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1,5 mln złotych promesy
na remont kanału

Dotacja pochodzi z MSWiA, a jej wysokość nie może przekroczyć 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia
publicznego. Szacowany koszt remontu
kanału deszczowego wynosi około 2 miliony złotych. Brakujące środki stanowić
będą udział własny pochodzący z budżetu miasta.
Promesa jest wypełnieniem obietnicy wojewody łódzkiego złożonej podczas
wizyty w Brzezinach 16 marca. Wojewoda Zbigniew Rau obiecał wówczas wsparcie finansowe w wysokości nie mniejszej
niż milion złotych na remont blisko stuletniego kanału deszczowego przebiegającego przez centrum Brzezin. Sprawa remontu kanału nabrzmiała po ulewie, jaka
przeszła nad Brzezinami w końcu kwietnia ubiegłego roku – kilkanaście kamienic przy ul. Sienkiewicza i Mickiewicza
uległo wówczas podtopieniu. Wprawdzie

Sprawdzian
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Strażacy dostaną
wsparcie
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W czwartek 7 kwietnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 55 podpisano porozumienie
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.

Fot. www.lodzkie.eu

6 kwietnia wojewoda łódzki Zbigniew Rau
wręczył burmistrzowi Brzezin Marcinowi
Plucie promesę w wysokości 1,5 miliona
złotych na wykonanie remontu kanału
deszczowego o długości 700 metrów.

Cena 1,50 zł

w ubiegłym roku miasto otrzymało promesę na remont kanału, jednak inwestycji nie udało się przeprowadzić ze względu na procedury zamówień publicznych
(kanał przebiega przez kilkadziesiąt działek stanowiących odrębną własność i każdy z właścicieli musiał wyrazić zgodę na
przeprowadzenie robót), a wyłoniony
w drodze przetargu wykonawca odmówił
podpisania umowy. Jak zapewnia burmistrz Marcin Pluta, w tym roku sytuacja
się nie powtórzy i najpóźniej jesienią prace remontowe się zakończą, a oprócz remontu kanału wybudowany zostanie separator o dużej przepustowości, za sprawą
którego wody opadowe trafią bezpośrednio do rzeki.
Przeprowadzone w ubiegłym roku prace odkrywkowe ujawniły katastrofalny
stanu techniczny kanału, który w znacznej części jest zamulony i oprócz deszczówki odprowadza także ścieki sanitarne. Zgodnie z założeniami wszystkie
przyłącza sanitarne mają zostać odcięte, a ściany kanału po jego udrożnieniu
wzmocnione.
g.k.

Program
Rodzina 500+

X

Gimnazjaliści!
Połamania piór
na egzaminie
gimnazjalnym
życzą
władze Miasta Brzeziny
i Redakcja „BIS”
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Znamienne są nazwy piastowskich grodów (Gniezno, Poznań), w których dokonało się historyczne przeniesienie Ducha, a zarazem zapalenie znicza
Ewangelii na ziemi naszych praojców.
Wraz z tym język apostołów odezwał się
po raz pierwszy jakby w nowym przekładzie, w naszym brzmieniu, które zrozumiał lud żyjący nad Wartą i Wisłą i które my do dziś rozumiemy. ( Jan Paweł II,
Homilia w czasie Mszy Św. odprawionej
na Wzgórzu Lecha. Gniezno, 3 czerwca
1979 r.)
Cała Polska przeżywać będzie
14 kwietnia jedno z najważniejszych wydarzeń bieżącego roku – 1050. Rocznicę
Chrztu Polski. To ważne wydarzenie z
religijnego, kulturowego i historycznego punktu widzenia. Polska, dotąd pogańska, dołączyła do krajów chrześcijańskich, które przyjęły chrzest nieco
wcześniej (Chorwaci i Słoweńcy, wśród
których pracowali misjonarze już około
650 r., Bułgarzy, których książę Borys I
przyjął chrzest w 864 lub 865 r., Morawianie i Słowacy wspierani przez chrześcijańskich misjonarzy od 850 r., a potem umocnieni działalnością Cyryla i
Metodego, którzy przybyli do Państwa
Wielkomorawskiego w 863 r., oraz Czechów, których księcia Bořivoja ochrzcił
w 874 r. św. Metody).
Zaplanowany jest cały szereg
wydarzeń, głównie w miejscach uznawanych za kolebkę polskiej państwowości i polskiego chrześcijaństwa, także
w mniejszej i większej skali w każdym
miejscu na mapie Polski.
My też przygotowujemy się do obchodów 1050-lecia na Ziemi Brzezińskiej.
I tak w Wigilię 1050. Rocznicy Chrztu
Polski podczas Powiatowych Obchodów 76. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej
będziemy mogli w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie obejrzeć przedstawienie poświęcone temu ważnemu

wydarzeniu. Na 23 lipca zaplanowane
są w Brzezinach główne obchody 1050.
Rocznicy Chrztu Polski, połączone ze
Światowymi Dniami Młodzieży . Obchody 1050-lecia zakończymy 11 listopada 2016 r. podczas Powiatowego Święta Niepodległości.
Radni Powiatu Brzezińskiego, odwiedzając powiaty Wielkopolski, aby szukać „dobrych praktyk” i odpowiedzi
na pytanie, jak inni radzą sobie z problemami szpitali powiatowych, przed
1050. Rocznicą Chrztu Polski odwiedzili m.in. Gniezno i Ostrów Lednicki,

gdzie z dużym prawdopodobieństwem
w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku
Mieszko I przyjął chrzest.
Wszystkich Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej zachęcam do udziału
w obchodach ogólnopolskich i naszych
lokalnych. Zapraszam do wspólnego
świętowania także ważnych dla powiatu
rocznic: 630 – lecia utworzenia Powiatu
Brzezińskiego i 15-lecia odtworzenia go
w 2001r., które zaplanowane są na 28 –
29 maja 2016 r. Rocznic, którym wagi
przydaje fakt, że splatają się z 1050 – leciem Chrztu Polski.
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Ostrów Lednicki- ruiny kamiennej
rezydencji Piastów

ogłoszenie płatne
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Sprawdzian szóstoklasisty

We wtorek 5 kwietnia uczniowie klas szóstych dwóch brzezińskich szkół podstawowych przystąpili do pierwszego w swoim
życiu ważnego egzaminu – ogólnopolskiego testu kompetencji.
Sprawdzian podzielono na dwa etapy –
pierwszy z nich, trwający 80 minut, badał
wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki, i rozpoczął się o godzinie 9.00, drugi (45-minutowy) sprawdzał kompetencje z języka angielskiego,
a jego początek przypadł na godzinę 11.45.
Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej, dlatego obowiązkowo przystąpili do niego wszyscy uczniowie klas
szóstych. Szóstoklasiści rozwiązywali zadania testowe pod okiem nauczycielskich
zespołów nadzorujących. W każdym zespole musiał być jeden nauczyciel z innej
szkoły.
Tematem przewodnim części pierwszej były między innymi ziarno kakaowca i czekolada. Zadania odnosiły się też do
wiersza Leopolda Staffa „Jarzębina". Praca pisemna na temat „Warto pomagać innym” miała formę „kartki z pamiętnika”.
Uczniowie musieli także zmierzyć się z zadaniami, które sprawdzały ich umiejętności czytania ze zrozumieniem. W pierwszej
części pytano m.in. o charakter zamieszczonego tekstu, wiarygodność informacji
i znaczenie fraz. Jednym z zadań było również napisanie ogłoszenia zachęcającego
do spotkania z podróżnikiem.
W części matematycznej jedno z zadań brzmiało: „Do pustego naczynia wlano 3/4 litra soku i dolano tyle wody, aby

otrzymać 2,5 litra napoju. Ile wody dolano
do naczynia?” W teście sprawdzano również umiejętność korzystania z informacji
zawartych na wykresie. Uczniowie musieli też wykazać się umiejętnością dzielenia,

mnożenia i potęgowania. Nie zabrakło zadań z geometrii. Szóstoklasiści musieli policzyć m.in. pole wielokąta, a także określić
miary kątów w trapezie. Uczniowie zmierzyli się również z zadaniami otwartymi.
Pierwsze z nich brzmiało: „Z dwóch jednakowych prostopadłościanów zbudowano
bryłę taką, jak przedstawiono na rysunku.
Oblicz wysokość prostopadłościanu i objętość bryły przestawionej na rysunku”. Drugie zadanie otwarte dotyczyło procentów.
Jak relacjonują szóstoklasiści, sprawdzian z języka polskiego i matematyki nie
był trudny, chociaż niektóre zadania sprawiły uczniom kłopot. Nastroje piszących
były różnorodne, jednak wszyscy zgodnie
stwierdzili, że przeprowadzone wcześniej
próbne testy oswoiły ich ze strukturą, formą i procedurami sprawdzianu, co pozwoliło poczuć się pewniej.
W Szkole Podstawowej nr 1 do sprawdzianu przystąpiło 53 uczniów, a w Szkole Podstawowej nr 2 – 56. Prace uczniów
sprawdzać będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.
g.k.

Wiosenna promocja w jadłodajni Delikatesy Centrum Jan Kuś trwa
- danie dnia /zupa + II danie + kompot/ 6,99 zł
- danie premium – specjalność szefa kuchni
/zupa + II danie + kompot / 14,99 zł
- pozostałe zestawy obiadowe
/ zupa + II danie + kompot / w stałej cenie 8,50 zł
Codziennie inny jadłospis! Szczegóły na stronie

www.jankus.com.pl

w zakładce Menu Dnia lub pod numerem 695 638 292.
Organizujemy także imprezy okolicznościowe
/chrzciny, komunie, imieniny, konsolacje/
we własnymlokalu.
Oferujemy również usługę kateringową. Informacje – tel. 783 985 926
Zapraszamy Państwa do zakupu firmowych
wyrobów garmażeryjnych na stoisku mięsnym
w Delikatesach Centrum w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 22.
Pracujemy w godzinach
- jadłodajnia – 11.00. – 18.00. od poniedziałku do piątku
- Delikatesy Centrum – 7.00. – 21.00. od poniedziałku do soboty
Wszelkie informacje o bieżących promocjach na stronie
www.jankus.com.pl w zakładce Aktualności.
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Strefa Dawców Szpiku

udostępniło swoje pomieszczenia oraz
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
na stoisku której można sprawdzić poziom dwutlenku węgla w wydychanym
powietrzu lub zobaczyć dzięki specjalnym okularom, jak postrzega rzeczywistość osoba po spożyciu alkoholu.
Tego dnia, aby promować akcję dawstwa szpiku w terenie, odbył się też rajd
rowerowy pod hasłem „Szpiknik". Podsumowaniem wydarzenia było integracyjne ognisko. Łącznie zarejestrowało
się blisko 40 osób.
Akcja była możliwa także dzięki
wsparciu licznych wolontariuszy, Hotelu nad Mrogą, który ufundował dla nich
posiłki, Elżbiecie Strzępce i Annie Guzek, które przygotowały ciasto dla wolontariuszy, Cukierni „Sosnowscy" z Bedonia i firmie chemicznej POL-HUN z
Koluszek, które przygotowały „cegiełki" dla odwiedzających, Nadleśnictwu
Brzeziny, które przekazało drewno na
ognisko oraz Taxi „Twomar", które zobowiązało się dowozić bezpłatnie do
szpitala osoby zainteresowane rejestracją w systemie dawców szpiku. Osoby
pragnące wesprzeć te działania mogą
też przekazywać stosowne darowizny,
w tym 1% podatku, na rzecz fundacji
DKMS Polska, www.dkms.pl, która finansuje badania dawców szpiku.
TOM

OKNA I DRZWI
NAJTANIEJ
W BRZEZINACH
tel. 795 528 516
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 63
Promocja na okno 6 – komorowe
3 kwietnia Strefa Rowerowa Brzeziny,
Szpital Specjalistyczny Brzeziny i Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
przygotowały akcję rejestracji dawców
szpiku i komórek macierzystych dla osób
cierpiących na choroby układy krwiotwórczego, np. białaczkę. Partnerem była Fundacja DKMS Polska.

„Pomysł akcji narodził się, gdy jeden z członków Strefy Rowerowej Brzeziny został dawcą komórek macierzystych, co zainspirowało nas do promocji
działań w tym zakresie” – wyjaśnia
Agnieszka Kostrzewska, wiceprezes
stowarzyszenia. W akcję włączyło się
też Powiatowe Centrum Zdrowia, które

„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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Wielkanocny występ „Brzezinianek” w DPS

We wtorek 5 kwietnia o godz. 15.00
w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Jabłko –
cytryna

7 kwietnia o godz. 9.00 w Dmosinie
przy Urzędzie Gminy miała miejsce
akcja profilaktyczna „Jabłko - cytryna”. Poza funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach
brała w niej udział 10-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Dmosinie. Akcja polegała na wyrywkowej
kontroli pojazdów – w przypadku
ujawnienia drobnego w ykroczenia
kierowca po pouczeniu zjadał plasterek cytryny oferowany przez uczniów.
Jeśli kontrolerzy nie mieli żadnych
uwag, kierujący otrzymywał w nagrodę jabłko. Dla uczniów Zespołu Szkół
w Dmosinie, którzy na ochotnika zgłosili się do tego przedsięwzięcia, była to
praktyczna lekcja zachowań na drodze. Uczniowie bardzo chętnie w niej
uczestniczyli i „po swojemu” oceniali
stosowanie się kierujących do przepisów. Podczas godzinnej akcji skontrolowano 12 pojazdów, wręczając kierującym dziewięć jabłek i trzy plasterki
cytryny.
g.k.

wystąpił zespół wokalno- instrumentalny
„Brzezinianki” prowadzony przez Polski

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Brzezinach. „Występ zespołu z wielkanocnym programem
to już nasza tradycja” – mówi Irena Dziedzic, kierownik zespołu. „Do występu
przygotowujemy się przez kilka tygodni,
starając się zawsze dobrać nowy repertuar, który przynajmniej w pewnej części związany jest ze Świętami Wielkanocnymi. W tym roku sporą część programu
stanowiły pieśni wielkanocne” – dodaje
Irena Dziedzic.
Ośmioosobowy zespół przy akordeonowym akompaniamencie instruktora
Grzegorza Jędrzejczaka został bardzo ciepło przyjęty i nagodzony głośnymi brawami. Godzinny koncert sprawił wiele radości mieszkańcom brzezińskiego DPS.
g.k.

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

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
		

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.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim uczestnikom
ceremonii pogrzebowej Ś.p. Jana Hyżego. Szczególne
podziękowania składamy ks. Kanonikowi Bogumiłowi
Walczakowi za odprawioną Mszę Świętą i ceremonię
pogrzebową. Słowa podziękowania składamy: Dyrekcji,
nauczycielom, pracownikom obsługi, uczniom i rodzicom
z kl. VIa Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach,
nauczycielom, pracownikom, absolwentom Szkoły
Podstawowej w Lipinach, nauczycielom emerytom,
instruktorom seniorom Kręgu Instruktorskiego ZHP Hufca
Brzeziny, sąsiadom, mieszkańcom Paprotni, Lipin, Polika
i dalszych miejscowości, rodzinie, znajomym i wszystkim
uczestnikom pogrzebu za okazaną życzliwość i modlitwę.
Podziękowania
składa
najbliższa rodzina
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IX Konkurs Zespołów Kameralnych

W poniedziałek 4 kwietnia w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Brzezinach odbył się IX wewnątrzszkolny konkurs zespołów kameralnych. Koncert składał się z dwóch części
– w pierwszej wystąpiły duety, zaś w drugiej pozostałe zespoły. Z siedmiu szkolnych duetów publiczności najbardziej podobali się Lidia Klotz i Szymon Klotz. II
miejsce zajął duet Aleksandra Wosińska
i Karolina Wosińska, a III Michał Nowak
i Wiktor Żabczyński. Wśród pozostałych
zespołów szkolnych zwyciężył kwintet:
Anastazja Cegielska – fortepian, Aleksandra Wosińska – skrzypce, Karolina Wosińska – gitara, Hanna Łubisz – klarnet
i Bartłomiej Zychla – akordeon. II miejsce zajął zespół wokalno-instrumentalny złożony z sekcji instrumentów dętych:
Kinga Butkiewicz, Małgorzata Tracz, Mikołaj Orzechowski, Hanna Łubisz, Alicja
Lipiecka, Zofia Kruz, Kalina Jacczyk, instrumentów perkusyjnych: Michał Tracz,
Kacper Grzybczyński oraz zespołu wokalnego w składzie: Inga Kunka, Kamila Grzelak, Aleksandra Wosińska, Klara
Podogrocka i Kacper Truszkiewicz.
g.k.

PROMOCJE AUTO-SERWIS

Wymiana opon – 30 zł.
Klimatyzacja – 70 zł.
Diagnostyka – 30 zł.

Brzeziny, ul. Sienkiewicza 63
PRZEGLĄDY NAPRAWY
SPRZEDAŻ SPRZĘTU P.POŻ.
GAZY TECHNICZNE
/dwutlenek węgla, tlen,acetylen, azot,
hel,argon, sprężone powietrze/
ZAKUWANIE WĘŻY
HYDRAULICZNYCH
HALONEX Koluszki ul. Nasienna 2
tel. 44 7141215, 604227209
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Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć....

W piątkowy ranek 8 kwietnia, tuż po
śniadaniu grupę 3-4letnią z Przedszkola

nr 1 w Brzezinach odwiedziła jedna
z mam, Joanna Donasz – higienistka,

pracująca jako asystent stomatologa.
Pani higienistka w bardzo przystępnej i ciekawej formie przedstawiła sposób dbania o piękny i zdrowy uśmiech.
Dzieci z grupy Jagódki dowiedziały się
dlaczego psują się zęby oraz jak prawidłowo należy je czyścić. W ramach
działań praktycznych dzieci miały możliwość samodzielnie wyszczotkować
dużą plastikową szczękę. Przedszkolaki
z ogromnym entuzjazmem brały udział
w zabawach proponowanych przez panią
higienistkę, która na zakończenie wręczyła każdemu dziecku Dyplom Białego
Uśmiechu, naklejki oraz jabłko. Joanna
Donasz uatrakcyjniła także akcesoriami
dentystycznymi nowy kącik przedszkolny w sali. Mamy nadzieję, że hasło, które
przyświecało spotkaniu: „To jest bardzo
ważna sprawa, zdrowe zęby to podstawa” zmotywuje dzieci do systematycznego dbania o zęby.
g.k.

Prawo budowlane
w praktyce

zawartych w ustawie. Podstawowym
celem narady było więc poszerzenie wiedzy z zakresu zmian w prawie budowlanym przez osoby pełniące

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz pracowników administracji architektoniczno-budowlanej.
TOM

5 kwietnia odbyła się zorganizowana
przez starostę brzezińskiego Edmunda
Koteckiego i radę Łódzkiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa narada
szkoleniowa dotycząca praktycznych
aspektów zmian w prawie budowlanym. W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła
bowiem w życie nowelizacja ustawy
Prawo budowlane i choć zmiany miały na celu przede wszystkim skrócenie
i uproszczenie procedur związanych
z rozpoczęciem procesu budowlanego,
to jednak nowe przepisy powodują wiele rozbieżności w interpretacji zapisów

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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W sobotę tenisiści zagrają o awans
wielką szansą awansu do II ligi. Podopieczni grającego trenera Jana Pudlarza podejmą na własnym parkiecie
UMLKS Radomsko. W przypadku zwycięstwa na dwie kolejki przed końcem rozgrywek brzezinianie zapewnią sobie promocję do wyższej klasy
rozgrywkowej.

W najbliższą sobotę 16 kwietnia tenisiści stołowi MLUKS Brzeziny staną przed

Jak na razie w tabeli brzezinianie zajmują drugie miejsce za LKS Stomilem
REMKOR Bełchatów. MLUKS Brzeziny
ma na swoim koncie 22 punkty i o cztery oczka wyprzedza trzeci w klasyfikacji KS Energetyk II Łódź. Oznacza to, że

Podróże z Uniwersytetem

podopiecznym trenera Jana Pudlarza do
sukcesu brakuje zaledwie jednego zwycięstwa. Rywalem naszej drużyny będzie najsłabszy zespół grupy mistrzowskiej trzeciej ligi UMLKS Radomsko,
który w drugiej fazie rozgrywek jeszcze
nie wygrał. Zawodnicy są pełni optymizmu i liczą na doping kibiców. Nikt
nie przewiduje innego scenariusza jak
pewne zwycięstwo. Wstęp dla wszystkich sympatyków jest wolny. Mecz odbędzie się w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach w sobotę
16 kwietnia o godzinie 17:30.
Dawid Saj
NAPEŁNIANIE BALONÓW HELEM
LEGALIZACJA NAPRAWA
NAPEŁNIANIE BUTLI
TURYSTYCZNYCH PROPAN BUTAN
HALONEX Koluszki ul. Nasienna 2
tel. 44 7141215, 604227209

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

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY
16 marca odbył się kolejny wykład dla słuchaczy brzezińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. U studentów zagościł ponownie nauczyciel brzezińskiego liceum
im. Jarosława Iwaszkiewicza, a jednocześnie podróżnik – dr Krzysztof Grzelak, tym
razem z wykładem o Gambii.
Jego wystąpienie poprzedziła prelekcja
licealistów, którzy mówili o miejscach pamięci w gminie Dmosin, co było związane
z rekrutacją do XXII sesji Sejmu Dzieci.
Dr Krzysztof Grzelak opowiadał natomiast o coraz popularniejszym wśród turystów kraju Czarnej Afryki, który Polakom kojarzy się m.in. z dziejami Kunta
Kinte z filmu „Korzenie". „Takie wykłady

zachęcają mnie do wyjazdów i choć już
dużo w życiu zwiedziłam, zawsze warto
zobaczyć coś więcej” – oceniała Wiesława
Kolik, jedna z licznych słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Nauczyciel geografii z liceum na brzezińskim uniwersytecie prezentował już
m.in. prelekcje o Sri Lance, Kubie, Etiopii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Obecnie szykuje się do kolejnej wyprawy,
a swoją podróżniczą pasją, jak wskazywał,
zaraził się jeszcze w dzieciństwie, kiedy
z ciekawością przeglądał atlasy. Jak dodawał, gdy już raz pojedzie się na taką daleką wyprawę, nie można sobie wyobrazić
życia bez kolejnych podróży.
TOM

SPRAWY KARNE,
CYWILNE, ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU
DŁUŻNIKA

tel.

663 742 876
537 048 469
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Strażacy dostaną wsparcie

W czwartek 7 kwietnia w siedzibie
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 55 podpisano porozumienie
w sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej.
Ze strony miasta porozumienie podpisał burmistrz Marcin Pluta, Komedę Powiatową PSP w Brzezinach reprezentował
komendant powiatowy st. bryg. Jarosław
Tomaszewski. Spisane w miniony czwartek porozumienie jest wypełnieniem zapisów uchwały budżetowej, w której miejscy
radni przeznaczyli kwotę 20 tys. złotych
na poprawę skuteczności prowadzonych
działań ratowniczo- gaśniczych. Zgodnie z zawartym porozumieniem, środki muszą zostać wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem do końca listopada br.
Jak deklaruje komendant powiatowy, pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach
przeznaczona zostanie za zakup sprzętu
ratowniczego.
g.k.

Apteczki z Warszawy dla brzezińskich kierowców

z których część postanowili rozdać
poza Warszawą. Ich wybór padł właśnie na powiat brzeziński, jako że patronat nad akcją objął m.in. łódzki oddział TVP.
W brzezińskiej Komendzie Powiatowej Policji przyjął ich zastępca Komendanta Powiatowego podinsp. Piotr
Szustowski oraz zastępca naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Piotr Kryźba. „Podjęliśmy współpracę i podczas kontroli
drogowych patroli Zespołu Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach wolontariusze rozdawali apteczki pierwszej pomocy” – informuje oficer prasowy KPP w Brzezinach sierż. sztab. Mariusz Chmiel. Na
terenie całego powiatu rozdano około stu apteczek. Osoby zainteresowane akcją mogą dowiedzieć się więcej na
portalu facebook i stronie internetowej
www.sercetwojegosamochodu.pl.
TOM

Grupa licealistów z Warszawy realizujących projekt „Serce Twojego Samochodu" we współpracy z brzezińską policją
rozdawała apteczki na terenie naszego
powiatu.
„Serce Twojego Samochodu" to projekt społeczny czwórki uczniów z warszawskiego Liceum Jana III Sobieskiego
w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii", który ma nagłośnić problem braku
apteczek w samochodach prywatnych.

Polska jest bowiem jedynym krajem
Unii Europejskiej, gdzie taki obowiązek nie występuje. Nie ma także norm
odnośnie zawartości apteczek. Warszawscy licealiści dotarli ze swoją akcją
do Ministerstwa Infrastruktury, gdzie
podjęto rozmowy nad zmianą przepisów w tym zakresie. Występowali także w licznych mediach, m.in. w „Dzień
Dobry TVN" i Teleexpresie. Prowadzą
też zajęcia pierwszej pomocy, pozyskali również od producenta 600 apteczek,

Biuro Rachunkowe KREDO
Małgorzata Zielińska, Koluszki,
ul. 11-Listopada 65 pokój. 312
(budynek Urzędu Miejskiego)
pn.-pt. 8.00-15.00
tel. 532 155 142 księgowość
dla małych i dużych firm,
doradztwo, pity
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Dwie drużyny z kompletem w Lidze Orlikowej
Bączki i Zdrowie Rogów po trzech seriach
spotkań przewodzą w tabeli Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej. Bączki rozgromiły Wiejskie Smoki aż 22:0, a rogowianie pokonali
8:5 Zieloną Stronę Mocy. Najciekawszym
meczem weekendu było derbowe starcie
OKS z Misiami, które zakończyło się podziałem punktów. Niespodziewanie remisem zakończył się również mecz Bad Boys
z Relaksem 50+.
Nie bez powodu spotkania między
OKS a Misiami określa się mianem derbów. Od pierwszej edycji rozgrywek każdy
pojedynek tych dwóch ekip dostarcza wielu emocji. Pomimo kiepskiej pogody na
meczu pojawiła się liczna grupa widzów.

Zasiadająca na fotelu lidera drużyna Misiów dała się zaskoczyć i już w 7. minucie
prowadzenie drużynie OKS dał Adam Koralewski. Odpowiedź Misiów był bardzo
szybka, a remis 1:1 utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron obraz gry nie uległ
zmianie. Obie drużyny stworzyły wiele
groźnych sytuacji, przez co mecz był bardzo interesujący. W 38. minucie Maciej
Maślanko zdobył bramkę na 2:1 dla Misiów, a remis OKS uratował na kwadrans
przed końcem Koralewski. W innych meczach Transformersi okazali się minimalnie lepsi od Coco Jambo, wygrywając 8:7,
Red Luj przegrał z Zielonymi Bimbrownikami 5:8, Pompa Team uległ Speedowi

Polik 5:6, a spotkanie Bad Boys z Relaksem 50+ zakończyło się remisem 4:4.
Kolejne spotkania odbędą się w najbliższy weekend. W sobotę 16 kwietnia
o godzinie 18:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Relaks 50+ zmierzy
się z Red Luj, a o godzinie 19:30 Pompa
Team zagrają z Zielonymi Bimbrownikami. O tej samej porze na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 2 Wiejskie Smoki powalczą o pierwsze punkty ze Speed
Polik. W niedzielę 17 kwietnia o godzinie 17:00 na Orliku nr 1 Misie spotkają
się z Zieloną Stroną Mocy, a o godzinie
18:30 OKS skonfrontuje się z Bączkami.
Na Orliku nr 2 o godzinie 17:00 Coco
Jambo zagrają z Bad Boys, a półtorej godziny później Zdrowie Rogów podejmie
Transformersów.
Dawid Saj

Inauguracyjny komplet hokeistek
Komplet punktów w trzech meczach zdobyły zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny.
Seniorki wygrały na wyjeździe z LKS Rogowo, a juniorki pokonały drużynę z Rogowa
i ULKS Dwójkę Nysa. Tym samym hokeistki
z Brzezin udanie rozpoczęły wiosenną rundę rewanżową o Mistrzostwo Polski w hokeju na trawie kobiet.
Jako pierwsze na boisko wybiegły juniorki, które w poprzednią sobotę rywalizowały na własnym boisku z LKS Rogowo.
Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem i wszystko wskazywało na to, że w regulaminowym czasie gry
taki wynik utrzyma się do końca. Na wysokości zadania stanęła Monika Polewczak, która zdobyła jedyną i jak się później okazało decydującą bramkę. Młode
brzezinianki w ostatnią niedzielę udały
się do Tarnowskich Gór, gdzie na boisku
przy Gimnazjum Publicznym rywalizowały z ULKS Dwójką Nysa. Z tym rywalem
nasze zawodniczki nie miały żadnych problemów i pewnie wygrały 3:0 (1:0). Pierwszą bramkę dla KS Hokej-Start tuż przed
przerwą z krótkiego rogu strzeliła Monika Polewczak. W drugiej odsłonie do siatki
rywalek trafiły Weronika Podczarska i ponownie Polewczak. Juniorki z kompletem
zwycięstw prowadzą w ligowej tabeli z dorobkiem 21 punktów. Młode brzezinianki aż o osiem punktów wyprzedzają HKS
Siemianowiczankę Siemianowice Śląskie
i o dziewięć LKS Rogowo.

Udaną inaugurację mają za sobą również seniorki. Starsze zawodniczki na
Stadionie Gminnym im. Leszka Białego
w Gąsawie zmierzyły się z LKS Rogowo.
Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem. W 13. minucie drużynie gości prowadzenie dało trafienie Martyny Gabary. Ta
sama zawodniczka w 58. minucie podwyższyła na 0:2. Rywalki zdołały odpowiedzieć
tylko jednym trafieniem w końcówce pojedynku. Ostatecznie ważny komplet punktów pojechał do Brzezin. Na czele tabeli

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET
- beton - pompowanie
- stabilizacje
- kruszywa
- piasek
atrakcyjne ceny !!!
Telefon : 510 297 490
email : biuro@xbet.com.pl
Koluszki , Erazmów 18

z takim samym bilansem są AZS Politechnika Poznańska i KS Hokej-Start Brzeziny.
W najbliższy weekend przewidziana
jest przerwa w rozgrywkach ze względu
na zgrupowanie kadry narodowej. Powołanie na konsultacje otrzymały cztery zawodniczki z Brzezin: Karolina Grochowalska, Aleksandra Kuzmecka, Klaudia Klyta
oraz Klaudia Głowacka. Kolejne spotkanie
seniorki rozegrają prawdopodobnie w niedzielę 24 kwietnia na własnym boisku
z AZS Politechniką Poznańską. Juniorki
natomiast w sobotę 23 kwietnia zagrają na
wyjeździe w derbowym pojedynku z UKS
SMS Łodź.
Dawid Saj

Zabezpiecz dom przed
latającymi owadami
MOSKITIERY
wygodne w użyciu
Do 30 kwietnia RABAT 15%
tel. 602 323 645

Wytwórnia Umundurowania Strażackiego 95-060 Brzeziny ul.
Żeromskiego 3 posiada do sprzedaży: sam. m. FORD MONDEO
KOMBI GOLD X 2,0 TDCI 140 KM, VIN-WFOGXXGBBG8R51751,
rocznik 2008, przebieg 211 tyś. km., kolor szary metalik, kupiony
w salonie Forda, serwisowany w ASO, pierwszy właściciel, sprawny,
cena brutto 22 000,- zł.
tel. (0-46) 874 34 36 w.24, kom. 512 524 369,
e-mail: t.stejnhauer@wusbrzeziny.pl
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70. rocznica Koła Pszczelarzy w Brzezinach

W niedzielę 17 kwietnia Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach będzie świętować jubileusz
70-lecia. Uroczystości rozpoczną się o godz.
10.30 mszą świętą dziękczynną w kościele
pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach,
podczas której nastąpi poświęcenie obelisku
z tablicą okolicznościową ku czci św. Ambrożego – patrona pszczelarzy. Tablica wykonana według autorskiego projektu Mieczysława Wodzyńskiego została ufundowana przez
członków i przyjaciół Rejonowego Koła Pszczelarzy. Po mszy pszczelarze poczęstują chlebem
i miodem.
O godz. 12.15 zaplanowano spotkanie w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, odbędzie się wówczas wręczenie odznaczeń i dyplomów wyróżniającym się pszczelarzom. Okolicznościowy wykład wygłosi Czesław Korpys
– sekretarz Polskiego Związku Pszczelarzy.
W części artystycznej wystąpi młodzież Gimnazjum Władysława St. Reymonta w Brzezinach. Spotkaniu towarzyszyć będą wystawy
okolicznościowe oraz kiermasz sprzętu i produktów pszczelarskich.
Koło Pszczelarzy w Brzezinach zainaugurowało działalność 70 lat temu. Lata powojenne były okresem wielkiego entuzjazmu w rozwoju organizacji i wspólnych usług
pszczelarskich. Rozwój ten został zahamowany
w latach 50. przez włączenie struktur związkowych w struktury „Samopomocy Chłopskiej”,
do których przejęto stanowiący własność koła
sprzęt i urządzenia. Mimo trudności organizacyjnych, nie zanikła wzajemna współpraca
pszczelarzy. W latach 60. i 70. pszczelarze borykali się z trudnościami gospodarczymi, a lata
80. przyniosły epidemię warozy, dziesiątkującą
całe pasieki. Jednym z założycieli koła w Brzezinach był Jan Sokołowski z Paprotni, który w latach 60. objął funkcję prezesa. Jako jeden z pierwszych wykonywał węzę pszczelą,
był doradcą wielu początkujących pszczelarzy.

Po uzyskaniu uprawnień rzeczoznawcy chorób pszczelich pszczelarze dokonywali przeglądów pasiek, co pozwoliło na poprawę ogólnego
stanu ich zdrowia. Cykliczne spotkania pszczelarzy (realizowane do dziś) pozwoliły na systematyczne wdrażanie wymiany doświadczeń
oraz nowe rozwiązania produkcyjne. W 1990
roku, po śmierci Jana Sokołowskiego, nowym
prezesem koła wybrano jego syna Zbigniewa
Sokołowskiego, który funkcję tę pełni do dziś
z kilkuletnią przerwą w końcu lat 90., kiedy
funkcję prezesa sprawował Stanisław Gładys.
W 2002 roku z własnych członkowskich składek koło ufundowało sztandar. W 2012 roku
z inicjatywy prezesa Zbigniewa Sokołowskiego miody pszczelarzy tutejszego koła uznane
zostały przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi
za produkt tradycyjny pod nazwą „Miód Ziemi Brzezińskiej Wzniesień Łódzkich i Rawki”. Koło zrzesza pszczelarzy z Brzezin, części
powiatu łódzkiego-wschodniego, zgierskiego

i okolic Rawy Mazowieckiej – łącznie ponad
120 pszczelarzy. Od 2015 roku Rejonowe Koło
Pszczelarzy posiada własne logo opracowane
przez Annę i Sławomira Podgajnych, a także stronę internetową; obecne jest również na
facebooku.
„Obchodząc jubileusz 70-lecia koła, chcemy podkreślić wytrwałość, pasję i determinację pszczelarzy w podnoszeniu wiedzy
i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Rocznicą tą chcemy uwypuklić potrzebę wspólnego
współdziałania rolników, sadowników i leśników w ratowaniu pszczół. Dodajmy, że 1/3 produktów spożywanych przez człowieka jest uzależniona od istnienia pszczół. Jako pszczelarze
będziemy współpracować z rolnikami, sadownikami i leśnikami, dziękując za zrozumienie
potrzeb ochrony pszczół. Nie będzie pszczół
– nie będzie żywności. Licząc na zrozumienie
każdego, komu bliska jest przyroda i środowisko” – mówi Zbigniew Sokołowski, prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach.
g.k.

Kolejni jubilaci w stowarzyszeniu policyjnych emerytów

W piątek 8 kwietnia członkowie brzezińskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych zebrali się na spotkaniu z
okazji Świąt Wielkanocnych. Wielkanocne
spotkanie „przy jajku” było okazją do wręczenia dwóm kolejnym jubilatom pamiątkowych
ryngrafów. Tym razem z rąk prezesa Tadeusza
Klimczaka i wiceprezesa Andrzeja Kurczewskiego pamiątkowe ryngrafy otrzymali Zenon
Szydłowski, który ukończył 70 lat, oraz Bogdan Dębski, świętujący 50. urodziny. Jak zwykle dostojnym jubilatom uczestnicy spotkania
zaśpiewali „sto lat”, życząc im jeszcze wielu lat
w zdrowiu.

Spore zainteresowanie wywołała kronika
prowadzona przez Dariusza Szydłowskiego.
Członkowie koła z dużą przyjemnością, nie
kryjąc wzruszenia, przeglądali kolejne karty
historii utrwalone na zdjęciach przedstawiających spotkania, wyjazdy czy wycieczki. Z zapisów w kronice można było dowiedzieć się,
że prezesowi brzezińskiego koła Tadeuszowi
Klimczakowi „stuknęła” dekada pracy społecznej. Funkcję prezesa objął 7 kwietnia 2006
roku, zastępując Zbigniewa Nowakowskiego.
Obecnie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Brzezinach zrzesza 28 osób
i wkrótce powiększy się o kolejnych członków.
g.k.
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drobne ogłoszenia
MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, 514 288 649

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

ZATRUDNIĘ szwaczki, 601 306 380

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

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

505 927 959

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85

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

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

TANIO i solidnie układanie kostki brukowej, 783 141 557

506 188 477

Motoryzacja

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

KOSMETYKA wnętrz pojazdów, pranie tapicerki, czyszczenie,

SZWALNIA przyjmie przeszycia, kurtki, żakiety, spodnie -

SPRZEDAM skuter MOTOBI, 46 874 17 27

konserwacja skór. facebook: HSN kosmetyka wnętrz pojazdów,

601 30 39 11

SPRZEDAM MAZDĘ 3; 1,6 diesel; grudzień 2010 r.; przebieg 108

508 259 615

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

tys., 504 104 530

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko

605 731 767

SPRZEDAM alufelgi 15”, 514 877 684

podwoziówka, 665 734 042

FIRMA „ROSSA” zatrudni szwaczki, chałupniczki oraz zleci

Usługi

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486

przeszycia, 602 475 488

PANELE z bezpiecznego szkła, 606 711 067

ZAKŁAD w Borowej zatrudni szwaczki, tel. 604 797 243

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

GLAZURNICTWO – profesjonalnie, 606 711 067

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 448 129

,

MERCEDESEM retro do ślubu, 783 029 547

ZATRUDNIĘ osobę do prowadzenia sklepu motoryzacyjnego ze

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia

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

znajomością komputera, 535 77 05 24

budowlane, 605 397 614

605 191 375

PRACA z AVON – 512 335 189

MANIEK – usługi ogólnobudowlane, 667 475 652

NAPRAWA AGD i silników elektrycznych, 602 502 882

DAM pracę szwaczce, 501 025 190

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny, Koluszki i okolice.

USŁUGI koparko – ładowarką, 515 493 834

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

Dojazd!!! 732 313 316

WYKONAWSTWO przyłączy wod. - kan., 515 493 834

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E kraj, 508 230 297

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

BUDOWA domów, budynków gospodarczych, 783 117 546

ZATRUDNIĘ murarzy do prac wykończeniowych w Strykowie,
603 872 901

608 33 44 55

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia, elewacje,

REMONTY – tanio, 721 958 081

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

USŁUGI hydrauliczne, instalacje wod-kan., c.o., 509 209 379

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

669 477 012

NEUROLOGOPEDIA, dorośli, 606 949 285

ZATRUDNIĘ do roznoszenia ulotek, 508 301 062

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

KOREPETYCJE, matematyka, 508 097 892

ZAKŁAD krawiecki w Brzezinach zatrudni szwaczkę, 602 898 689

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych – karcher,

BUDOWY domów i ocieplenia budynków przyjmę, 605 585 521

ZATRUDNIĘ szwaczki, 504 047 314

606 495 830

SERWIS laptopów, 732 313 316

ZATRUDNIĘ na stałe lub dorywczo mechanika – kierowcę kat. C+E,

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

ANTENY, domofony, alarmy, bramy, montaże, naprawy,

praca w Koluszkach, 602 579 706

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

44 714 31 21

PRZYJMĘ szwaczki – sukienki – stała praca, 509 869 237

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa, 889 994 992

PRANIE dywanów i tapicerki samochodowej – najlepsza jakość,

ZAKŁAD krawiecki zatrudni prasowaczkę(a) oraz pomoc szwalni,

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

781 298 224

Koluszki, 693 426 098

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

AGENCJA ubezpieczeniowa PZU ul. Moniuszki 14/16 zaprasza

ZLECĘ wykonanie drobnych prac remontowych, 601 211 273

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakładanie

codziennie w godz. 9 – 17., Daszkiewicz G. - 603 567 896, Dziubek

ZATRUDNIĘ preserkę/presera z możliwością pracy w godzinach

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

G.- 502 221 793

popołudniowych, 502 219 299

44 714 49 45, 605 236 737

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble: kuchenne, szafy,

ZATRUDNIĘ piekarza z doświadczeniem w Brzezinach, 502 849 008

OGRODZENIA 606 303 471

garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe zabudowy, stoły drewniane.

POSZUKUJĘ osoby do opieki nad starszą osobą (mężczyzna),

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż –

Tanio i solidnie !, 515 361 875

665 487 433

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

BRAMY, napędy bramowe – serwis i montaż, ogrodzenia

KUCHARZA zatrudnię, 507 526 543

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

(z siatki, panelowe), balustrady, drzwi, konstrukcje stalowe, usługi

POMOC kuchni zatrudnię, 507 526 543

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

spawalnicze, 531 909 910

KELNERA zatrudnię, 507 526 543

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego,

USŁUGI remontowe, malowanie i docieplenia, 600 738 124

DO sprzątania obiektu zatrudnię, 507 526 543

510 809 025

FIRMA garmażeryjna w Brzezinach ul. Piłsudskiego 43a, przy

ZATRUDNIĘ operatora ciągnika rolniczego (traktorzystę),
606 155 155

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej:

muzeum, oferuje: pierogi, krokiety, devolaye, itp. Zapraszamy.

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

505 643 573

JESTEŚ KOSMETYCZKĄ lub FRYZJERKĄ i poszukujesz pracy, w której

ŚLIW-BRUK

ŻWIR, piach siany, płukany. Wyburzenia, wywóz gruzu i ziemi,

możesz być zatrudniona na b. dobrych warunkach, podnosić swoje

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż. Producent,

603 600 965

umiejętności i pracować w rozwojowym gabinecie ? Zadzwoń

503 572 046
USŁUGI brukarskie, 507 837 781

Praca

i umów się na rozmowę, 790 690 501
ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075

TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe, 669 201 962

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. D, 513 103 904

POTRZEBNY mężczyzna z prawem jazdy kat. B do pracy w handlu

J. NIEMIECKI, 605 522 382

PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845

na okolicznych targowiskach, 512 462 175

KROJOWNIA, 604 27 11 18

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

KIEROWCĘ zatrudnię na pomoc drogową, 604 491 774

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź – Widzew, dowóz z Brzezin, 505 659 168

KONSULTANT PLAY - Bieżąca obsługa klienta PLAY, realizacja

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316
KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

PRASOWANIE KONFEKCJI
profesjonalnie 734 247 178

TARTAK w ROGOWIE
WIĘŹBY DACHOWE,
TARCICA,OPAŁ
575 966 222

KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306

planów sprzedażowych, CV na e-mail: salon@playbrzeziny.pl lub
do Salonu PLAY, Brzeziny, Mickiewicza 13
ZATRUDNIĘ murarza, 781 295 105
ZATRUDNIĘ do stolarni na produkcję, Brzeziny, 10,-zł./h, 882 928
505
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 502 140 939

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 4700 m2 w Koziołkach,

KUPIĘ zboże, 508 471 814

PRZYJMĘ szwaczkę, 601 160 669

510 724 760

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

ZATRUDNIĘ opiekunkę do dziecka, 508 213 681

SPRZEDAM działkę z budynkami, 602 468 379

Wojciechowski 503 491 722

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 609 243 809

SPRZEDAM działkę w Koluszkach przy ul. Granicznej,1600 m2,

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis, 501 962 424

POSZUKUJĘ pracownika do pomocy w gospodarstwie rolnym,

cena 50,-/m2, 602 579 706

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

Brzeziny, 603 210 473

SPRZEDAM atrakcyjne działki budowlane od 900 – 1300 m2. Cena

SPRZEDAM jęczmień do siewu, 667 556 439

POSZUKUJĘ kierowcy kat. CE na chłodnię, jazda po kraju,

60,- zł./ m2, 792 433 601

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

602 345 718

SPRZEDAM M3 Rogów, 503 964 689

SPRZEADAM siano i słomę, 606 920 820

ZATRUDNIĘ prasowaczkę oraz osobę do pomocy w krawiectwie,

SPRZEDAM lub zamienię M5 na M3 na osiedlu Kulczyńskiego,

SPRZEDAM łubin słodki niebieski, 602 310 059

500 285 518

698 189 876

SPRZEDAM pszenicę jarą, 46 874 22 85

PRZYYJMĘ szwaczkę, 790 882 804

SPRZEDAM ½ domu w Rogowie 55 m2, działka 500 m2,

SPRZEDAM kroczek, narybek karpia, 504 984 689

PRZYJMĘ pomocnika stolarza, 607 171 665

664 667 401

WÓZEK spacerowy dziecięcy – angielski, rower holenderski,

POSZUKUJĘ dziewczyny do lat 30 na staż, praca biurowo

SPRZEDAM mieszkanie 42 m2 ul. Moniuszki , III p., 664 811 218

505 027 487

administracyjna, tel. 602 345 718

WYNAJMĘ budynek 100 m2 w Woli Łokotowej gm. Jeżów

SPRZEDAM sadzeniaki, bryza, 600 812 586

ZATRUDNIĘ ekipę Mixokret, 696 85 72 85

(działalność gospodarcza, pokoje pracownicze), 44 714 04 79,

WKŁADKI ortopedyczne, 534 221 338

726 700 567

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce, silniki

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 830 m2, ul. Polna – prąd ,

elektryczne NOWE !, 501 713 102

DO wynajęcia lokal, 505 747 908

woda, 608 353 193

SADZONKI malin, 721 958 081

SPRZEDAM działkę 3700 m2 z możliwością zabudowy. Okolice

SPRZEDAM działkę 950 m2, ul. Jarzębinowa, media, 603 255 068

ŁUBIN słodki sprzedam, 608 654 436

Bogdanki 608 022 893

SPRZEDAM działkę ul. Fredry 13, 516 949 063

SPRZEDAM siano w kostkach, 607 956 359

SPRZEDAM/wynajmę 60 m2 w bloku z cegły, parter,

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką i garażem, Rogów,

HEF 25 KW Lubliniec z podajnikiem na eko-groszek, mało używany,

603 649 467, 505 092 499

503 507 485 strona internetowa tobiks.gratka. pl

max. ciśnienie robocze 0,20 Mpa, 609 190 440

WYNAJMĘ mieszkanie 40 m2, 603 649 467

KUPIĘ grunt rolny w okolicy Polik – Małczew, 500 314 715

DREWNO opałowe, rozpałkowe , stemple, 782 652 445

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

SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie własnościowe bez czynszowe

SPRZEDAM łubin, siano i słomę, 602 838 068

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

58 m2 na bloki, kontakt po godz. 19, 509 297 145

SPRZEDAM sadzeniaki, 691 770 716

woda, 508 301 005, 601 305 357

ZAMIENIĘ/sprzedam mieszkanie 35 m2 w bloku na II p.(2

SPRZEDAM siano – mała kostka, 606 978 074

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

pokoje+balkon) na większe od I do III p., 531 892 673

SPRZEDAM rozsiewacz nawozu „KŁOS” 2002 r, siewnik Poznaniak

46 833 77 08

SPRZEDAM 45 m2, I p. w bloku, Brzeziny, 606 530 905

6 – 1998 r, sadzarkę czeską – 1985 r., okna drewniane z demontażu,

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

SPRZEDAM działkę rolno - budowlaną, 665 945 768

okno plastikowe, przęsła ogrodzeniowe 5 szt. z demontażu,

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

SPRZEDAM działkę pod żwirownię lub wiatraki, 665 945 768

601 366 373

Przemysłowej, 797 903 458

SPRZEDAM 4 ha Lipiny, 505 858 450

SPRZEDAM jęczmień, pszenżyto, pszenicę, 667 998 147

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

SPRZEDAM lub wynajmę budkę – targowisko miejskie, 608 731 567

SPRZEDAM młóto browarniane – tylko stała współpraca, 115,-zł./t

woda, 508 301 005, 601 305 357

KUPIĘ M3 w Brzezinach, 500 111 261

netto, 730 458 429

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

SPRZEDAM 1 ha z możliwością zabudowy – Sadowa, 500 319 078

SPRZEDAM jałówkę na wycieleniu, 46 874 52 36

508 837 214

OK. 8 ha Józefów k. Rogowa – stodoła, dom z kamienia, część

SPRZEDAM ziemniaki sadzeniaki – satina i irga, 502 960 205

WYNAJMĘ lokal do 100 m2 na szwalnię, 505 659 168

mieszkalna, woda, prąd, 601 860 370

SPRZEDAM siano, słomę, pszenicę paszowa, 663 133 173

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 9.400 m2 w Koziołkach, dojazd

SPRZEDAM dojarkę konwiową, zbiornik na mleko 300 l.,

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

z dwóch stron, asfalt, woda i prąd przy działce , 603 988 776

663 133 173
SPRZEDAM 2 tony łubinu niebieskiego, słodkiego, 606 155 155

Nieruchomości

LOKALE użytkowe od 27 – 300 m2 do wynajęcia – Rogów , 605

SPRZEDAM ziemię 1,33 ha, Witkowice, 661 900 410, 887 767 312

784 278

SPRZEDAM działki 1585 m2, 2941 m2 i 0,54 ha w Rogowie,

SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy napędzany elektrycznie, 46

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

664 062 125

874 28 81, 531 012 358

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka ogrodzona,

MALOWNICZO położone, atrakcyjne działki budowlane

SPRZEDAM pustaki keramzytowe, około 200 szt., 600 621 733

gotowa do zagospodarowania, powierzchnia 1500m2, 505 879 777

w Brzezinach(ul. Mrocka) – sprzedam. Powierzchnia ok. 1000 m2,

SPRZEDAM piec c.o. 24-30 kw, 502 148 006

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

media cicha i spokojna okolica, 607 167 175 po 16.00

SPRZEDAM groszek, 606 482 978

46 874 72 01

M-4 , 47 m2, IV piętro w „Batorym” sprzedam, 783 492 522

SPRZEDAM łubin, 505 527 007

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

SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy, Mickiewicza 7, 72 m2+garaż,

KUPIĘ zboże paszowe, 693 016 622

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 3600 m2 z projektem - Mroga

787 547 504

SPRZEDAM T.25 ,dwukółkę, śrutownik, brony, siano, 605 457 156

Dolna, 510 724 760

RODZINA poszukuje domu do wynajęcia w Rogowie i okolicy,

SPRZEDAM sadzeniaki Cekiny i Owacja, 662 641 718

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń 505 557 355,

dzwonić po 16.00, 665 152 062

Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1 ha – Poćwiardówka 53,

MIESZKANIE na sprzedaż 38 m2 Kołacin, 505 806 554

721 578 433

DO wynajęcia lokal w centrum Koluszek o pow. 40 m2 prazy ulicy
Brzezińskiej 11, 600 802 959

Różne

DZIA ŁKA budowlana Brzeziny – sprzedam, 782 845 235

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy. Oferujemy

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach – 1000 m2 za

duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy, grawerowanie, skup

osiedlem Kulczyńskiego, 789 259 660

złomu srebrnego i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,
czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Derbowy pojedynek na remis

Remisem 2:2 (0:1) zakończyło się wyjazdowe,
derbowe spotkanie 18. kolejki łódzkiej klasy
okręgowej pomiędzy Startem Brzeziny a KKS
Koluszki. Po fatalnej pierwszej połowie w drugiej brzezinianie zagrali zdecydowanie lepiej,
ale nie potrafili wykorzystać gry w przewadze
i z trudnego terenu wrócili tylko z jednym
punktem.
Piłkarze z Brzezin podchodzili do tego
spotkania w roli faworytów. Po wpadce
z LZS Justynów Start wygrał na własnym
boisku z trzecim w tabeli GLKS Dłutów i do
Koluszek przyjechał mocno zmobilizowany.
Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja gospodarzy. KKS Koluszki zimą przeszedł dużą
reorganizację kadrową. Podczas przerwy
między rozgrywkami z klubu odeszło kilku wartościowych zawodników, a ich miejsce zajęli juniorzy. Nic dziwnego, że odbiło
się to na wynikach. KKS przegrał z MKS Tuszyn i został rozgromiony na wyjeździe przez
Orła Parzęczew. Od początku koluszkowianie do derbowej konfrontacji podeszli z wyraźną chęcią przełamania. Wydawało się, że
Start w pierwszej odsłonie zlekceważył rywali, ponieważ stroną dominującą byli miejscowi. KKS osiągnął przewagę i stwarzał sobie
coraz groźniejsze sytuacje. W 23. minucie po
oskrzydlającej akcji Krzysztof Duczek pokonał Jarosława Ruska i gospodarze wyszli
na prowadzenie. To wprowadziło sporo nerwowości w poczynania Startu, który nie potrafił przed przerwą zdobyć wyrównującego
gola. Więcej do powiedzenia mieli piłkarze
KKS, którzy wypracowali sobie dwie groźne sytuacje.
Reprymenda grającego trenera Marcina
Olejniczaka wypowiedziana w szatni musiała być bardzo ostra. Po przerwie Start śmiało
ruszył do ataku. Do niespotykanej sytuacji
doszło w 51. minucie spotkania. Zawodnik
gospodarzy Jakub Sztuka w przeciągu dosłownie dwudziestu kilku sekund dopuścił
się dwóch ostrych fauli, za co napomniany został żółtymi kartkami i zmuszony był

opuścić boisko. Brzezinianie szybko wykorzystali personalną przewagę. Dwie minuty później fantastycznym strzałem popisał
się Paweł Swaczyna, nie dając szans bramkarzowi. Wydawało się, że Start złapie wiatr
w żagle i zdominuje pozostałą część meczu.
Koluszkowianie umiejętnie się bronili i nastawili na kontry. W 70. minucie po jednej
z nich Mateusz Bryszewski uwolnił się obrońcom i posłał piłkę do siatki, strzelając dla gospodarzy drugą bramkę. Ta sytuacja podcięła trochę skrzydła przyjezdnym, ale goście do
końca walczyli o uratowanie rezultatu. Punkt
brzezinianom uratował Bogusław Saganowski, który szczęśliwie pokonał golkipera gospodarzy w 87. minucie. Po emocjonującym
spotkaniu bardziej zadowoleni z wyniku powinni być gracze z Koluszek, którzy grając
w osłabieniu pokazali się z bardzo dobrej
strony. W ekipie z Brzezin można mówić
o niedosycie, ale warto pamiętać, że ligowa
wiosna dopiero się rozpoczęła.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrają na własnym boisku w sobotę 16 kwietnia o godzinie 16:00. Rywalem naszej drużyny będzie Włókniarz Pabianice.
Zarząd Brzezińskiego Klubu Sportowego
informuje, że Walne Zebranie Wyborcze odbędzie się w środę 13 kwietnia 2016 roku na
Stadionie Miejskim w Brzezinach, pierwszy
termin o godzinie 18:00, drugi termin o godzinie 18:30.
Dawid Saj

"QUESTA" MODA

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

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

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

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.
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Wiosenny Targ
Różności w Brzezinach

23 kwietnia 2016r. (sobota)
godź. 15:00 – 18:00
Parking przed
Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach
Poszukujesz wyjątkowych rzeczy,
chcesz sprzedać coś oryginalnego
lub pozbyć się starych niepotrzebnych gratów?
Organizator Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12
Więcej szczegółów i zgłaszanie uczestnictwa tel. (46) 874 31 31

Tel. 46 874 31 31

www.facebook.com/cpik.brzeziny

www.cpik-brzeziny.pl
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Chrzest
Polski oczyma gimnazjalistów

Grupa uczniów Gimnazjum w Brzezinach
przygotowała pod kierunkiem nauczycielki Mirosławy Lechowskiej przedstawienie
związane z rocznicą 1050-lecia chrztu Polski, które zaprezentowano w minioną niedzielę w parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej.
„Mesco dux Poloniae baptizatur", czyli:
„Mieszko książę Polski został ochrzczony” – tymi słowami rozpoczęła się kilkunastominutowa inscenizacja prezentująca wielkie znaczenie chrztu Polski dla
narodu polskiego, dzięki któremu, jak
mówili gimnazjaliści: „Książę Mieszko

wprowadził swoich pobratymców w świat
kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich,
a doświadczenie wiary przełożyło się
z mocą na postawy moralne, widoczne
w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym". W przedstawieniu udział wzięli: Wiktoria Dyrała, Michalina Luc, Bartłomiej Łącki i Aleksandra Witkowska.
Uczniowie, w ramach projektu edukacyjnego Mirosławy Lechowskiej „Jakie znaczenie dla Polaków miało przyjęcie chrztu
przez Polskę w perspektywie 1050. rocznicy?", po mszach rozdawali jeszcze okolicznościowe karty.

13.04.2016 r.

To już czwarty w tym roku występ
brzezińskich gimnazjalistów w parafii pw.
NMPCZ. Aktorskimi scenkami uświetnili oni również okres Bożego Narodzenia,
Drogę Krzyżową ulicami Brzezin oraz
Niedzielę Miłosierdzia.
Jak informuje ks. dziekan Marek Balcerak, w ramach obchodów 1050-lecia
Chrztu Polski w parafii pw. Najświętszej
Marii Panny Częstochowskiej zaplanowano też dwie pielgrzymki – do Gniezna
i Ostrowa Lednickiego – dla dorosłych
30 kwietnia, a dla młodzieży dwudniowy
wyjazd 30 kwietnia i 1 maja.
TOM
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W trosce o florę i faunę źródlisk

Szacunek do środowiska naturalnego i wyjątkowego krajobrazu naszej najbliższej
okolicy członkowie Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny postanowili okazać
poprzez uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci na obszarze źródliska Parcele

w Lesie Janinowskim. Sprzątanie przeprowadzono 2 kwietnia, gdyż wczesna wiosna
jest najlepszym czasem na tego typu działania (w sezonie wegetacyjnym nisze źródliskowe mocno zarastają, co powoduje
bardzo utrudniony dostęp do nich).

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
Zmiana władz w powiatowym SLD Brzeziny.
Powiatowa organizacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej ma od 9
kwietnia br. nowego przewodniczącego. Po 10 latach kierowania
organizacją Ewę Sobkiewicz zmienił Dariusz Orlik (31 lat) zam.
w Grzmiącej gmina Brzeziny, wykształcenie wyższe politologiczne
(stosunki międzynarodowe). Pracuje w łódzkim oddziale firmy Fedex.
Darek Orlik zaprasza do dyskusji na internetowej stronie Facebooka
(SLD powiatu Brzeziny).

Stomatologia

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

tel. 514 344 243

Jak zaznaczają organizatorzy akcji, Las
Janinowski jest atrakcyjnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców Brzezin.
Uczestnicy sprzątania skupili się na zbieraniu szkła, worków po nawozach oraz
opakowań po olejach i środkach ochrony roślin; zebrano też kompletny zestaw
komputerowy i oponę od ciągnika.
Przedsięwzięcie miało na celu usunięcie z niszy źródliskowej szpecących ją elementów. Członkowie stowarzyszenia zaznaczają, że chcieli także zwrócić uwagę
na problem występowania dzikich wysypisk śmieci na terenach źródliskowych,
zwłaszcza że bardzo negatywnie wpływają one na florę i faunę źródlisk. Do współpracy włączyli się także leśniczy Leszek
Adamczyk i spółdzielnia socjalna Communal Service, która zgodziła się przyjąć
zebrane odpady na sortownię. Jak wskazują członkowie stowarzyszenia: „Naszym
patriotycznym i obywatelskim obowiązkiem jest dbałość o jak najlepszy stan środowiska naturalnego, które jest dobrem
wspólnym wszystkich Polaków". Warto
wiedzieć, że liczne źródła na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
(a więc również okolic Brzezin) wyróżniają ten teren pośród otaczających obszarów.
Na zakończenie pracy uczestnicy
sprzątania zasiedli przy ognisku w punkcie rekreacyjnym w pobliżu leśniczówki
w Janinowie. Kolejna edycja akcji ma odbyć się późną jesienią.
A. J.

!!! 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

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 Marchewki w Dąbrówce Dużej
tu 3-4-latki z grupy przedszkolnej, którą
prowadzi Ewa Dzwonkowska.

7 kwietnia w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej obchodzono niezwykłe
święto – „Dzień Marchewki". Świętowały

Wraz z dziećmi w zajęciach uczestniczyli liczni rodzice oraz dyrektor szkoły
Jolanta Kowalewska. Oczywiście honorowymi gośćmi była marchewka i jej przyjaciele warzywa. Ewa Dzwonkowska odczytała „List od marchewki", a dzieci tańczyły
i śpiewały o „Urodzinach marchewki". Nie
zabrakło tu także stosownych wierszy oraz

Zakończyły się zebrania wyborcze w OSP
Wraz z końcem marca zakończyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w gminnych
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Odbywają się one co 5 lat, a w pozostałych latach przedstawiane są jedynie
stosowne sprawozdania.
Łącznie w 10 jednostkach gminnych
w Dąbrówce Dużej, Witkowicach, Helenowie, Jordanowie, Grzmiącej, Gałkówku Kolonii, Poliku, Paprotni, Przecławiu,
Syberii i jednostce OSP Brzeziny, działających w ramach jednego zarządu miejsko-gminnego, w zebraniach wzięło udział 309
strażaków. Wśród gości byli także przedstawiciele samorządu gminy: wójt Barbara
Hojnacka, jej zastępca Leszek Adamczyk
lub przewodniczący Rady Gminy Brzeziny
Marek Kolasa oraz prezesi zarządu miejsko-gminnego OSP Tadeusz Guzek i powiatowego Krzysztof Czułno. W wielu
gminnych jednostkach OSP zarząd się nie
zmienił. Znaczące zmiany zaszły jednak
w OSP Grzmiąca, gdzie do władz wybrano wielu młodych strażaków oraz w OSP
Witkowice, gdzie powołano nowego prezesa – Jacka Tokarskiego. Szczególne podziękowania należą się tu dotychczasowemu
wieloletniemu prezesowi OSP Witkowice
Janowi Pawlakowi. Obecnie zmiany w zarządach i komisjach rewizyjnych należy
zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zebrania były także okazją do podsumowania działalności straży pożarnych na
terenie gminy i miasta Brzeziny. W sumie
stan liczebny 11 jednostek to 508 członków
zwyczajnych, w tym 432 mężczyzn oraz 76
kobiet, 8 członków wspierających i 19 honorowych. W bezpośrednich akcjach ratowniczo-gaśniczych może brać udział

jednak 231 strażaków w wieku od 18 do
65 lat, którzy przeszli stosowne przeszkolenie. Przy jednostkach działają też 3 drużyny młodzieżowe, do których należy 19
chłopców i 8 dziewcząt. Jednostki gminne
dysponują w sumie 18 pojazdami. Do akcji wyjeżdżały najczęściej jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – OSP Polik, OSP Jordanów i OSP
Helenów. W ilości wyjazdów wyróżniała
się także jednostka OSP Witkowice. Szczególnie wiele wyjazdów w ostatnich latach
dotyczy tzw. miejscowych zagrożeń: zdarzeń drogowych, podtopień, połamanych
drzew, zerwanych dachów czy gniazd os
i szerszeni. Społeczność oraz władze gminy
Brzeziny dziękują tu także OSP Polik, OSP
Jordanów, OSP Witkowice, OSP Dąbrówka i OSP Syberia za włączenie się w akcję
zimowego odśnieżania dróg. Należy przypomnieć, że OSP Polik i OSP Jordanów do

sprawnościowych konkursów i sprawdzający wiedzę quizów związanych z tym warzywem. Dużo frajdy sprawiło też dzieciom wykonywanie wraz z rodzicami
„jeżyka" z warzyw. Na zakończenie zabawy przygotowano jeszcze słodką niespodziankę – marchewkowe ciasto, które
w tym wyjątkowym dniu wszystkim bardzo smakowało wraz z sokiem z sokowirówki, oczywiście marchewkowym.
TOM
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wstąpiły dopiero w ubiegłym roku,
co z pewnością podniesie stan bezpieczeństwa na terenie gminy. Oprócz środków samorządu, który stara się należycie wyposażyć te jednostki, mogą one liczyć także na
środki z KSRG. W sumie samorząd gminy
Brzeziny w 2015 r. wsparł jednostki OSP
kwotą 328,392 zł. W ostatnim czasie dokonano przebudowy strażnic w Przecławiu
i Gałkówku Kolonii. Planuje się także pozyskać środki na ich termomodernizację
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, co jest efektem przynależności gminy Brzeziny do Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. W minionym roku
gmina dofinansowała także zakup samochodu dla OSP Jordanów, poszerzono również wrota wjazdowe dla pojazdów. W najbliższych planach inwestycyjnych gminy
Brzeziny jest między innymi przebudowa
siedziby OSP Grzmiąca.
TOM

Panu
Adamowi Brudzińskiemu
Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
teściowej
składają
Wójt Gminy Brzeziny
oraz Pracownicy Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

ogłoszenie płatne
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Nowy pomnik w Brzezinach

W niedzielę 10 kwietnia w parafii pw.
św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach
miała miejsce niezwykła uroczystość
– odsłonięcie pomnika poświęconego
pamięci ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.
„Poświęcimy dziś pomnik oddający pamięć i szacunek tym wszystkim,
którzy przelali krew na nieludzkiej ziemi. Niech służy on mieszkańcom Brzezin dla chwil zadumy i ref leksji na temat przemijalności człowieka i tych
tragicznych wydarzeń w historii naszego narodu” – mówił o. proboszcz
Konstanty Ciaranek na początku uroczystej mszy o godz. 11.30. „Ojczyzna
moja to bowiem ziemia droga, gdziem
ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, to
statek, w którym płyniemy lub w którym giniemy" – parafrazował później

w kazaniu wiersz Marii Konopnickiej,
mówiąc o tych ważnych w polskiej historii datach. O odpowiedni nastrój
uroczystości zadbała także młodzież
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza, która przygotowała słowno-muzyczną część artystyczną

pod kierunkiem nauczycielki historii
Elżbiety Borowskiej. We mszy udział
wzięli także strażacy z Witkowic oraz
członkowie Związku Strzeleckiego
„Strzelec", którego najmłodsi członkowie w czasie nabożeństwa ślubowali, że
„przez całe życie dobro Rzeczpospolitej
Polskiej nad wszystko inne ważne dla
nich będzie”.
Pomnik autorstwa Andrzeja Reczyńskiego usytuowany jest na placu kościelnym przy wejściu na teren klasztoru.
Po poświęceniu o. proboszcz Konstanty Ciaranek położył na nim kwiaty i zapalił symboliczny znicz. Odbył się także apel poległych, który odczytał kpt.
Damian Nockowski. Wspominano też
tych, których pamięć uwiecznił napis
na nowym brzezińskim pomniku: „Pamięci ofiarom Katynia – kwietnia 1940
r., 96 ofiarom katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem, parze prezydenckiej Marii i Lechowi Kaczyńskim z 10 kwietnia
2010 r. w VI rocznicę – oo. Franciszkanie i brzezinianie".
TOM
Fotorelacja str.VI

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św.
Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 6 przy ul. Św. Anny 20
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Św. Anny 20 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 26.04.2016 r. do godz. 14.00 (włącznie)
Miejsce składania ofert:
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Malowanie klatki schodowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Św. Anny 20 w Brzezinach” należy
składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8.00 - 14.00 od
poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualną
polisę ubezpieczeniową oc.
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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Brzezińscy strażacy najlepsi w województwieV
13.04.2016 r.

Najmniejsza w województwie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach okazała się najlepsza w XVIII
Mistrzostwach Województwa Łódzkiego
Strażaków w Piłce Nożnej Halowej. W turnieju wzięło udział 21 reprezentacji Komend
Powiatowych i Miejskich Państwowych Straży Pożarnych. To pierwsze zwycięstwo brzezińskich strażaków w cyklicznym turnieju.
Dotychczas reprezentanci Brzezin zdobywali wicemistrzostwo województwa łódzkiego, tegoroczne zwycięstwo przerwało czteroletnią dominację Komendy Miejskiej PSP

w Łodzi. Kolejne miejsca zajęli KM PSP Łódź,
KM PSP Piotrków Trybunalski, KP PSP Tomaszów Mazowiecki, KP PSP Zgierz. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano mł.
bryg. Krzysztofa Superę, na co dzień dowódcę
JRG Brzeziny.
Reprezentacja Komendy Powiatowej PSP
w Brzezinach wystąpiła w składzie: Damian
Mospinek, Krzysztof Supera, Mariusz Kaczmarski, Paweł Łęczycki, Krzysztof Trzewikowski, Radosław Filipiński, Sebastian
Pałygiewicz, Robert Szubert, Bartłomiej Jastrzębski, Jacek Krawczyk i Michał Marciniak.

Wyniki meczów i strzelcy bramek dla reprezentacji KP PSP Brzeziny: Grupa ćwierćfinałowa w Łęczycy: KP PSP Brzeziny – KP
PSP Łęczyca 5:0 (3:0) Robert Szubert 2, Jacek
Krawczyk, Paweł Łęczycki, Radosław Filipiński; KP PSP Brzeziny – KP PSP Bełchatów 4:1
(2:0) Krzysztof Supera 2, Robert Szubert, Radosław Filipiński; KP PSP Brzeziny – KP PSP
Wieruszów 5:0 (2:0) Krzysztof Supera 3, Paweł
Łęczycki, Robert Szubert.
Grupa półfinałowa w Łęczycy: KP PSP
Brzeziny – KP PSP Pajęczno 3:0 (2:0) Krzysztof Supera, Paweł Łęczycki, Radosław Filipiński; KP PSP Brzeziny – KP PSP Pabianice 2:0
(0:0) Krzysztof Supera, Paweł Łęczycki; KP
PSP Brzeziny – KP PSP Poddębice 3:1 (0:0)
Krzysztof Supera, Paweł Łęczycki, Michał
Marciniak; KP PSP Brzeziny – KM PSP Skierniewice 3:4 (2:2) Krzysztof Supera, Paweł Łęczycki, Robert Szubert.
Grupa finałowa w Rzeczycy: KP PSP Brzeziny – KM PSP Łódź 1:1 (0:1) Michał Marciniak; KP PSP Brzeziny – KP PSP Zgierz 2:0
(1:0) Michał Marciniak, Radosław Filipiński.
Półfinał: KP PSP Brzeziny – KM PSP
Piotrków 2:1 (1:0) Krzysztof Supera 2.
Finał: KP PSP Brzeziny – KM PSP Łódź 2:1
(1:0) Michał Marciniak 2.
g.k.
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IX

przedszkolaka w brzezińskiej Trójce
Początek kwietnia dla trzech najmłodszych grup z Przedszkola nr 3
w Brzezinach był czasem wyjątkowym. Po okresie jesienno - zimowej absencji chorobowej przyszedł wreszcie czas na „Pasowanie na Przedszkolaka". We wszystkich oddziałach uroczystość miała podobny przebieg.
Maluchy recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, tańczyły, odkładały
zabawki na swoje miejsce. Wszystkie wykazały się również znajomością
kolorów – rozpoznawały nawet kolory, których nazwy wypowiadane były
po angielsku. Zadania oceniali licznie zgromadzeni rodzice, dla których
pasowanie było równie emocjonujące jak dla dzieci. W dalszej części uroczystości przyszedł czas na ślubowanie. 3-latki przyrzekały chętnie chodzić do przedszkola, być samodzielnymi, zgodnie bawić się z kolegami,
porządkować zabawki. Aktu pasowania dokonała dyrektor przedszkola
Agnieszka Gazda, dotykając ramienia każdego dziecka wielką kredką. Po
pasowaniu wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki
od rodziców, a po wypełnieniu ślubowania pełnoprawne już przedszkolaki bawiły się wspólnie z rodzicami i degustowały przygotowane na tę
okoliczność słodkości.
g.k.

BIS/15/2016

str.IX

Program Rodzina 500+
X

W czwartek 7 kwietnia, w ramach trzymiesięcznego objazdu po województwie łódzkim, powiat brzeziński odwiedził 500+ Bus.
O godz. 7.30 pracownicy Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego reklamowali program Rodzina 500+ przed Zespołem Szkół w Rogowie, a o godz. 9.30 byli już w Brzezinach.
Najpierw pod targowiskiem miejskim przy
ul. Modrzewskiego, a o godz. 12.00 przed
Szkołą Podstawową nr 2.
Po zaparkowaniu busa przed apteką
przy ul. Modrzewskiego kilkuosobowa
grupa wsparta przedstawicielami lokalnych władz ruszyła na targowisko miejskie, aby tam bezpośrednio zachęcać brzezinian do składania wniosków. Wśród osób
promujących przystąpienie do programu
Rodzina 500+ znaleźli się m.in. Waldemar
Buda – poseł na Sejm RP, Piotr Cieplucha
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Bożena Gajda i Magdalena SobczakWierzbicka z Wydziału Polityki Społecznej
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, a także burmistrz Marcin Pluta, z-ca
burmistrza Justyna Nowak, wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski, kierownik MOPS w Brzezinach Teresa Kwiecień.
W promocji programu uczestniczył również przedstawiciel władz powiatowych wicestarosta Roman Sasin.
Program 500+ zgodnie z założeniami
jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne – ma wyprowadzić Polskę z zapaści demograficznej i zaowocować wzrostem dzietności polskich rodzin. Ma także
zwiększyć siłę nabywczą i ustabilizować
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budżety rodzinne, bo pieniądze ze świadczeń będą w dużej mierze wydawane lokalnie, np. burmistrz Brzezin szacuje, że
w skali roku w samym mieście zostanie wydane i zasili lokalne biznesy dodatkowe 10
mln zł.
Realizatorem programu na terenie miasta jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach mieszczący się przy ul.
Świętej Anny 57. Tam, w godzinach od 8.00
do 16.00, można złożyć wniosek. Na parterze w Urzędzie Miasta mieści się Biuro Obsługi Klienta, gdzie również można złożyć
stosowny dokument, można uzyskać pomoc przy zakładaniu profilu zaufanego E-PUAP służącego do elektronicznego wypełniania i składania wniosku, można je
również przesyłać drogą elektroniczną we
wskazanych bankach i ZUS.
Przyjmowaniem i rozpatrywaniem
wniosków zajmuje się sekcja świadczeń
rodzinnych w MOPS. Od początku obowiązywania programu Rodzina 500+ do
brzezińskiego MOPS wpłynęło ponad pół
tysiąca wniosków. W pierwszych dniach
kwietnia miasto Brzeziny otrzymało decyzję Wojewody Łódzkiego zabezpieczającą wypłaty w ramach programu Rodzina
500+ w kwocie 5,2 miliona złotych. Pierwsze wypłaty zostaną uruchomione po zakończeniu procedury administracyjnej.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje na drugie i kolejne
dziecko w rodzinie do 18. roku życia. Należy zaznaczyć, że pierwszym dzieckiem
w rodzinie, zgodnie z ustawą jest dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia.
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Natomiast jeżeli na utrzymaniu rodziców
pozostaje dziecko powyżej 18. roku życia,
w myśl ustawy pierwszym dzieckiem staje
się kolejne dziecko.
Prawo do świadczenia na pierwsze
dziecko do ukończenia 18. roku życia przysługuje rodzinie, jeżeli jej dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800
zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny
jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie
przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł. Do ustalenia dochodu
rodziny brany jest pod uwagę dochód za
2014 rok.
Warto złożyć wniosek do końca czerwca, gdyż w takim przypadku świadczenie
przysługiwać będzie z wyrównaniem od
kwietnia, zaś na wnioski złożone od lipca
tylko za okres bieżący.
Kierownik MOSP w Brzezinach nie zachęca także do składania wniosków przez
Internet. „Większość spośród wniosków
złożonych drogą elektroniczną obarczonych jest błędami. Teoretycznie czytelne formularze sprawiają sporo trudności
osobom wypełniającym je samodzielnie.
W takim przypadku musimy prosić wnioskodawców o poprawienie lub uzupełnienie braków, dlatego mimo wszystko zachęcam do osobistego składania wniosków.
Codziennie do dyspozycji wnioskodawców jest trzech pracowników sekcji świadczeń rodzinnych, którzy pomogą prawidłowo wypełnić wniosek” – wyjaśnia Teresa
Kwiecień, kierownik MOPS w Brzezinach.
g.k.
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Tysiące Polaków z biało-czerwonymi flagami zgromadziły się 10 kwietnia w Warszawie, by uczcić ofiary katastrofy smoleńskiej. W obchodach na Krakowskim
Przedmieściu upamiętniających VI rocznicę tego wydarzenia wzięła także udział
kilkudziesięcioosobowa grupa z Brzezin.
Uczestnicy uroczystości w godzinach
popołudniowych wysłuchali przemówienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, iż w tragicznym locie Tu-154 zginęły
osoby różnych opcji politycznych, wyznające różne światopoglądy. „To była

reprezentacja naszego narodu w najpełniejszym tego słowa znaczeniu" – zaznaczył prezydent. Zaapelował także o jedność, wzajemny szacunek i wybaczenie.
Wraz z córką zmarłego prezydenta A.
Duda dokonał odsłonięcia pamiątkowej
tablicy na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. Następnie zebrani wśród okrzyków i
pieśni patriotycznych przemaszerowali na
Plac Zamkowy, by uczestniczyć we mszy
świętej odprawionej w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w intencji 96
ofiar katastrofy.
Uroczystości zakończyły się apelem
pamięci, podczas którego wystąpił m.in.

Jarosław Kaczyński, prezes partii PiS. Polityk zaakcentował potrzebę przeprowadzenia śledztwa w sprawie wyjaśnienia
przyczyn katastrofy, wskazując że sprawiedliwość musi być podparta przesłankami prawnymi.
W uroczystościach w Warszawie
uczestniczyli przedstawiciele najwyższych
władz naszego kraju. Grupie brzezinian
towarzyszyli: wicestarosta brzeziński Roman Sasin, radna powiatowa Renata Kobiera oraz radna miasta Brzeziny Grażyna
Pietrasik. Wcześniej radne złożyły kwiaty
pod kamieniem katyńskim przy ul. 1-go
Maja w Brzezinach.
a.j.
Fotorelacja str.VII

Zapiekane po Kuchennych Rewolucjach

W miniony czwartek w telewizji TVN wyemitowany został odcinek programu „Kuchenne Rewolucje” z Brzezin, w którym
słynna restauratorka Magdalena Gessler
zmieniła pizzerię „Kwadrans” w zupełnie
nowy lokal „Zapiekane”. Tym samym restauracja Mariusza Bączyńskiego stała się
sławna na całą Polskę.
Właściciel postanowił zwrócić się o pomoc do kreatorki smaku po serii niepowodzeń związanych z samodzielnym prowadzeniem lokalu. Odpowiedź okazała
się pozytywna i do naszego miasta zawitała kulinarna celebrytka. Lokal nie zrobił
dobrego wrażenia na restauratorce, która
porównała wnętrze do przychodni lekarskiej. Dobrego słowa Magda Gessler nie
mogła powiedzieć również o podejściu
właściciela do jego niezadowalającej sytuacji materialnej i braku współpracy z pracownikami. Na Mariusza spadła olbrzymia fala krytyki, z którą nie potrafił do
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końca się pogodzić. Magda Gessler po przejrzeniu
składników, które dodawano do pizzy, wyrzuciła je do kosza. Właściciel
stracił cierpliwość i opuścił lokal. Rewolucja stanęła pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ
restauratorka nie miała zamiaru walczyć z jego uporem. Dopiero po prośbach
Karoliny, żony Mariusza,
i pracowników, Magdalena Gessler postanowiła
pomóc. Mariusz przyjął
jej propozycję i starał się poprawić relacje z najbliższymi. W tym celu cała załoga pizzerii udała się na trening hokeistek
KS Hokej-Start, gdzie pod okiem trener
Małgorzaty Polewczak wszyscy wykonywali ćwiczenia integracyjne. W tym czasie
w lokalu rozpoczął się generalny remont.
Rewolucja nie zwalniała tempa. Pracownicy zaserwowali restauratorce nowe wersje pizzy, które okazały się bardzo smaczne. Wszyscy pod okiem celebrytki wzięli
się za gotowanie. Podczas specjalnej promocji mieszkańcy Brzezin mogli skosztować pizzy „Mama i Tata” składającej się
z dwóch warstw cienkiego ciasta i farszu

ze szpinaku i sera. Zwieńczeniem czterodniowych rewolucji była uroczysta kolacja, na którą zaproszono m.in. hokeistki
KS Hokej-Start z trenerką Małgorzatą Polewczak oraz burmistrza Brzezin Marcina Plutę. Kolacja składała się z trzech dań
i deseru. Jako pierwsza na stołach pojawiła się zupa krem, przygotowana z kilku rodzajów pomidorów z dodatkiem białego
i czerwonego wina, zapiekana z grzanką
i serem mozzarella di bufalla (z bawolego
mleka). Następnie goście mogli skosztować wspomnianej wcześniej pizzy „Mama
i Tata”. Trzecim daniem była biała kiełbasa
z cielęciny zapiekana w sosie chrzanowym
z jajkiem na twardo i pokrojonymi w plasterki ziemniakami. Na deser zaserwowano pizzę na słodko, zapiekaną na cienkim
cieście z sosem śmietankowym, pokruszonymi krówkami oraz kawałkami bananów
i jabłek. Rewolucja zakończyła się pełnym sukcesem, lokal zyskał nowe oblicze
i wszystko od tej pory zależy od Mariusza.
Właściciel pierwszy test zdał bardzo dobrze. Cztery tygodnie po przeprowadzonych rewolucjach Magdalena Gessler odwiedziła „Zapiekane” i była zadowolona ze
sposobu prowadzenia lokalu. Restauracja
czynna jest codziennie od godziny 13:00
do ostatniego klienta.
Dawid Saj

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
serdecznie dziękuje

firmie Videofilmowanie Robert Wodzyński

za profesjonalną obsługę audiowizualną
I Miejskiego Przeglądu Szkolnych Grup Teatralnych Brzeziny 2016
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XXII sesja Rady Miasta Brzeziny (cz. 2)
XII

W odniesieniu do wniosku formalnego zgłoszonego przez radną I. Skipor mecenas oznajmiła,
iż po analizie przepisów prawnych i uchwał RIO
nie można przyjąć formy głosowania zaproponowanej przez radną. Inicjatorem uchwały budżetowej jest burmistrz i nie można zmieniać jej intencji. W ocenie mecenas przyjęcie takiej formy
mogłoby prowadzić do naruszenia prawa.
T. Barucki odwołał się do sytuacji, w której
Rada podczas głosowania w całości nie przyjmie budżetu, co spowoduje zburzenie porządku. I. Skipor zwróciła się do radnych o rozważenie zaproponowanej przez nią formy, co pozwoli
zapobiec dyskusjom i postawieniu burmistrza
w niekomfortowej sytuacji. Mecenas wyjaśniła,
iż ustawodawca przewidział szczególny tryb głosowania tych uchwał, dlatego nie wchodzi w grę
sytuacja, kiedy jeden fragment zostanie przegłosowany a drugi nie.
Zmiany budżetu i zmiany w budżecie
Skarbnik miasta poinformowała o wolnych
środkach, jakie zasiliły budżet miasta w kwocie
2.403.908,38 zł. Jest to kwota w całości przeznaczona na wydatki inwestycyjne. Burmistrz wskazał na kilka inwestycji, które zostaną wykonane z tych środków, jak np. przebudowa chodnika
drogi gminnej ul. Kilińskiego, projekty przebudowy drogi gminnej ul. Traugutta, na projekt rekultywacji terenu przy ul. Waryńskiego,
1.500.000 zł na przebudowę kanału deszczowego
oraz odprowadzanie wód deszczowych na terenach GPZ. Wiceprzewodniczący A. Kurczewski
ponownie sprzeciwił się przeznaczeniu 170 tys. zł
na ul. Droga Młyńska. T. Barucki wskazał, że burmistrz w ubiegłym miesiącu zdjął inwestycję na
ul. Leśnej, tymczasem inwestycja o wartości 250
tys. zł znalazła się w bieżącym projekcie uchwały.
W sprawie modernizacji parku miejskiego miasto złożyło wniosek i oczekuje na rozstrzygnięcie
konkursu, w budżecie na ten cel zabezpieczono
544 tys. zł. G. Maślanko przypomniał, że radni
nie sprzeciwiają się inwestycji w ul. Leśnej, tylko
w parku. Radny zauważył, że w zmianach budżetowych nie ma środków na podłączenie do ciepła
miejskiego Przedszkola nr 3 i SP nr 1. Zasugerował, by działania te nie doprowadziły do zaniedbania sprawy, tak jak w ubiegłym roku miało to
miejsce w przypadku kanału deszczowego.
Z. Bączyński chciał wiedzieć, kiedy miasto
uruchomi środki w kwocie 100 tys. zł na remont
ul. Dąbrowskiego. Według informacji burmistrza, remont ul. Dąbrowskiego rozpocznie się
niezwłocznie. Radny M. Sysa zapytał o termin
realizacji remontu ciągu pieszego przy ul. Lasockich. Zastępca J. Nowak oznajmiła, że miasto przygotowuje przetarg na tę inwestycję. G.
Pietrasik zwróciła uwagę, by radni pochylili się
nad planami inwestycyjnymi w mieście. Radna przypomniała, że mieszkańcy artykułowali
potrzebę remontu ul. Dąbrowskiego, która była
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zakwalifikowana do strat popowodziowych,
tymczasem na jej remont przeznaczono mniej,
bo 100 tys. zł. Radna zaznaczyła, że należy dotrzymywać zobowiązań, wykazała zdziwienie, że
miasto odkłada remont ulic zakwalifikowanych
do strat popowodziowych.
Kolejna uchwała dotyczyła wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 230 tys. zł do TBS
w Brzezinach sp. z o.o., aby umożliwić spółce
rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawców do planowanych remontów. Następnie radni przyjęli Miejski Program Wspierania Rodziny
na lata 2016 – 2019, służący wsparciu jednostek
działających na rzecz zintegrowanego rozwoju
rodziny i zapewniający zabezpieczenie potrzeb
bytowych dziecka. Kolejna uchwała dotyczyła ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Brzeziny.
Radny Bączyński chciał wiedzieć, co stanowi
plan sieci oraz czy w planie nie powinny znaleźć
się inne przedszkola działające na terenie miasta.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych oznajmił, iż spis zawiera instytucje, które prowadzą
przedszkola bądź oddziały przedszkolne, także niepubliczne. Radny chciał wiedzieć, czy dyrektor przedszkola niepublicznego była poinformowana o tej uchwale. Z. Krawczyk oznajmiła,
że uchwała zostanie przekazana do przedszkola Marisol. W dalszym punkcie naczelnik Wydziału RI przedstawił projekt uchwały dotyczącej
przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny. Zdaniem
radnej Pietrasik środki przeznaczone na realizację programu są zbyt małe, bo pozwolą na objęcie pomocą tylko 20 psów rocznie. Program
nie uwzględnia wyprowadzania psów na smyczy oraz okresowej kontroli zwierząt, obowiązku
szczepień. Ponadto uchwała nie uwzględnia problemu zwiększającej się populacji kociąt. Naczelnik wydziału wyjaśnił, iż większość tych przepisów została zakwestionowana przez nadzór
prawny. Koty są odławiane, natomiast kontrole
są przeprowadzane. Radna Pietrasik zaproponowała, by zdjąć ten punkt z porządku obrad, wniosek poparł T. Klimczak. Z. Bączyński poinformował, że uchwała powinna być przyjęta do końca
miesiąca, a wszelkie uwagi do programu można
sformułować w terminie późniejszym.
Kolejny projekt uchwały dotyczył zmiany
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Jako ostatnią rada podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na
Burmistrza Miasta Brzeziny do dnia 30 kwietnia.
Skarga zostanie rozpatrzona po otrzymaniu opinii RIO w Łodzi.
Wolne wnioski i sprawy różne
G. Kędzia w imieniu mieszkańców zgłosił, że firma odpowiedzialna za wywóz śmieci
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daje mniejszą ilość worków niż zabiera, problem
zgłaszano do UM, ale firma nic z tym nie zrobiła. T. Barucki, nawiązując do ustawy o utrzymaniu czystości, poruszył sprawę psich odchodów
w mieście. Zaproponował, by na właścicieli psów
nakładać kary pieniężne. I. Skipor chciała wiedzieć, czy pomnik Jana Pawła II wróci na plac
jego imienia oraz jaka była kwota odszkodowania za zniszczony postument.
Zastępca J. Nowak poinformowała, że w tej
sprawie zostały rozesłane zapytania ofertowe.
Kwota odszkodowania to 5000 zł. Nie wiadomo,
kiedy pomnik wróci na swoje miejsce. T. Barucki
zapytał, czy nie można wykonać pomnika godnego osoby Jana Pawła II. T. Klimczak przypomniał, że na złożony podczas I sesji wniosek radnego burmistrz odpowiedział, że pomnik może
powstać po zakończeniu obecnego projektu. Radny zasugerował, by odczekać rok i wykonać pomnik na jaki – jego zdaniem –czekają mieszkańcy. Burmistrz poinformował, że są jeszcze dwa
lata trwałości projektu. T. Barucki zaapelował, by
burmistrz wsłuchiwał się w opinie mieszkańców.
Z. Bączyński dodał, by po zakończeniu bieżącego projektu przeprowadzić konsultacje społeczne.
M. Sysa zapytał o plany rozwoju budownictwa
społecznego oraz o przebieg prac w zakresie tworzenia rad osiedlowych. Nawiązując do rozmów
na temat przebudowy rynku miejskiego radny zapytał, czy prawdą są informacje o zamiarach wybudowania marketów. Burmistrz stwierdził, że
są to plany inwestorów prywatnych, nie ma żadnej lokalizacji nowego marketu, jako burmistrz
dokłada starań, by nie powstały takie markety.
Natomiast ostateczną wizję wizerunku targowiska przyjmą mieszkańcy podczas konsultacji. Burmistrz podał informacje odnośnie budowy mieszkań przez spółkę TBS przy współpracy
Banku Gospodarstwa Krajowego. Obrót sprawy
związanej z utworzeniem rad osiedlowych został
spowolniony z uwagi na absencję pracowników
wydziału odpowiedzialnego. I. Skipor poruszyła sprawę podłączenia ciepła do budynku przy
ul. Skłodowskiej – Curie. Burmistrz wyjaśnił, że
rozmawiał w tej kwestii z prezes spółki szpitala,
nie ma w tej sprawie problemu. Z. Bączyński zapytał o stan mieszkań przy ul. Piłsudskiego 12.
Zastępca J. Nowak poinformowała, iż wyremontowano 6 mieszkań, 2 mieszkania zostały przekazane mieszkańcom do samodzielnego wyremontowania. Są to mieszkania socjalne.
Po wyczerpaniu porządku obrad wiceprzewodniczący A. Kurczewski zamknął XXII sesję
RM.

a.j.

Całość obrad dostępna jest w internecie pod adresem: https://www.youtube.com/
watch?v=Wnt5qWkqikM
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Mieszkańcy DPS
w związku emerytów

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
z inicjatywy radnej Zofii Krawczyk odwiedzili siedzibę brzezińskiego oddziału
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.

O Sienkiewiczu
w bibliotece

W Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowana jest obecnie
wystawa poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi, którego Sejm RP w 100. rocznicę śmierci ustanowił patronem roku 2016.
Na wystawie można zapoznać się m.in.
z twórczością Henryka Sienkiewicza,
w tym z nagrodzonym Noblem dziełem
„Quo vadis" oraz bogato ilustrowaną biografią pisarza. Ekspozycji towarzyszy też
oferta prelekcji skierowana do uczniów, na
które Oddział dla Dzieci serdecznie zaprasza. Z racji na specyfikę oddziału prezentowane będzie szczególnie dzieciństwo
i młodość Henryka Sienkiewicza.
Temat ten to kolejny element rozpoczętego w brzezińskiej bibliotece z początkiem roku cyklu pod hasłem „Śladami
polskich pisarzy i poetów", gdzie prezentowany był już dorobek Stanisława Lema,
Doroty Sumińskiej i Marii Dąbrowskiej.
TOM

Dziesięciu mieszkańców DPS powitali przedstawiciele zarządu organizacji
z przewodniczącą Krystyną Ambrozińską. Opowiadali oni o działalności brzezińskiego oddziału PZERiI, który powstał w 1970 r. i obecnie liczy już blisko
300 członków, a w jego struktury wchodzą m.in. komisja socjalno-bytowa niosąca pomoc osobom samotnym i chorym,
komisja kultury i organizacji czasu wolnego organizująca różnego rodzaju imprezy
i wyjazdy, 12-osobowy związkowy zespół
„Brzezinianki” oraz utworzona w 1992 r.
stołówka „Smakosz", gdzie wydawane są

obiady dla mieszkańców Brzezin, w tym
zupy regeneracyjne dla podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mieszkańcy brzezińskiego DPS opowiadali także o swoich losach, jako że w większości są oni w wieku zbliżonym do członków związku emerytów. Efektem tych
długich rozmów był m.in. pomysł wspólnych wyjazdów.
W najbliższym czasie na zaproszenie
Zofii Krawczyk do brzezińskiego Domu
Pomocy Społecznej z niezwykłymi opowieściami o chlebie ma przybyć pracownik piekarni E.P. Olszyńscy.
TOM

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św.
Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36 przy ul. Mickiewicza
3 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Odtworzenie 2 sztuk balkonów zgodnie z dokumentacją techniczną na elewacji budynku
położonego przy ul. Mickiewicza 3 w Brzezinach
wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 26.04.2016 r. do godz. 14.00 (włącznie)
Miejsce składania ofert:
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Odtworzenie 2 sztuk balkonów
zgodnie z dokumentacją techniczną na elewacji budynku położonego przy ul. Mickiewicza
3 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat),
w godz. 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualną
polisę ubezpieczeniową oc.
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św.
Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 19 przy ul. Sienkiewicza
8 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Malowanie klatki schodowej w budynku frontowym położonym przy ul. Sienkiewicza 8
w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 26.04.2016 r. do godz. 14.00 (włącznie)
Miejsce składania ofert:
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Malowanie klatki schodowej
w budynku frontowym położonym przy ul. Sienkiewicza 8 w Brzezinach” należy składać
w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8.00 - 14.00 od poniedziałku
do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualną polisę
ubezpieczeniową oc.
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

XIV

Rajd i maraton
w Buczku

10 kwietnia Buczek w gminie Brzeziny był
miejscem startu dla rajdu rowerowego
i maratonu zorganizowanego przez klub
Brzeziny MTB i firmę Inter-Solar.
„Raz Na Wozie Buczek MTB & Run",
bo tak oficjalnie nazywały się te zawody,
zgromadził blisko 170 zawodników z całego kraju. W ubiegłym roku w Buczku zorganizowano już dwa rajdy MTB, a w tym
roku postanowiono połączyć je z biegami.
Łącznie rowerem można było przejechać
aż 66 km, gdyż przygotowano okrążenie o długości 22 km, które przejeżdżało się raz w kategorii FUN, dwukrotnie
w kategorii MEGA i trzykrotnie w kategorii GIGA. Trasa była niełatwa, z dużą
ilością przewyższeń, jakie występują w tej
okolicy. Przewidziano także zawody dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Biegacze mieli do wyboru dystans
1,5 km, 5 km lub 10 km.
Jako że start i metę zawodów zlokalizowano na terenie Letniej Karczmy „Raz na
wozie" firmy Inter-Solar, wszyscy wrócili do domu najedzeni, a zdobywca pierwszego miejsca na dystansie GIGA Łukasz
Staszko z Łodzi wywiózł z Buczka oprócz
punktów w klasyfikacji ogólnopolskiej
także nadziewanego indyka. Z lokalnych
zawodników na dystansie FUN wyróżnili się: Agnieszka Goździńska, Paweł
Goździński, Paweł Leśniewski i Joanna Leśniewska z Rogowa, Piotr Bluszcz
i Damian Jaworski z Brzezin, na dystansie MEGA: Piotr Jastrzębski z Eufeminowa, Jacek Nazarski i Robert Mikulski
z Brzezin, na dystansie GIGA: Marek Górecki z Buczka i Robert Rutkowski z Brzezin, a wśród biegaczy Elżbieta Janiszewska
z Brzezin i Michał Wiktorek z Kędziorek.
Kolejne rajdy MTB w Buczku zaplanowano w czerwcu i lipcu.
TOM
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AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

ogłasza nabór uzupełniający dzieci w wieku 4 – 8 lat.
Treningi odbywają się na orliku SP nr 1 i SP nr 2
Informacje i zapisy - 605 474 144
facebook.com/widzew.brzeziny

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św.
Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 42 przy ul. Sienkiewicza
4 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Odtworzenie 4 sztuk balkonów zgodnie z dokumentacją techniczną na elewacji frontowej
budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach
wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 26.04.2016 r. do godz. 14.00 (włącznie)
Miejsce składania ofert:
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Odtworzenie 4 sztuk balkonów
zgodnie z dokumentacją techniczną na elewacji frontowej budynku położonego przy ul.
Sienkiewicza 4 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5
(sekretariat), w godz. 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualną
polisę ubezpieczeniową oc.
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św.
Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 38 przy ul. Św. Anny 13
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
1. Wykonanie remontu sufitu na klatce schodowej budynku lewej oficyny przy
ul. Św. Anny 13 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.
2. Malowanie klatki schodowej budynku prawej oficyny przy ul. Św. Anny 13 w Brzezinach
wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 26.04.2016 r. do godz. 14.00 (włącznie)
Miejsce składania ofert:
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem:
1. „Remont sufitu na klatce schodowej budynku lewej oficyny przy ul. Św. Anny 13 w Brzezinach”
2. „Malowanie klatki schodowej budynku prawej oficyny przy ul. Św. Anny 13 w Brzezinach”
należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8.00 - 14.00
od poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualną
polisę ubezpieczeniową oc.
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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„Gruzja" Witolda
Stawskiego

W ostatnich tygodniach dużym powodzeniem cieszyła się prezentowana w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej wystawa fotograficzna Witolda
Stawskiego „Szukając siebie w Andach".
Wychodząc naprzeciw podróżniczym zainteresowaniom czytelników, przygotowano kolejną wystawę tego autora pt.
„Gruzja".
Prezentowanych jest tu 35 niezwykle
barwnych fotografii ukazujących górzyste
krajobrazy Kaukazu, lokalną architekturę
i mieszkańców tej byłej republiki radzieckiej, co może zachęcić do dalekich wypraw już w zbliżające się wakacje. Takimi
dalekimi wojażami pasjonuje się też autor
zdjęć Witold Stawski – podróżnik, fotograf, muzyk i poeta, a jednocześnie ekonomista, który ma na swoim koncie m.in.
podróże po Meksyku, Krymie, Jordanii,
Gruzji, Peru, Boliwii, Austrii, Norwegii,
Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Holandii,
Tunezji czy Turcji. Efektem tego są liczne wystawy fotograficzne m.in. „Kadry
wrażliwości", „Pieśń wędrowca", „Niebieskie źródła” i wiele innych. „Gruzję" będzie można oglądać w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przez najbliższe trzy tygodnie.
TOM
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VIII Turniej o Puchar Starosty Brzezińskiego

4 i 5 kwietnia odbył się VIII Turniej w Piłkę Siatkową o Puchar Starosty Brzezińskiego. Zawody te organizuje UKS Lider
Brzeziny, a w tym roku wzięło w nich
udział aż 9 drużyn: ZSP w Brzezinach, LO
im. Jarosława Iwaszkiewicza oraz gimnazjów w Brzezinach, Koluszkach, Rogowie, Jeżowie, Przecławiu, Dmosinie
i Wiączyniu Dolnym.
Zawodom tym oprócz celów sportowych i integracji młodych ludzi przyświeca też cel promocji wśród uczniów
gimnazjów szkół powiatowych. „Chcemy pokazać, że nasze szkoły są otwarte
dla wszystkich i panuje w nich dobra atmosfera” – wskazuje starosta brzeziński
Edmund Kotecki.
Pierwszego dnia turniej dziewcząt odbywał się w trzech grupach po
3 drużyny. Aby zdążyć z rozegraniem
wszystkich meczów, odbywały się one
równolegle w sali ZSP i Gimnazjum
w Brzezinach. Po zaciętych rozgrywkach w finale zwyciężyła reprezentacja
Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym, która w tie-breaku pokonała Gimnazjum
z Rogowa. Trzecie miejsce zajęło Gimnazjum w Brzezinach, a czwarte Gimnazjum z Przecławia. Drugiego dnia
chłopcy grali w 2 grupach po 4 drużyny. Tu najlepsza okazała się reprezentacja ZSP, która w finale 2:0 pokonała reprezentację Gimnazjum z Jeżowa.
Trzecie miejsce zdobyło Gimnazjum
w Brzezinach, a 4. Gimnazjum z Przecławia. Okolicznościowe puchary, medale i dyplomy wręczał ich fundator
starosta Edmund Kotecki. Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych

zapewniło natomiast wszystkim zawodnikom poczęstunek.
Jak informuje sekretarz UKS Lider
Brzeziny Roman Miksa, uczniowie okolicznych gimnazjów zapraszani są także
do oglądania „Lekcji z mistrzem", gdy
do ZSP przybywają znane gwiazdy
sportu. W Liceum
O gó l n o k s z t a ł c ą cym im. Jarosława
Iwaszkiewicza celom promocyjnym
służą zaś konkursy,
m.in. geograficzny i samorządowy,
w których udział
biorą także gimnazjaliści. Licznie
przybywają oni do

Brzezin także w czasie Powiatowych
Targów Edukacyjnych, które w tym
roku zorganizowano 10 i 11 marca.
TOM

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:

21.04.2016r. w godz. 9:00 do 14:00: Przyłęk Mały, Przyłęk Duży 1 i 2,
Stefanów, Górki Gajówka.
26.04.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Nagawki 1, 2 i RSP, Janów gm.
Dmosin, Lubowidza 1, 2, 3 i Tuczarnia, Kolonia Nagawki 2, Dmosin
1, 2, 4, Dmosin Błowicz, Szczecin 1 i 2, Jesionka, Nowostawy 1, 2, 3,
Działki Nowostawskie.

