
Brzezin Marcina Pluty przystąpi ostatecznie czternaście, a nie jak wcześniej prognozowano, szesnaście drużyn. Wszystko ze względu na rezygnację w ostatniej
chwili Red Devils i Bananów w Czekoladzie. Początkowo rywalizacja ligowa

toczyć się będzie systemem każdy z każdym, aby wyłonić najlepszą ósemkę, która
następnie powalczy o mistrzostwo w fazie
play-off. Rozpoczynać się ona będzie od
poziomu ćwierćfinałów, w której przegrany odpadnie z turnieju. Mecze rozgrywane będą na obu Orlikach w soboty i niedziele w godzinach 17:00-21:00.
Znamy plan pierwszej kolejki. Inauguracja rozgrywek nastąpi w sobotę 19
marca o godzinie 18:00 i odbędzie się
na Orliku przy Szkole Podstawowej nr
2, gdzie rywalizować będą Pompa Team

Sukces Hufca Brzeziny
Polskiego w Dzień Myśli Braterskiej, kiedy
świętują harcerze i skauci z całego świata.

Komenda brzezińskiego Hufca ZHP im.
Aleksandra Kamińskiego może się pochwalić niezwykłą instruktorką – Anetą Bogdan, która znalazła się wśród pięciu finalistek ogólnopolskiego plebiscytu
„Niezwyczajni”. Jest to wydarzenie, które co roku organizuje Związek Harcerstwa

Aneta Bogdan od kilku lat prowadzi
w Koluszkach gromadę zuchową „Słoneczne Tuptusie”. Jest to jedna z najprężniej rozwijających się jednostek w hufcu
Brzeziny, która dała też początek drużynie harcerskiej. Obecnie skupia około 60
dzieci, a nominację w kategorii „Na granatowym szlaku” Aneta zawdzięcza rodzicom jej podopiecznych, którzy zgłosili ją do plebiscytu. W sześciu kategoriach
są tu wybierani najbardziej zasłużeni instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, który skupia blisko 100 tys osób.
Kandydatura Anety Bogdan wyłoniona
została jako jedna z pięciu finałowych.
27 lutego podczas gali Dnia Myśli Braterskiej w Warszawie odbyło się uroczyste
ogłoszenie wyników internetowego głosowania oraz wręczenie statuetek. Choć
Aneta nie wygrała plebiscytu, niewątpliwie może poszczycić się faktem, że pomimo młodego wieku – 18 lat – znalazła się
w gronie najbardziej uznanych instruktorów z całej Polski. Komenda Hufca Brzeziny za naszym pośrednictwem składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy

z Misiami. O 19:30 na tym samym boisku
Coco Jambo podejmie OKS, a o tej samej
porze na Orliku przy Szkole Podstawowej
nr 1 Bad Boys zagrają z Transformersami.
Dzień później, w niedzielę 20 marca, na
Orliku przy SP nr 2 o godzinie 17:00 Wiejskie Smoki zagrają ze Zdrowiem Rogów,
a o 18:30 Speed Polik zmierzy się z Red
Luj. Natomiast na Orliku przy SP nr 1
o godzinie 17:00 Relaks zagra z Zielonymi
Bimbrownikami, a o godzinie 19:30 Relaks 50+ podejmie Zieloną Stronę Mocy.
Dawid Saj
w jakikolwiek sposób – oddanym głosem
czy ciepłym słowem wsparli „druhnę”
Anetę w czasie trwania plebiscytu oraz
wszystkim rodzicom, którzy dostrzegli
w niej niezwyczajną instruktorkę.
TOM

FIRMA MASKIN
oferuje garnitury męskie,
młodzieżowe, komunijne.
Brzeziny, ul. Różana 4
tel. 46 874 43 06,
501 421 502

"QUESTA" MODA

Nowo otwarty sklep z modną
odzieżą damską
krajową oraz z importu
ul. Św. Anny 17
zapraszam w godz. 9.00-17.30
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż. Producent,

ZATRUDNIĘ szwaczki do szycia bielizny – overlock, stębnówka,

503 572 046

rygiel. Cały etat – umowa o pracę, bardzo dobre zarobki. Firma

SPRZEDAM MAZDĘ 3; 1,6 diesel; 2010 r.; 504 104 530

DOMY szkieletowe kanadyjskie, dachy, www.dom-szkieletowy.

znajduje się przy wjeździe do łodzi od strony Brzezin, tel 42 637

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane, bez

com, 605 547 201

30 64

opłat, 505 927 959

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

ZATRUDNIĘ kierowcę, kat C+E, kraj, Brzeziny. CV na e-mail: rdz@

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe, 669 201

vp.pl, 606 155 155

LPG – montaż – serwis, AUTO – Naprawa, 600 148 628

962

ZATRUDNIĘ do sklepu spożywczego, 603 610 750

POKOLIZYJNE, powypadkowe – kupię, 696 309 483

MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, studenci, 502 208 511

SZWACZKI zatrudnię, 601 91 40 90

SPRZEDAM Skoda Felicia 1.3m Gaz 1999 r., 167 tys. km.,

POGOTOWIE kanalizacyjne w łodzi Andrzejowie zatrudni

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki w Jeżowie, praca cały rok,

606 347 076

hydraulika i mechanika. Wymagane prawo jazdy kat. C,

501 373 316

SPRZEDAM Passata 85, 1999 r., 607 463 809

602 126 583

ZATRUDNIĘ doradcę ds. nieruchomości w Brzezinach,

AUTO-SKUP każda marka, każdy stan, 500 484 727

J. NIEMIECKI, 605 522 382

504 605 504

SPRZEDAM PEUGEOT 106 - 1997 r., 500 434 202

KROJOWNIA, 604 27 11 18

ZATRUDNIĘ szwaczki, pomoc szwalni, krojczego – Nowosolna,

SPRZEDAM skuter marki Sonic, stan bdb., 518 109 506

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

606 892 107

SPRZEDAM Alufelgi 13 cali, 5-ramienne, 608 609 751

MYCIE okien, wiosenne porządki w Twoim domu lub mieszkaniu,

ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809

SPRZEDAM Opla Corsę rok 1997, 501 541 580

pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej. „Perfekcyjny

ZATRUDNIĘ kierowcę, ADR – Cysterny, kat. C+E, kraj, Brzeziny,

dom”, 887 258 364

CV na e-mail: rdz@vp.pl, 606 155 155

Usługi

KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, rabaty,cena umowna ,

USTERKI domowe naprawy, 503 651 218

SZUKAM kierowcy kat. C+E, wywrotka, kraj i ruchoma podłoga

608 33 44 55

KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

zagranica, 603 793 543

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

SZWACZKI, chałupniczki, kurtka męska, 516 593 442

budowlane, 605 397 614

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

ZATRUDNIĘkierowcękat.C+Ewtransporciemiędzynarodowym,

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent, 508 537 104

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

601 308 566

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85

ZATRUDNIĘ pracowników do obsługi wago-pakowarki, 504

elewacje, poprawki. Wnętrza: płyty K-G, gładzie, glazura, terakota,

REMONTY -wykończenia wnętrz, 661 501 533

184 065

itp., 669 477 012

ROWERY – naprawa, serwis, sprzedaż,792 934 565

ZATRUDNIĘ szwaczki, 601 306 380

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H – dojazd!!! Laptop się psuje/

TANIO i solidnie układanie kostki brukowej, 783 141 557

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

wyłącza ? Komputer zwolnił ? ZADZWOŃ!!! Przyjadę, naprawię.

PRASOWANIE konfekcji usługowo, 734 247 178

ZAKŁAD krawiecki zatrudni szwaczki na stałe – żakiety, spodnie,

Brzeziny, Koluszki i okolice. 732 313 316

KOSMETYKA wnętrz pojazdów, pranie tapicerki, czyszczenie,

spódnice, 605 086 828

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

konserwacja skór. facebook: HSN kosmetyka wnętrz pojazdów,

PRZYJMĘ przeszycia czapek, 501 695 271

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

508 259 615

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa o pracę,

karcher, 606 495 830

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych,

506 188 477

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104

niskopodwoziówka, 665 734 042 od 10 do 30

SZWALNIA przyjmie przeszycia, kurtki, żakiety, spodnie -

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

ALARMY, domofony, napędy garażowe, bramowe, 734 247 178

601 30 39 11

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486

ZATRUDNIĘ piekarza z doświadczeniem w Brzezinach,

889 994 992

PANELE z bezpiecznego szkła, 606 711 067

502 849 008

ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata oferta!

GLAZURNICTWO – profesjonalnie, 606 711 067

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E do przewozu drobiu żywego,

gwarancja najniższych cen!, 501 144 475, www.odslonka.pl

MERCEDESEM retro do ślubu, 783 029 547

605 731 767

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakładanie

FOTOGRAFIA studyjna i plenerowa, www.FOTO-SUKCES.PL,

FIRMA „ROSSA” zatrudni szwaczki, chałupniczki oraz zleci

i koszenie trawników, naprawa, malowanie ogrodzeń, itp., 44 714

605 191 375

przeszycia, 602 475 488

49 45, 605 236 737

NAPRAWA AGD i silników elektrycznych, 602 502 882

ZATRUDNIĘ murarza lub osobę do przyuczenia, 724 724 402

KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi,

REHABILITACJA domowa, masaż leczniczy, 535 228 336

ZATRUDNIĘ na stanowisko magazynier-pakowacz, mile

wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy, 604 381 688

PRYWATNY gabinet fizjoterapii, 534 226 337

widziane: znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. B,

OGRODZENIA 606 303 471

USŁUGI koparko – ładowarką, 515 493 834

601 965 090

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż –

WYKONAWSTWO przyłączy wod. - kan., 515 493 834

ZAKŁAD w Borowej zatrudni szwaczki, tel. 604 797 243

konserwacja – serwis, 515 362 050, www.instalmed.pl

Praca

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 448 129
ZATRUDNIĘ osobę do prowadzenia sklepu motorazycyjnego

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

ZATRUDNIMY szwaczki, chałupniczki, stała praca, 509 477 106

ze znajomością komputera, 535 77 05 24

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845

PRACA z AVON – 512 335 189

budowlanego, 510 809 025

SZWACZKĘ -sukienki, zarobek powyżej 3.000,-, 661 121 966

DAM pracę szwaczce, 501 025 190

ANGIELSKI, 517 719 198

PRASOWACZKĘ, 661 121 966

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, 607 63 81 82

USŁUGI podnośnikiem koszowym – wycinka drzew, 696 049 953

ZATRUDNIĘ prasowacza lub preserkę, 516 846 790

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C i blacharza lakiernika, 605 097 071

DIETETYKA, redukcja wagi, żywienie w chorobach, 663 066 868

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź – Widzew, dowóz z Brzezin,

ZATRUDNIĘ do biura, znajomość obsługi urządzeń biurowych,

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej:

505 659 168

mile widziana znajomość programu SYMFONIA HANDEL,

schody, tarasy, podjazdy, parkingi, drogi, 501 130 286, FACEBOOK:

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, 514 288 649

doświadczenie, CV na e-mail:ksiegowosc@poleuro.eu

ŚLIW-BRUK

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E kraj, 508 230 297
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PRZYJMĘ od zaraz do prac ogólnobudowlanych i dekarskich,

ZAMIENIĘ na większe/sprzedam mieszkanie 35 m2 w bloku

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy. Oferujemy

602 138 477

na 2 piętrze, 2 pokoje + balkon, 531 892 673 do 9,10,11,12, (13)

duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy, grawerowanie,

ZATRUDNIĘ murarzy do prac wykończeniowych w Strykowie,

DZIAŁKI budowlane w Brzezinach 1000 – 1500 m2, atrakcyjna

skup złomu srebrnego i złotego, upominki urodzinowe,

603 872 901

lokalizacja, 607 167 175 po 16.00

imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

DOM w Rogowie sprzedam lub zamienię na M3/M4, 792 028 888

KUPIĘ zboże, 508 471 814

ZATRUDNIĘ do roznoszenia ulotek, 508 301 062

SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1 ha, Poćwiardówka

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

ZATRUDNIĘ pracownika do prac remontowo

53, 721 578 433

Wojciechowski 503 491 722

-wykończeniowych, 663 406 978

SPRZEDAM M4 – 60 m2, III piętro, ul. Sienkiewicza, dzwonić po

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis, 501 962 424

ZAKŁAD krawiecki w Brzezinach zatrudni szwaczkę, 602 898 689

17.00, 661 398 086

KUPIĘ owies, 46 874 76 69, 604 634 249

ZATRUDNIĘ szwaczki, 504 047 314

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

SPRZEDAM stemple budowlane różnej długości, 533 277 200

ZATRUDNIĘ kierowcę, kontenery, kraj, CV na e-mail: rdz@vp.pl,

POSZUKUJĘ domu do wynajęcia, 607 828 037

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej, 726 879 139

606 155 155

WYNAJMĘ lokal 25 m2 na działalność – Piłsudskiego 51,

SPRZEDAM silnik elektryczny 10 KW komplet, beczka 2000 l.,

506 162 095

665 734 002

Nieruchomości

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka

SPRZEDAM stary przedwojenny zegar wiszący, 602 483 104

SPRZEDAM 60 m2 w bloku z cegły, parter, 603 649 467,

ogrodzona, gotowa do zagospodarowania, powierzchnia

SPRZEDAM pług 3-4 skibowy zabezpieczenie resor i siewkę

505 092 499

1500m2, 505 879 777

amazone 800 i 1500 kg, 505 128 289

KUPIĘ nieużytki, mogą być zalesione, 603 649 467

SPRZEDAM siedlisko 1,5 ha, media, dostęp do rzeki, gm. Dmosin,

ZAKŁAD garmażeryjny oferuje: krokiety, pierogi, golonki,

SPRZEDAM mieszkanie w bloku 36 m2, III piętro, 691 558 528

46 874 72 01

devolaye, itp. Zapraszamy, ul. Piłsudskiego 43 a obok muzeum,

SPRZEDAM 55 m2 w centrum – zasoby TBS, 504 227 297

SPRZEDAM 2,8 ha ziemi V i VI klasa, gm. Dmosin, 46 874 72 01

505 643 573

SPRZEDAM działkę budowlaną 1100 m2, Brzeziny, ul. Polna,

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 3600 m2 z projektem -

DROBNE kamienie polne spod przesiewania na utwardzenie

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

Mroga Dolna, 510 724 760

terenów i dróg dojazdowych – 30,- zł./1 tona. ABC-BUD Strumian,

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN, Koluszki,

SPRZEDAM mieszkanie 48 m2, parter , Przedwiośnie 1,

46 874 18 80

ul. Reja 3, 606 23 96 96 46

605 547 205

SPRZEDAM : rowery, trampolinę, biurko, 505 747 908

W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe, sprzedam,

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul. Kulczyńskiego,

SPRZEDAM jęczmień do siewu, 667 556 439

46 833 77 08

605 830 668

SPRZEDAM stary kredens pokojowy i łóżko piętrowe, 663 13

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń 505 557 355,

31 73

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

SPRZEDAM kosa i śrutownik na kamienie, dwukółkę do

Przemysłowej, 797 903 458

ZAMIENIĘ mieszkanie TBS 17 m2 na większe, dzwonić po 15.00,

przewozu zwierząt, 662 641 718

SPRZEDAM działkę budowlaną 710 m2, Brzeziny, ul. Polna, prąd,

725 514 073

WÓZ konny, 519 114 223

woda, 508 301 005, 601 305 357

POSIADAM mieszkanie do wynajęcia częściowo umeblowane

PROSIĘTA, 512 105 749

SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430

– 38 m2, 697 308 891

SPRZEDAM owies, łubin, siano i słomę, tel. 602 838 068

SPRZEDAM działkę o pow. 5600 m2 przy ul. Łódzkiej, tanio !!!,

MIESZKANIE na sprzedaż 38 m2 Kołacin, 505 806 554

SPRZEADAM siano i słomę, 606 920 820

508 837 214

DO wynajęcia lokal w centrum Koluszek o pow. 40 m2 prazy ulicy

SPRZEDAM wózek dziecięcy, orbitreka, 692 118 439

WYNAJMĘ lokal do 100 m2 na szwalnię, 505 659 168

Brzezińskiej 11, 600 802 959

SPRZEDAM łubin słodki niebieski, 602 310 059

PILNIE sprzedam działkę 2100 m2 przy lesie – Pieńki

DZIA ŁKA budowlana Brzeziny – sprzedam, 782 845 234

SPRZEDAM pszenicę jarą, 46 874 22 85

Henrykowskie, 505 748 473

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach – 10 arów za

SPRZEDAM słomę, małe kostki, 698 538 748

PILNIE sprzedam działkę 1427 m2 Malownicza – Wojska

osiedlem Kulczyńskiego, 789 259 660

SPRZEDAM krowę wysoko cielną, schładzalnik do mleka 400 l.

Polskiego, 505 748 473

GARAŻ kupię przy Głowackiego, 507 789 630

Kupię cielaki lub cieliczki, 607 198 321

SPRZEDAM działkę na ul. Ludowej, 791 682 106 po 17

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 4700 m2 w Koziołkach,

SPRZEDAM łubin słodki, niebieski, 46 874 52 25

DO wynajęcia lokal o pow. 124 m2 w centrum handlowym

510 724 760

SPRZEDAM kapustę kiszoną, 783 270 066

w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 11, łazienka, ogrzewanie

SPRZEDAM działkę z budynkami, 602 468 379

gazowe, 600 802 959
SPRZEDAM działkę zabudowaną w Brzezinach, 502 218 538

Różne

SPRZEDAM kroczek, narybek karpia, 504 984 689
WÓZEK spacerowy dziecięcy – angielski, rower holenderski,
505 027 487

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę, 721 064 290

SPRZEDAM wersalkę, rozkładany stół i 4 krzesła, elektryczne

SPRZEDAM łubin gorzki, 880 540 547

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe o pow. 48 m2, 505 700 655

łóżko rehabilitacyjne (225x105x80), 501 430 844

SPRZEDAM sadzeniaki, bryza, 600 812 586

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278
SPRZEDAM działkę budowlaną, inwestycyjną – 2996 m2
w Brzezinach, ul. Waryńskiego, 721 712 813
DO wynajęcia lokal na działalność produkcyjną, usługowobiurową, 505 747 908
SPRZEDAM M-3, 48 m2, BSM, I piętro, Brzeziny, Modrzewskiego,
504 047 536
GARAŻ do wynajęcia , Sienkiewicza 10, 512 457 975
SPRZEDAM M3, ul. Głowackiego, blok za ZUS, 512 712 768
SPRZEDAM M6, 509 171 241
LOKALE użytkowe od 27 – 300 m2 do wynajęcia – Rogów ,
605 784 278 od 9 do (18)

Pralnia

"Błękitna Laguna"
tel. 507-036-649.
Koluszki ul. Łódzka 2
(przy Delikatesach Centrum),
pn. - pt. 9:00 – 18:00, sob. 9:00 – 14:00,
Pierzemy odzież, pościel puchową
i wełnianą, czyszczenie kożuchów, renowacja odzieży skórzanej,
pranie dywanów

MIEJSCE na Twoją reklamę, 501 541 580
SPRZEDAM gołębnik piętrowy i budę dla psa, 696 637 993
SPRZEDAM narybek kroczek karpia, amura, tołpygi, 691 292 601
SPRZEDAM sadzeniaki, owies, siano, 691 770 716
WKŁADKI ortopedyczne, 534 221 338

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Brzezinianin wicemistrzem województwa w tenisie

Wielki sukces odniósł Marcin Dens na Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Seniorów
w tenisie stołowym. Zawodnik MLUKS Brzeziny w rywalizacji deblowej w parze z Jackiem
Koziarskim zdobył srebrny medal, pokonując
bardzo silnych przeciwników, w finale ulegając bardziej utytułowanym rywalom. Jest to
największy sukces naszego tenisisty w jego
przygodzie z tym sportem.
Impreza odbyła się w weekend sobota/
niedziela 5/6 marca w Łodzi. W zawodach
wzięło udział wielu zawodników z naszego województwa. Marcin Dens wziął udział
w rywalizacji deblowej z zawodnikiem niemieckiego klubu S.C. Wewer 2000 Jackiem
Koziarskim. Obaj od początku złapali właściwy rytm i przez kolejne rundy szli jak burza.
W pierwszym meczu bez straty seta ograli
duet UMLKS Radomsko Bartek Molka/Mateusz Winkler, a następnie wyeliminowali parę reprezentującą drugoligowy MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka Jakuba Gieracha

i Przemysława Zwierza. Pojedynek z rozstawionym z numerem drugim duetem był bardzo ciężką przeprawą. Poszczególne partie
w setach rozstrzygały się w samych końcówkach ze zmiennym szczęściem. Ostatecznie
po ciężkim boju parze Dens/Koziarski udało
się wygrać 3:2. Ćwierćfinał był dla naszego tenisisty i jego partnera zdecydowanie łatwiejszą przeprawą. W nim brzezińsko-niemiecki
duet spotkał się z parą Arkadiusz Frątczak/
Przemysław Łuczak, która na co dzień reprezentuje barwy drugoligowego KS Energetyka
AMŁ Dzianiny Łódź. Ten pojedynek wymagał mniej nerwów, ale zdecydowanie więcej
walki, która ostatecznie zakończyła się awansem do półfinału po zwycięstwie 3:1. Faza finałowa odbyła się w niedzielę. W półfinale Dens/Koziarski trafili na parę Sebastian
Szczerkowski (UKS Fungis Maków)/Michał
Szczepanek (UMKS Księżak Łowicz). Niespodziewanie rywale okazali się niegroźni
i Marcin Dens ze swoim partnerem gładko
wygrali w trzech setach i uzyskali promocję
do wielkiego finału. W nim nie było już tak
łatwo, ponieważ przeciwnikami okazali się
wielokrotni medaliści Jakub Polański i Arkadiusz Kukla z MLUKS Dwójki Rawa Mazowiecka. Pojedynek był momentami bardzo
wyrównany, ale końcówki poszczególnych
setów należały do tenisistów z Rawy Mazowieckiej. Mecz zakończył się porażką 0:3 i na
szyjach Marcina Densa i Jacka Koziarskiego
zawisły srebrne medale. Brzezinianin startował również w turnieju indywidualnym, ale
niestety w decydującym pojedynku eliminacyjnym do turnieju głównego przegrał z Mateuszem Podsękiem (UMKS Księżak Łowicz)
2:3.
Dawid Saj

BRZEZINY, ul. FREDRY 25 tel. 693 565 257
NOWY SKLEP
MOTORYZACYJNY

PROMOCYJNE CENY

na części i oleje do samochodów osobowych i dostawczych,
AGRO – ciągników rolniczych, maszyn budowlanych
i przemysłowych
Diagnostyka komputerowa pojazdów

PRZY ZAKUPIE OLEJU
+ FILTR wymiana G R A T I S !!!

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 847 25 39
Posterunek energetyczny 46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna 46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna 46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna 46 874 21 55
Komenda powiatowa straży pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji 46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Miasta w Brzezinach 46 874 22 24
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Muzeum regionalne 46 874 33 82
Biblioteka miejska 46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46 874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1 46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a 46 874 35 03
ul. Konstytucji 3 Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego 5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
TBS 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe (pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84, (pon.–pt.
w godz. 15–7 oraz całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00
Straż Miejska w Brzezinach 46 875 25 65
BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31
e-mail: bis@cpik-brzeziny.pl
www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki
w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Cennik: drobne – 1 zł brutto za 1 słowo
ramkowe – 2 zł brutto za 1 cm kw.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Studio Jeden s.c.

15

16.03.2016 r.

Targi edukacyjne w LO
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Zbigniew Zamachowski w Lipinach
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Serwis informacyjny Miasta Brzeziny:
Kultura, sport, zdrowie, edukacja: wyślij SMS o treści TAK.KU na numer 664 079 910 Drogi, zagrożenia pogodowe, awarie: wyślij
SMS o treści TAK.KR na numer 664 079 910 Ekologia, konkursy: wyślij SMS o treści TAK.EK na numer 664 079 910
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gmina

Brzeziny

Dzień Kobiet w Eufeminowie

wdzięczna, stąd pomysł organizacji
tego spotkania” – wyjaśniała Regina Frankowska, przewodnicząca koła,
które liczy już 32 członków. Po Dniu
Kobiet kolejnym wydarzeniem organizowanym przez koło ma być tradycyjne święcenie pól, gdy jak za dawnych
lat kapłan, objeżdżając w bryczce pola,
dokona ich poświęcenia.
TOM
W niedzielę 13 marca członkinie
i członkowie Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Eufeminowa świętowali z okazji Dnia Kobiet. W świetlicy w Jordanowie, gdzie się zazwyczaj
spotykają, nie zabrakło w ystawnego obiadu oraz słodyczy i kwiatów
dla pań. „Członkinie koła w Eufeminowie naprawdę bardzo się angażują
w swoją pracę, za co jestem im bardzo

Kto w gminie
potrzebuje żłobka?
Urząd Gminy w Brzezinach prowadzi rozeznanie, czy mieszkańcy byliby zainteresowani organizacją opieki
nad dziećmi do lat 3. Na terenie gminy jest bowiem ponad 180 takich dzieci, a Urząd Marszałkowski dysponuje
środkami na organizację żłobków lub
klubów dziecięcych. Aby z nich skorzystać, samorząd gminy musi mieć jednak informacje, czy forma ta spotka się
z pozytywnym odzewem wśród mieszkańców. Dlatego osoby chętne do pozostawienia dzieci w żłobku lub klubie
dziecięcym powinny wypełniać ankiety dostępne w Urzędzie Gminy, gdzie
zawarto m.in. pytania o zainteresowanie tego typu formą opieki, a także czy
towarzyszyć powinny temu działania
w ramach aktywizacji zawodowej, m.in.
doradztwo zawodowe i szkolenia.
TOM

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Brzeziny
Dotyczący usuwania i unieszkodliwiania
Wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeziny w 2016r.

Wójt Gminy Brzeziny informuje o przystąpieniu do opracowania
wniosku o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Wniosek
wymaga stworzenia listy osób, które chcą skorzystać w 2016r.
z dofinansowania na demontaż i utylizacje zdemontowanych
materiałów.
Dofinansowaniem objęte się koszty: demontażu, przygotowania
do transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku
zdemontowanych wyrobów azbestowych.
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem
i montażem nowych pokryć dachowych. Osoba ubiegająca się
o dofinansowanie musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości
na terenie Gminy Brzeziny.
W związku z powyższym zainteresowane osoby proszone są
o złożenie w terminie do 21 maja 2016r. w Urzędzie Gminy
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny, stosownego
wniosku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej
www.gminabrzeziny.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy
Brzeziny w godzinach Pracy Urzędu. Kontakt Tel. w celu
uzyskania informacji: 46-874-36-99.

ogłoszenie płatne
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Maluchy poznają zwyczaje świąteczne

Kolorowe tradycyjne palmy wielkanocne wykonały dzieci z przedszkola Marisol

w Brzezinach, podczas zajęć warsztatowych zaznajamiających z obyczajami

Noc sów pod Brzezinami

„Noc sów” to akcja edukacyjna, której organizatorem jest Stowarzyszenie
Ptaki Polskie. Dzięki wolontariuszom
i edukatorom Polacy mogą poznać
życie tych tajemniczych ptaków. Do
ogólnopolskiej akcji przyłączył się
też ośrodek edukacyjno-wypoczynkowy „Kraina Dzikiej Kaczki” z Bronowic prowadzony przez Annę i Leszka
Nawrockich.
W dniach 11 i 12 marca „Kraina
Dzikiej Kaczki” gościła wielu miłośników ptaków. W piątek przyjechało
40 uczniów z okolicznych szkół, natomiast sobota została zarezerwowana dla dorosłych i grup rodzinnych.

Gospodarze bardzo starannie przygotowali się do wydarzenia. Na początku odbyła się projekcja filmu „Sowy
Polski” autorstwa Artura Tabora – fotografa przyrody, który przez 7 lat dokumentował życie sów występujących
w Polsce. Goście później bardzo docenili to dzieło podczas licznych zajęć
w terenie. Gospodarze udostępnili bowiem cały swój obiekt – pomieszczenia
i teren z wieżami widokowymi, gdzie
podziwiano krajobraz i prowadzono
nasłuchy, co było dużą atrakcją nie
tylko dla dzieci. Szczególnych emocji
dostarczyło jednak wyjście po zmroku. Panowała absolutna ciemność,
gdyż tej nocy nie świeciły gwiazdy.

zbliżających się świąt. Spotkanie z najmłodszymi brzezinianami poprowadziła
Wioletta Jagielska z kwiaciarni Nova Flora w Brzezinach. Dzieci rozwinęły umiejętności manualne, samodzielnie sporządzając palemki z gałązek wierzbowych
przystrojone kolorowymi elementami
i bukszpanem. Ponadto w ozdobnych doniczkach maluchy posadziły owies, jedną
z najpopularniejszych dekoracji wielkanocnego stołu.
Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci, które mogły poznać
sztukę wykonywania palemek, a także
nauczyć się obowiązku pielęgnacji roślin
oraz obserwowania ich wzrostu. Ta forma
zajęć przyczyniła się do połączenia aktywności manualnej z atmosferą przedświątecznych przygotowań i zwyczajów.
a.j.
Na szczęście gospodarze terenu w kilku miejscach zawiesili lampki naftowe.
Teren wokół był niezwykle malowniczy – wzniesienia i doliny, las suchy
i podmokły. Ostatni odcinek nocnej
drogi przebiegał wzdłuż rzeki Mrogi,
gdzie przy świetle latarek można było
też obejrzeć „dzieło” bobrów – powalone drzewa i tamę na rzece. Po powrocie z długiej wędrówki wiele radości sprawiło czekające na wszystkich
ognisko i ciepła herbata. Atrakcję dla
dzieci stanowiły też ptasie puzzle i gra
Ptasi Piotruś. Najmłodsi uczestnicy
chętnie brali też udział w konkursie
polegającym na odgadywaniu gatunku sowy po wydawanych przez nią odgłosach. Były to wyjątkowe spotkania
– wdzięczni goście wyrażają nadzieję,
że gospodarze nie zniechęcili się naniesionym błotem i za rok ponownie
ugoszczą licznych miłośników sów.
TOM

Poszukujemy osób
zainteresowanych pracą
na stanowisku:

1) Pracownik biurowy
2) Pracownik działu kadry
3) Kierowca kat C+E
4) Kierowca kat C
Kontakt pod numerem telefonu
782850777 lub w siedzibie
firmy EKO-GAZ,
Brzeziny, Waryńskiego 8
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Specjalista z Tokio w brzezińskim szpitalu

Jeszcze kilka lat temu było to nieprawdopodobne. Dziś jednak, po rozbudowie
brzezińskiego szpitala, stało się niemal
codziennością, że zagraniczni specjaliści
operują w Brzezinach. Kolejnym takim
znanym lekarzem, tym razem z Japonii,
może być doktor Makoto Nishimura, który gościł 11 marca w brzezińskim szpitalu.
Jest on specjalistą od operacji przy pomocy endoskopu, kolonoskopu czy gastroskopu i szefem oddziału endoskopii

przewodu pokarmowego w Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital and Institut
of Gerontology. To m.in. pod jego okiem
uczył się lekarz z brzezińskiego szpitala
doktor Michał Spychalski, który obecnie
jest jednym z kilku specjalistów w Polsce biegłych w wykonywaniu endoskopowych zabiegów usunięcia nowotworów
z jelita grubego czy żołądka. Doktor Spychalski kształcił swoje umiejętności również w szpitalach Jokohamie i Kobe. Między innymi ze względu na konieczność

bardzo wysokich kwalifikacji chirurgicznych są to jeszcze rzadkie zabiegi
w naszym kraju. W Polsce w ubiegłym
roku wykonano ich około 200, w tym aż
70 w Brzezinach, podczas gdy operacji
metodą tradycyjną wykonuje się około
10.000 rocznie. „Oprócz potrzeby wysokich kwalifikacji na przeszkodzie stoi też
nowoczesna technika powodująca, że lekarze wolą pacjentów kierować na klasyczne operacje. Swoją rolę odgrywają też
problemy z finansowaniem tych procedur” – mówił na konferencji prasowej
zorganizowanej w Brzezinach doktor Michał Spychalski, choć jak dodawał – niosą
one za sobą wiele korzyści, m.in. pozwalają na szybki powrót do zdrowia, ratując
pacjentów przed ciężką operacją. W ubiegłym roku szpital w Brzezinach odwiedziło około 80 specjalistów z całej Polski,
którzy zapoznawali się w naszym mieście
z tą techniką. Wizyta doktora Makoto
Nishimury ma zaś zapoczątkować współpracę szpitali w Brzezinach i Tokio. „Planujemy, aby już w przyszłym roku doktor
Makoto Nishimura operował w naszym
szpitalu” – wyjaśnia Monika Trojanowska z Powiatowego Centrum Zdrowia
używającego marki Szpitala Specjalistycznego Brzeziny. Jednym ze specjalistów budujących jego coraz większą renomę w Polsce ma być też doktor Makoto
Nishimura.
TOM

Składam serdeczne podziękowania
na ręce Cezarego Petrusa Komendanta Powiatowego Policji
w Brzezinach dla funkcjonariuszy z KPP Brzeziny i KPP Łódź Wschód,
którzy doprowadzili do odzyskania skradzionego
samochodu w dniu 14 marca 2016r.
Dzięki zaangażowaniu policjantów, a w szczególności
st. asp. Krzysztofa Piechoty z KPP Brzeziny, który w czasie wolnym
od pracy włączył się w poszukiwanie skradzionego samochodu,
w krótkim okresie czasu samochód został odzyskany,
a sprawca zatrzymany. Tak sprawne i ofiarne działanie policjantów
zasługuje na szczególne podziękowanie.
Sławomir Kosowski
KOSPOL AUTO.HANDEL
Brzeziny, ul. Łódzka 47

Świąteczny kiermasz WTZ
16.03.2016 r.

Tylko do końca tygodnia można zakupić w holu Urzędu Miasta wielkanocne
ozdoby na corocznym kiermaszu Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bliżej Ciebie".
Taki kiermasz to doskonała okazja do
promocji warsztatów, dlatego rozdawane
są tu stosowne ulotki. Dla uczestników
warsztatów jest to też swoista rehabilitacja zawodowa, a motywuje ich dodatkowo zbieranie funduszy na spotkania integracyjne i wyjazdy. „Szczególnym takim
wydarzeniem będzie przewidziane na

BIS/11/2016

kwiecień 10-lecie warsztatów” – wyjaśnia
kierownik WTZ Anna Sobkiewicz.
Od początku roku 30 uczestników
WTZ prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom", przygotowywało pieczołowicie świąteczne
wyroby. Każda z pracowni ma na kiermaszu swój jednodniowy dyżur. A do nabycia są m.in. kartki świąteczne, cekinowe
jajka, zajączki z wydmuszek, kurczaczki ze
wstążek czy stroiki z drewna. Ceny są też

V

bardzo atrakcyjne, bo ręcznie wykonaną
kartkę można nabyć już za 2 zł, ozdobne
jajko za 4 zł, a drewniany stroik z kwiatami za 15 zł. Kiermasz jest czynny w godzinach od 10.30 do 13.00.
TOM
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W czasach współczesnych niewiele osób
pisze listy w tradycyjny sposób. Robią to
jednak dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach.
We wrześniu świetlica szkolna przystąpiła do akcji „Dzieci listy piszą”. Polega
ona na wymianie listów z zaprzyjaźnioną świetlicą z innego miasta. Uczniowie Dwójki dzielą się słowem ze świetlicą Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej
we Wrocławiu. Raz w miesiącu opiekunki świetlicy wysyłają dużą kopertę z listami i pracami plastycznymi. Znalazły się
w niej również kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi oraz wielkanocnymi
i informacje o naszym mieście.
Dzięki pisaniu listów najmłodsi ćwiczą pamięć i wyobraźnię. Wiedzą, że list,
który dostają, pisany jest tylko do nich.
Utrwalają również budowę listu, zastosowanie wielkich liter oraz ćwiczą staranność pisma.
TOM
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Targi edukacyjne w LO
W ramach Powiatowych Targów Edukacyjnych oferta Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza przedstawiona została zgromadzonym gimnazjalistom
w formie prezentacji, filmów i występów
artystycznych.
Gości witała pełniąca obowiązki dyrektora Iwona Świniarska, która ukazywała
bogate życie licealistów, którzy nie tylko się
uczą, ale i rozwijają swoje pasje. Jak podkreślała, liceum ma jednak przede wszystkim
przygotować młodzież do matury. Przedstawiała wyniki egzaminów maturalnych,
gdzie zdawalność sięgała w ostatnich latach 98%. A fakt, że po brzezińskim liceum
można dostać się na dobre studia, potwierdzali również absolwenci: Waldemar Wyka
– doktorant na Politechnice Łódzkiej, Justyna Kurczewska – studentka położnictwa na Uniwersytecie Medycznym i Łukasz

Targi edukacyjne w ZSP
Społeczność Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w ramach Powiatowych
Targów Edukacyjnych prezentowała w licznych salach lekcyjnych bogatą ofertę zawodów, jakie można zdobyć w tej placówce.
Już na progu szkoły na gimnazjalistów
czekał pokaz kuchni molekularnej z użyciem ciekłego azotu w wykonaniu uczennic Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Następnie w świetlicy gości
witała dyrektor ZSP Anna Sokołowska,
zachęcając do skorzystania z oferty szkoły, którą prezentowali jej uczniowie. Tu
gimnazjalistów witał też starosta Edmund
Kotecki, informując o realizacji kolejnego
projektu unijnego pod nazwą „Akademia
Mistrzów" umożliwiającego uczniom ZSP
zdobycie cennych zawodowych certyfikatów. Codzienne szkolne życie gimnazjaliści
mogli zaś poznać dzięki filmowi nakręconemu w stylu jednego ujęcia, czyli tzw. Lipduba. To co zobaczyli na filmie, goście mogli
później ujrzeć na własne oczy, zwiedzając
szkołę. Zaczęli od biblioteki, następnie na
sali gimnastycznej czekał ich efektowny
pokaz technik samoobrony w wykonaniu
uczniów klasy policyjnej. Z funkcjonowaniem tej klasy zapoznawali się też w jednej
z sal, do której zaproszono współpracujących ze szkołą policjantów. W innej z pracowni poznawali natomiast tajniki zawodu
logistyka. W tym roku szkoła przygotowała

Strumian – student prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Do podjęcia po liceum studiów na uniwersytecie zachęcał też pracownik z Centrum Promocji UŁ. „Niech każdy
znajdzie tu coś dla siebie, gdyż po brzezińskim liceum można skończyć różne uczelnie” – zwracał się do gimnazjalistów starosta
Edmund Kotecki. Deklaracje te urozmaicały występy wokalne po rosyjsku, niemiecku i francusku, czyli w językach nauczanych
w szkole w wykonaniu Wiktora Marciniaka,
Anny Jasińskiej, Roksany Szczepaniak i Julii
Nowak, skecze prezentowane przez członka koła teatralnego Przemysława Kapustę
oraz projekcje filmów. Pierwszy z nich podsumowywał projekt COMENIUS integrujący młodzież z Brzezin z uczniami z Turcji,
Hiszpanii, Estonii i Bułgarii, drugi stanowił
produkcję prezentującą liceum w nietypowy sposób, przygotowaną jako atrakcja tegorocznej studniówki. Po wyjściu z sali gości

zaskakiwała jeszcze scenka w wykonaniu
klasy ratownictwa medycznego. Na zakończenie swojej wizyty gimnazjaliści zwiedzali budynek. W tym roku przygotowano dla
nich trzy propozycje klas: administracyjno-prawną z rozszerzonym nauczaniem języka polskiego, angielskiego i geografii, europejsko-językową z rozszerzonym językiem
angielskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią i drugim językiem obcym oraz medyczną z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką oraz dodatkowym przedmiotem
w postaci ratownictwa medycznego. „Warto
u nas się uczyć, gdyż jesteśmy równie dobrą
szkołą jak placówki w dużych miastach, kładziemy duży nacisk na przygotowanie do egzaminu maturalnego i oferujemy wiele zajęć
dodatkowych przygotowujących do matury”
– zachęcała gimnazjalistów Iwona Świniarska pełniąca obowiązki dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego – szkoły, która w tym
roku obchodzi swoje stulecie.
TOM
Fotorelacja str.15

też ofertę w ramach zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kierowcy-mechanika. Jest to nowy zawód, w ramach którego szkoła ma przygotowywać zarówno do
egzaminów na prawo jazdy kategorii C+E
jak i zgłębienia tajników budowy pojazdów.
Promocji tego kierunku służyły m.in. ustawione na dziedzińcu szkoły ciężarowe pojazdy do nauki jazdy udostępnione przez
współpracujące stowarzyszenie przewoźników międzynarodowych. Największy
nacisk w prezentacjach położono jednak
na zawody gastronomiczne. Był więc pokaz carvingu, czyli rzeźbienia w owocach
i warzywach, synchronicznej obsługi gastronomicznej, gdzie uczennice w takt muzyki podały dania gimnazjalistom oraz gotowania w pracowni gastronomicznej. Na
zakończenie goście zwiedzali jeszcze pracownię multimedialną, gdzie wypełniali

krótką ankietę. Barwne pokazy stanowiły dowód na to, jak różne zawody można
zdobyć w brzezińskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. W ramach tegorocznego naboru przewidziano zaś rekrutację do
tzw. klasy policyjnej liceum ogólnokształcącego z rozszerzonym programem języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy
o społeczeństwie, gdzie uczniowie mają też
zajęcia edukacyjne z prawa, kryminalistyki i prewencji oraz nieodpłatne ćwiczenia
z różnych technik walk i samoobrony; technikum w zawodach: technika ekonomisty,
technika organizacji reklamy, technika logistyka, technika żywienia i usług gastronomicznych, technika technologii żywności,
kelnera oraz zasadniczej szkoły zawodowej
w zawodach: kucharz i kierowca-mechanik.
TOM
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PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Łowicz
informuje, że ze względu na prowadzone prace eksploatacyjne nastąpią przerwy
w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:
30.03.2016r. w godz. 8:00 do 16:00: Stefanów gm. Rogów.
21.03.2015r. w godz. 8:00 do 15:00: Koziołki B, Kolonia Koziołki.
31.03.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Buczek 1.
1.04.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Przecław 1.
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Spotkanie z podróżnikiem
w bibliotece

W środę 16 marca o godzinie 11
w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie
można posłuchać prelekcji Witolda Stawskiego – podróżnika, fotografa, muzyka
i poety, a jednocześnie ekonomisty, który
zwiedził m.in. Meksyk, Krym, Jordanię,
Gruzję, Peru, Boliwię, Austrię, Norwegię,
Finlandię, Hiszpanię, Portugalię, Holandię, Tunezję i Turcję. W Czytelni dla Dorosłych prezentowana jest bowiem obecnie jego wystawa fotograficzna „Szukając
siebie w Andach". Podróżnik ma także
opowiedzieć o sobie i wyjaśnić, co motywuje go do licznych wędrówek przez kraje
całego świata.
TOM

Wielkanocne
warsztaty w muzeum
W niedzielę 20 marca w Muzeum Regionalnym w Brzezinach o godzinie 14.30 rozpoczną się rodzinne warsztaty wielkanocne.
Tradycyjnie przewidziano malowanie jajek
woskiem i pieczenie chlebków do wielkanocnego koszyka. Nowością będą natomiast świąteczne ciasteczka, m.in. w kształcie zajączków
i kogutków. „Takie warsztaty to zarazem integracja rodziny jak i kultywowanie lokalnych
tradycji” – wskazuje dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała. Osoby zainteresowane
będą mogły obejrzeć prezentowaną obecnie
wystawę na temat obyczajów ludowych „Wiejskie świętowanie". Warsztaty będą prowadzić
pracownicy muzeum, a łączna składka od rodzica i dziecka na pokrycie kosztów zakupu
materiałów wynosi 10 zł. Świąteczne wyroby
będzie można zabrać do domu.
TOM
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„Spragnionych napoić, nieumiejętnych pouczać"

Integracja, modlitwa, praca – wokół tych trzech
punktów koncentruje się młodzież regionu
brzezińskiego podczas comiesięcznych spotkań
w ramach zbliżającego się światowego spotkania młodych. „Spragnionych napoić, nieumiejętnych pouczać" to kolejne wskazania, z jakimi zapoznali się uczestnicy warsztatów w Olszy.
Pijąc swoje ulubione napoje i rozmawiając
o pragnieniu, młodzi zastanawiali się, w jaki
sposób mądrze zaspakajać swoje apetyty i czy
wszystkie z nich wymagają zaspokojenia. Mając na uwadze międzynarodowy charakter lipcowego spotkania, podczas warsztatów poprowadzono w języku włoskim koronkę do
Bożego Miłosierdzia. Młodzież bardzo owocnie

wykorzystuje czas
spotkań, rozpoczęto m.in. prace
nad stworzeniem
wideoklipu, powstają religijne
artefakty, podejmowane są także niezbędne do
przygotowania
Święta Narodów
w Brzezinach
ustalenia.
Najbli ż sz y
zjazd młodzieży przewidziany jest 19 marca
w Olszy (sobota) w godz. 10 - 17. Podczas kilkugodzinnych warsztatów uczestnicy zapoznają się z następnymi propozycjami papieża Franciszka skierowanymi na czas przygotowań do
ŚDM. Będą też podejmowane sprawy organizacyjne związane z działaniami prowadzonymi przez poszczególne grupy: chór, media, teatr, wolontariat.
Natomiast 20 marca młodzi z regionu brzezińskiego będą uczestniczyć w diecezjalnym
spotkaniu, podczas którego przejdą w dorocznym „Marszu dla Jezusa".
Dodatkowe informacje znajdują się na profilu facebook „Młodzi obok Łodzi - ŚDM/Region Brzeziński”.
a.j.

Marzec miesiącem świadomości jelita grubego
Marzec został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku miesiącem
świadomości jelita grubego. Rak jelita to
bowiem trzeci na świecie (a drugi w Polsce) najczęściej występujący nowotwór zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Dla wielu
jest to wciąż „wstydliwy" problem, a przecież zachorować może każdy. W Polsce
raka jelita grubego diagnozuje się u ponad 15 tysięcy osób rocznie, a ponad 10
tysięcy osób umiera z powodu tej choroby.
Zanim stanie się ona groźna, zwykle rozwija się przez 5-10 lat, dlatego tak ważne
są działania profilaktyczne.
Brzeziński szpital specjalizuje się w leczeniu tego nowotworu, dlatego na marzec zaplanowano szeroką akcję profilaktyczną, z której założeniami można się
zapoznać na stronie internetowej www.
szpital-brzeziny.pl. Każdy, kto pozytywnie odpowie na jedno z pytań poniższej ankiety przygotowanej przez Szpital
Specjalistyczny w Brzezinach powinien

poradzić się lekarza i zapytać, czy nie powinien wykonać badania kolonoskopowego jelita grubego. Każdy z przytoczonych
objawów może bowiem sygnalizować chorobę jelita grubego. Kolonoskopia jest także wskazana wtedy, gdy ktoś w rodzinie
chorował na raka jelita grubego. Mimo
negatywnych odpowiedzi, po ukończeniu
50 roku życia powinno się też wykonywać kolonoskopię profilaktycznie raz na
5-10 lat. Pytania zawarte w ankiecie rozpowszechnianej w ramach akcji podnoszącej świadomość chorób jelita grubego
są następujące:
1. Czy dokuczają ci przewlekłe bóle
brzucha?
2. Czy zaobserwowałeś zmianę rytmu
wypróżnień?
3. Czy masz zaparcia?
4. Czy zaobserwowałeś krwawienie
z odbytu?
5. Czy tracisz na wadze?
6. Czy któryś z twoich bliskich chorował na raka jelita grubego?
TOM
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Porażka z czwartoligowcem i remis z juniorami

Nie wiedzie się piłkarzom Startu Brzeziny w meczach sparingowych przygotowujących do rundy wiosennej łódzkiej klasy
okręgowej. Podopieczni grającego trenera Marcina Olejniczaka tym razem ulegli
silnej czwartoligowej drużynie LKS Rosanów aż 1:7 (0:2) i zremisowali bezbramkowo z juniorami starszymi Widzewa Łódź.
Pierwszy mecz odbył się na boisku ze
sztuczną nawierzchnią na obiekcie Kolejarza przy ulicy Minerskiej w Łodzi. Spotkanie od samego początku należało do
wyżej notowanych rywali. Podopieczni
trenera Marcina Herskiego częściej utrzymywali się przy piłce i co chwila stwarzali
zagrożenie pod bramką brzezinian. Rosanowianie grali „swoje” i starali się wykorzystać błędy czarno-czerwonych. Tych
podopieczni trenera Marcina Olejniczaka niestety się nie ustrzegli. Brak realizacji przedmeczowych założeń i wiele indywidualnych akcji spowodowało brak
koncentracji. W pierwszej odsłonie Start
grał długimi piłkami i dobrze funkcjonował w defensywie. Michała Jaworowskiego zdołali pokonać jedynie Tomasz Kurstak i Wojciech Mordzakowski. Zupełnie
inaczej wyglądał obraz gry po przerwie.
Piłkarze z Rosanowa zepchnęli Start do
defensywy i skutecznie punktowali. Na
listę strzelców jeszcze raz wpisali się Tomasz Kurstak i Wojciech Mordzakowski,
a oprócz nich golkipera z Brzezin pokonali Michał Lewandowski, Błażej Bujalski
i Przemysław Cembrzyński. Nasz zespół
było stać tylko na jednego gola. Honorowe

trafienie zanotował Jacek Bernat, który
pewnie wykorzystał rzut karny po faulu
na Bogusławie Saganowskim. Brzezinianie nie mogą zaliczyć tego sprawdzianu
do udanych. Pewnym usprawiedliwieniem dla postawy Startu są liczne kontuzje. Po drugie, wyniki meczów kontrolnych nie odzwierciedlają ligowej
rywalizacji.
Podobnie kadrowo wyglądał drugi
sparing z juniorami starszymi Widzewa Łódź, który
został rozegrany na
boisku ChKS przy
ulicy Kosynierów
Gdyńskich w Łodzi.
Trener Marcin Olejniczak dysponował
tylko trzynastoma
zawodnikami. Pojedynek zakończył się
bezbramkowym remisem, a szkoleniowiec uznał go za dobry sprawdzian.
Coraz większymi krokami zbliżają
się ligowe rozgrywki. Runda wiosenna
łódzkiej klasy okręgowej rozpocznie
się w Święta Wielkanocne. Większość
spotkań, w tym wyjazdowy mecz czarno-czer wonych
z LZS Justynów, odbędzie się w Wielką Sobotę 26 marca o godzinie 16:00.
Natomiast pierwszy

mecz przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach
nasi piłkarze rozegrają w sobotę 2 kwietnia o godzinie 16:00 z wicemistrzem jesieni GLKS Dłutów. W tym tygodniu piłkarze będą trenować na Orliku Zielonka
przy Szkole Podstawowej nr 1. Wszystko
wskazuje na to, że zajęcia treningowe zostaną przeniesione na obiekt przy ulicy
Sportowej 1. Wszystko zależeć będzie od
warunków pogodowych.
Dawid Saj

Stomatologia

zachowawcza, endodoncja, protetyka, profilaktyka - pon, śr, pt
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA pełen zakres usług, implantologia wtorki, czwartki

tel. 514 344 243

Brzeziny, Głowackiego 45/1, tel. 514 344 243
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Dzień Kobiet
w Figloraju
W dniu 8 marca 2016 r. uczniowie
k lasy II d Szkoły Podstawowej nr 2
w Brzezinach w nieco inny sposób
uczcili Święto Kobiet. Wraz ze swoją w ychowawczy nią Anną Korzeniowską i przedstawicielem Klasowej
Rady Rodziców wybrali się do Figloraju w Łodzi. Celem w ycieczki było
rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni. To również świetna
okazja do nawiązania jeszcze bliższych kontaktów wśród dzieci, a także
szansa obserwowania ich radosnego
i naturalnego rozwoju. Największym
powodzeniem cieszyły się ogromne
konstrukcje składające się z labiryntu rur, zjeżdżalni, przejść i basenów
z piłeczkami. Wiele radości sprawiły
dzieciom wspinaczki na linach. Taki
w yjazd to znakomity sposób na wesołe i bezpieczne w ypełnienie czasu
każdemu dziecku. Wszyscy doskonale
bawili się, nikogo nie trzeba było zachęcać do zabaw.
g.k.

Mark-eko Producent:
- Brykietu opałowego
ze słomy – Peletu
ze słomy – Peletu z łuski
słonecznika
tel. 606 49 71 82
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