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Starosta Brzeziński
przewodniczył
obradom z udziałem
Wiceministra Zdrowia

Szczególnie dziękuję:
- Wójt Gminy Dmosin Pani Danucie Supera za współorganizację obchodów;
- Księdzu Dziekanowi Markowi Balcerakowi i Księdzu Proboszczowi
Tadeuszowi Jarosowi, Którzy koncelebrowali uroczystą Mszę Świętą;
- 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim za
oddelegowanie żołnierzy, którzy nadali obchodom uroczystego charakteru;
- uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie za
przyjęcie gości i oprawę artystyczną uroczystości;
- młodzieży z Gimnazjum w Brzezinach i pani Mirosławie Lechowskiej za
piękny program „W Wigilię 1050. Rocznicy Chrztu Polski”;
- Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach za zabezpieczenie imprezy;
- pocztom sztandarowym Związku Kombatantów w Dmosinie, Zespołu
Szkół Samorządowych w Dmosinie, Powiatu Brzezińskiego oraz Związkowi
Strzeleckiemu Strzelec, który wystawił poczet ze sztandarem Związku
Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Brzezinach,
- licznie przybyłym delegacjom z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach,
Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, Straży Miejskiej w Brzezinach,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Brzezinach, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego
w Brzezinach i przedstawicielom Rady Powiatu.
Dzięki Państwa zaangażowaniu tegoroczne obchody były wyjątkowo
podniosłe.
Oprócz godnego uczczenia bestialsko zamordowanych w 1940 r., uroczyście
rozpoczęliśmy obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski, najważniejszego
wydarzenia w historii Polski, od którego zaczęła się Polska i zaczęło się polskie
chrześcijaństwo.
Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do włączenia się w ważne
wydarzenia Powiatu Brzezińskiego, które zaplanowane są do końca 2016 r.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Starosta
Brzeziński Edmund Kotecki przewodniczył obradom Zespołu d/s Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które
odbyły się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z udziałem Wiceministra Zdrowia Piotra Warczyńskiego.

Na Targach Turystycznych
w Toruniu Wypoczynek 2016
w ramach Toruńskiego
Festiwalu Smaków soki marki
"Wiatrowy Sad"
zostały nagrodzone po raz czwarty.

Starosta Brzeziński Edmund Kotecki
ogłoszenie płatne
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Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym

pośrednictwem przygotowanego stanowiska komputerowego.
g.k.

W sobotę 16 kwietnia w Urzędzie Skarbowym w Brzezinach miał miejsce Dzień
Otwarty. Do dyspozycji petentów byli zarówno pracownicy bezpośredniej obsługi jak i rachunkowości podatkowej i postępowania podatkowego. Brzezińską
„skarbówkę” odwiedziło ponad 20 osób
– zdecydowana większość gości zainteresowana była złożeniem rocznego zeznania
podatkowego.
Dla klientów przygotowano długopisy,
kalendarze i inne drobne gadżety promujące akcję „Szybki PIT” i loterię paragonową, zachęcającą podatników do wypełniania i składania rocznych zeznań drogą
elektroniczną. W godzinach od 9.00 do
13.00 czynny był nie tylko Urząd Skarbowy, ale także okienko kasowe Banku
Spółdzielczego, dlatego podatnicy mogli na miejscu uregulować zobowiązania.
Dzień otwarty dał także możliwość uzyskania wyjaśnień i rozwiania wątpliwości co do sposobu wypełniania formularzy PIT, zwłaszcza przy korzystaniu z ulg.
W tym roku największym zainteresowaniem wśród podatników cieszy się ulga
prorodzinna związana z odpisem na dzieci, a także ulga rehabilitacyjna. Niektórzy
z gości brzezińskiego US chętnie korzystali z wyjaśnień dotyczących poprawnego
wypełniania zeznań podatkowych, a także krótkiego instruktażu, jak samodzielnie zainstalować na komputerze program
do wypełniania i przesyłania deklaracji
przez Internet, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Pracownicy Urzędu

Skarbowego pomagali także wypełniać roczne zeznania przez Internet za

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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Poświęcenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
W niedzielę 24 kwietnia 2016r.o godzinie
9.30 w parafii NMPCZ nastąpi poświęcenie
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który docelowo zostanie umieszczony w ołtarzu głównym budowanego kościoła.
Obraz ten jest wierną kopią Obrazu Jasnogórskiego w tzw. szatach milenijnych,
które wykonano w związku z uroczystościami Tysiąclecia Chrztu Polski. Zostały
one poświęcone 3 maja 1966 r. przez Prymasa Tysiąclecia - Stefana Wyszyńskiego ze współudziałem św. Jana Pawła II
- wówczas jeszcze abpa Karola Wojtyły.
Dzieło namalowano na trzech deskach lipowych o grubości 3,5 cm i wraz
z ramą ma rozmiary- podobnie jak oryginał z Częstochowy - 153 na 104 cm. Jego

Tomasz Nowicki nowym prezesem Startu Brzeziny

Tomasz Nowicki został nowym prezesem
Startu Brzeziny (łódzka klasa okręgowa).
Taką decyzję podjęli inni członkowie zarządu, którzy zostali wybrani na Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
w środę 13 kwietnia 2016r.
Tym samym po pięciu latach zmieniła się władza w Brzezińskim Klubie
Sportowym.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
18:30 i stawiło się na nim blisko trzydziestu uczestników. Po przywitaniu, podpisaniu listy obecności i wpłaceniu składek
członkowskich przystąpiono do przeczytania sprawozdania finansowego za
2015 rok. Po nim przyszedł czas na wybór komisji rewizyjnej i członków zarządu. W ostatniej chwili chęć pozostania

autorem jest Krystyna Kwiatkowska, która
namalowała je w 1996 r.
Dotychczas obraz znajdował się w kaplicy abpa Janusza Bolonka, po którego śmierci- brzezińskiej parafii pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej,
ten bezcenny dar przekazała siostra arcybiskupa – Zofia.
- Ten piękny obraz, przed którym
"same kolana do modlitwy się uginają"
będzie docelowo umieszczony w ołtarzu
głównym budowanego kościoła, a tymczasowo znajdzie się on w naszej kaplicy wyjaśnia ks. dziekan Marek Balcerak.
Uroczystego poświecenia obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej dokona kanclerz
Kurii Archidiecezji Łódzkiej - ks. prałat
Zbigniew Tracz.
TOM
w gronie władz klubu zgłosili: były prezes
Marcin Lindner i były wiceprezes Dariusz
Dziedziczak. Uprawnieni podczas jawnego głosowania przegłosowali, że dziewięć
zgłoszonych osób, które wyraziło swoją
zgodę, utworzy nowy zarząd i to on między sobą wybierze prezesa. W wyniku
głosowania członków zarządu prezesem
został Tomasz Nowicki, wiceprezesami:
Michał Garnys i Marcin Lindner, dyrektorem klubu Filip Jochman, a członkami do
spraw organizacyjno-sportowych: Rafał
Jadczak, Włodzimierz Skrzyński, Dariusz
Dziedziczak, Zbigniew Zawadzki i Marek
Klimczak. Dodatkowo wybrano nowych
członków komisji rewizyjnej, w której
znaleźli się: Krzysztof Ławski, Dawid Saj
i Marcin Bednarek.
Tomasz Nowicki zastąpił na stanowisku prezesa Marcina Lindnera, który
sprawował tą funkcję od pięciu lat. Podczas kadencji poprzedniego sternika m.in.
poprawiły się stosunki klubu z Łódzkim
Związkiem Piłki Nożnej, utworzono cztery grupy młodzieżowe (w tym dwie grające na poziomie wojewódzkim) zrzeszające
dzieci i młodzież z Brzezin i okolic, a drużyna seniorów wywalczyła historyczny
awans i po dziesięciu sezonach powróciła do IV ligi łódzkiej, z której niestety po
roku spadła do łódzkiej klasy okręgowej.
Dawid Saj
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Przedszkolaki z Rogowa i pierwszaki z Andrespola odwiedziły Brzeziny
Blisko pięćdziesięcioro dzieci – uczniów
klasy I Szkoły Podstawowej w Wiśniowej
Górze (gmina Andrespol) oraz grupa 6-letnia Przedszkola Gminnego w Rogowie –
w czwartek 14 kwietnia odwiedziło Brzeziny. Jednak nie była to typowa wycieczka
do biblioteki, pływalni czy muzeum, jakich
wiele. Tym razem dzieci na zaproszenie burmistrza Brzezin odwiedziły miejskie przedsiębiorstwa zajmujące się oczyszczaniem
ścieków, segregacją odpadów stałych i produkcją ciepła. Swoją przygodę z Brzezinami
rozpoczęły jednak od zwiedzenia nowoczesnej, oddanej w ubiegłym roku siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Waryńskiego, której koszt
budowy wyniósł ok. 8 mln zł. Tutaj dzieci powitali strażacy śpieszący do próbnego
alarmu, a właściwie zjeżdżający ze ślizgu
(rury). Spore wrażenie na dzieciach zrobiło wyposażenie samochodów strażackich.
Każdy maluch choć na chwilę chciał założyć strażacki hełm, maskę i butlę z tlenem.
Dzieci zwiedziły stanowisko kierowania,
gdzie Borys Środa sprawdzał wiedzę z zakresu zachowania się w przypadku pożaru. Małym gościom oprowadzanym przez
Marcina Kiernera i Radosława Filipińskiego najbardziej podobała się możliwość samodzielnego gaszenia pożaru przy pomocy
prądownicy szybkiego natarcia.
Po odwiedzinach w straży nadszedł czas
na oczyszczalnię ścieków prowadzoną przez
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. Tutaj
małych gości oprowadzali zarówno prezes
Janusz Cywiński jak i kierownik oczyszczalni Tomasz Duda. Dzieci, mimo mało przyjemnego zapachu, dzielnie znosiły trudy
wizytowania całego kompleksu zmodernizowanej za unijne środki oczyszczalni
ścieków. Reaktor biologiczny, zbiornik retencyjny, osadniki wtórne dały dzieciom

wyobrażenie, jak z brudnych ścieków powstaje czysta woda wpływająca do rzeki
oraz brzydko pachnący osad, który może
być wykorzystywany przez rolników.
Kolejnym etapem nietypowej wycieczki
był Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Łódzkiej. Hałdy śmieci dały dzieciom wyobrażenie, jak poważny jest to problem. PSZOK
prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną
Communal Service jest wspólnym przedsięwzięciem miasta Brzeziny i gminy Rogów, dlatego po zakładzie dzieci oprowadzali wójt Rogowa Daniel Kołada, burmistrz
Marcin Pluta, a także prezes Ryszard Śliwkiewicz i kierownik Grzegorz Maślanko. Tutaj z kolei dzieciom najbardziej podobała się
segregacja śmieci przy wykorzystaniu specjalnej linii technologicznej, a także zgniatanie i belowanie plastikowych butelek.
Kolejnym przystankiem, którym zwiedziły dzieci, była miejska kotłownia

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Brzezinach. Prezes Radosław Podogrocki i pracownik Romuald Napieracz uchylili
rąbka tajemnicy, pokazując jak z węglowego
miału produkowane jest ciepło wykorzystywane do ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody.
Ostatnim etapem ponad trzygodzinnej
wycieczki była najważniejsza sala w Brzezinach, w której odbywają się sesje, zapadają
najważniejsze decyzje podejmowane przez
miejskich i powiatowych radnych, i w której odbywają się śluby cywilne – sala konferencyjna Urzędu Miasta Brzeziny, do której gości zaprosił burmistrz Marcin Pluta.
Burmistrz Brzezin podsumował wycieczkę
i zaprosił do obejrzenia filmu promującego
Brzeziny. Na zakończenie wizyty w Brzezinach mali goście otrzymali upominki.
g.k.
Fotorelacja str. 1,VIII,IX
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Obchody 70. rocznicy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach

W niedzielę 17 kwietnia Rejonowe Koło
Pszczelarzy w Brzezinach obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia.
Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się
o godz. 10.30 mszą świętą dziękczynną w kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach, koncelebrowaną przez ks. bp Adama
Lepę i ks. Wiesława Kamińskiego – duszpasterza pszczelarzy archidiecezji łódzkiej.
„Uczestniczymy dzisiaj w ważnej dla pszczelarzy w Brzezinach uroczystości. Pszczelarz
jest przede wszystkim pasjonatem, człowiekiem ciągle się kształcącym, powołanym do
uczestniczenia w tajemnicy pszczelego roju.
Pszczelarz to także osoba, która dostarcza
zdrowe odżywki – miód, pyłek pieżga, jad,
mleczko czy powietrze ulowe. Gratuluję
członkom brzezińskiego Rejonowego Koła
Pszczelarzy, które jest jednym z najprężniej
działających kół w województwie. Modlę
się za was, abyście się rozwijali, a wasza pasja przechodziła na nowych adeptów sztuki
pszczelarskiej” – powiedział w podsumowaniu mszy ks. Wiesław Kamiński.
Po mszy dokonano poświęcenia obelisku
w kształcie ula z tablicą okolicznościową ku
czci św. Ambrożego – patrona pszczelarzy.
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

„To wielki zaszczyt i honor, że mogę poświęcić taki ul. Tym bardziej, że to co robią
pszczelarze, jest służbą na rzecz społeczeństwa i narodu. Bardzo wiele osób korzysta
z dobrodziejstw, jakie daje miód. Gratuluję
tego dzieła wszystkim, którzy postanowili
wznieść ten obelisk” – powiedział podczas
poświęcenia ks. bp Adam Lepa. Poświęcenia

dokonali ks. bp Adam Lepa, ks. Wiesław Kamiński, ks. dziekan Marek Balcerak, ks. proboszcz Mariusz Wojturski. „Ten obelisk będzie łączył nie tylko nas pszczelarzy, ale także
społeczność samorządową Brzezin i okolicznych miejscowości, bo jesteśmy jedną wielką
rodziną” – powiedział Zbigniew Sokołowski,
prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Obelisk w kształcie ula wykonany
z kamienia ofiarowanego przez Zygmunta
Walczaka według autorskiego projektu Mieczysława Wodzyńskiego został ufundowany przez członków i przyjaciół Rejonowego Koła Pszczelarzy. Zwieńczeniem części
przedpołudniowej jubileuszu był poczęstunek chlebem z miodem.
Po uroczystościach kościelnych w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny
od wprowadzenia pocztów sztandarowych
rozpoczęła się część świecka jubileuszowych
obchodów. Jan Ramięga – prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Tuszynie uroczyście wprowadził poczty sztandarowe Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi
oraz Rejonowych Kół Pszczelarzy: w Brzezinach, nr 1 w Łodzi, Aleksandrowie, Andrespolu, Pabianicach, Tuszynie, Poddębicach,
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Skierniewicach i Fałkowie w woj. świętokrzyskim. „Dzisiaj świętujemy 70-lecie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Ma
ono podwójny wymiar. Trwałość i siła koła
tkwią w jego członkach, ludziach wielkiej pasji, pracy i odpowiedzialności. Comiesięczne szkolenia, wzajemna pomoc i sztandar
koła jednoczą nas. Poświęcony dzisiaj obelisk będzie także nas łączył. Jako pszczelarze
chcemy podjąć akcję informacyjną ukazującą rolę pszczół w rolnictwie, sadownictwie
i leśnictwie. Ratujmy pszczoły, wzbogacajmy
pożytki i różnorodność środowiska” – powiedział Zbigniew Sokołowski.
Gości powitali Katarzyna Spychalska
(w stroju brzezińskim) i Przemysław Kościołek – sekretarz Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach, współprowadzący jubileuszowe obchody, nad którymi honorowy
patronat objęli wojewoda łódzki Zbigniew
Rau, marszałek województwa Witold Stępień i prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat.
Przemysław Kościołek przedstawił historię Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach, które swoją działalność rozpoczęło
70 lat temu, a obecnie zrzesza 123 pszczelarzy z powiatów brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego, rawskiego i części zgierskiego.
Powitanie gości i wręczenie podziękowań rozpoczęło się od uhonorowania wieloletniego prezesa koła Zbigniewa Sokołowskiego – finalisty ogólnopolskiego konkursu
„Pszczelarz Roku” organizowanego przez
Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Stanisława Gładysa, który funkcję prezesa pełnił przez 5 lat.
Zbigniew Sokołowski otrzymał także specjalny puchar z okazji jubileuszu.
Wśród gości pojawili się m.in. Zbigniew
Natkański – dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Maria Kaczorowska – dyrektor departamentu
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Czesław Korpysa – sekretarz Polskiego
Związku Pszczelarzy, Bartłomiej Piotrowski
– prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, Jacek Tyrankiewicz – Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Łodzi, Paweł Jegier – dyrektor Oddziału Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi, Dariusz
Adamczyk – dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Hieronim Korbel – kierownik oddziału terenowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Brzezinach, ks.
Wiesław Kamiński – duszpasterz pszczelarzy archidiecezji łódzkiej, Andrzej Opala –
starosta łódzki-wschodni, Dariusz Misztal
– burmistrz Rawy Mazowieckiej, Anna Szeligowska – wójt gminy Jeżów, Daniel Kołada – wójt gminy Rogów, który jest pszczelarzem, Leszek Adamczyk – z-ca wójta gminy
Brzeziny, Arkadiusz Garnys – z-ca wójta gminy Dmosin, Grażyna Dziedzic – sekretarz miasta, która jest także pszczelarką,
Małgorzata Skupińska – kierownik ds. projektów inwestycyjnych WFOŚiGW w Łodzi, Janusz Falkowski – dyrektor Leśnego
Zakładu Doświadczalnego SGGW w Warszawie, Grzegorz Wasilewski – nadleśniczy
Nadleśnictwa Rogów, Jan Piwowar – nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeziny, Mieczysław
Jachimek – prezes Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Pszczółka” w Łowiczu,
Agnieszka Pruszkowska z Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń związkowych. Najwyższe odznaczenia pszczelarzy – statuetkę ks. dr Jana
Dzierżona otrzymali Zbigniew Sokołowski
i Adam Pieniążek, medal ks. dr Jana Dzierżona otrzymali Tomasz Supera, Jan Łapka,
Zdzisław Bogdański i Marcin Szczeciński.
Złotą odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego otrzymali Wojciech Pruszkowski,
Grzegorz Sobkiewicz, Adam Babis, Henryk Babis, Adam Nowicki, Łukasz Stawiany,
Mirosław Włodarczyk, Zofia Wasiak i Mirosław Rosiecki. Srebrną odznakę PZP otrzymali Andrzej Nowak, Daniel Kołada, Ryszard Surowiec, Wiesław Sosnowski, Halina
Faliszewska, Ryszard Tyczyński, Jarosław
Wasiak, Grzegorz Piestrzyński, Zbigniew
Siedlecki, Marcin Koszewski i Arkadiusz
Stępień. Brązową odznakę PZP otrzymali Przemysław Kościołek, Ryszard Balcerak,

Jerzy Tylak, Sławomir Podgajny, Kazimierz
Kowal, Ewa Walas, Teodor Gizewski, Zbigniew Zajączkowski, Mirosław Szychowski,
Stanisław Kołada, Michał Jaborski, Waldemar Zdziebczyński, Andrzej Bors, Kazimierz Szewczyk, Tadeusz Kazimierczak,
Stanisław Kazimierczak, Zygmunt Grandys,
Jerzy Malinowski, Jolanta Kieszek, Marian
Drożdżyk, Andrzej Głonik, Andrzej Poradecki, Robert Kowalski, Tadeusz Zatorski.
W części artystycznej wystąpili uczniowie Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Brzezinach w przedstawieniu przygotowanym pod kierunkiem artystycznym
Anny Podgajnej. Refleksyjne przedstawienie
„Dwa zegary” podjęło temat czasu, przemijania i szacunku dla osób starszych.
Minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących członków Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Ostatnim punktem programu był wykład na temat „Produktów
pszczelich dla zdrowia i przyjemności”, który wygłosił Czesław Korpysa – sekretarz
Polskiego Związku Pszczelarzy. Jubileusz
zakończył poczęstunek, który rozpoczął się
od tortu w kształcie pszczoły ufundowany
przez Cukiernie Braci Miś.
Warto dodać, że przed Urzędem Miasta odbywał się kiermasz wyrobów pszczelich i sprzętu pszczelarskiego – można było
nabyć różne miody i inne produkty pszczele, a także sprzęt i wyposażenie uli. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się stoisko Biura Technologiczno- Marketingowego TTM
z Brzezin Sławomira Podgajnego prezentujące profesjonalną wirówkę do miodu. Imponująco prezentowało się również stoisko
z różnymi gatunkami miodów Adama i Romana Pieniążków. Na uwagę zasługiwały wystawy w holu Urzędu Miasta „70 lat
Koła Pszczelarzy w Brzezinach” przygotowane przez Sławomira Podgajnego i innych
pszczelarzy, „Pszczoła w środowisku rolnym
i leśnym” przygotowana przez Nadleśnictwo
Brzeziny oraz wystawa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
g.k.
Fotorelacja str. VI,VII

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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XXV sesja Rady Powiatu

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

wynosiła 12,7, choć nadal jest wyższa niż
średnia wojewódzka - 10,3, czy krajowa
9.8. Znaczna część tych osób to bezrobotni
z wykształceniem na poziomie podstawowym i gimnazjalnym - 33,8% oraz zasadniczym zawodowym 29 % ogółu bezrobotnych co stanowi- według przedstawionego
raportu- istotną barierę w znalezieniu pracy. Na pomoc osobom bezrobotnym w wejściu lub powrót na rynek pracy Powiatowy
Urząd Pracy wydatkował w 2015 r. 4 mln
537.600 zł. dzięki czemu zaktywizowano
625 osób.
Duży problem w powiecie brzezińskim
stanowi wysokość zarobków, gdyż średnie wynagrodzenie brutto jest tu najniższe
w województwie łódzkim i wynosi 2.647,
73 zł przy średniej wojewódzkiej 3.618,63
zł i krajowej - 4003,99 zł.
Następnie sprawozdanie z realizacji
programu współpracy powiatu brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku
2015 przedstawiła Małgorzata Żuraw - inspektor z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. Informowała zebranych m.in., że na stronie
www.powiat-brzeziny.pl znalazły się informacje o lokalnych organizacjach pożytku
publicznego, na rzecz których można przekazywać 1% podatku, a jest ich w powiecie
brzezińskim w sumie 9.
Z dużym zainteresowaniem radni wysłuchali też informacji o kierunkach rozwoju Powiatowego Centrum Zdrowia
w Brzezinach Sp. z o.o., które zaprezentowała nowa prezes tej spółki - Małgorzata
Majer. Wskazywała m.in., że wśród 447
osób tu zatrudnionych, 207 to mieszkańcy
Brzezin i powiatu brzezińskiego, a planach
jest dalsze zatrudnienie personelu w szczególności pielęgniarek, co pozwoli na rozwój szpitala.
Od kwietnia ma też się zwiększyć obsada Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co ma usprawnić jego funkcjonowanie.
Wskazywała też na problemy, jakie występują na oddziale internistycznym, który
jest niedofinansowany w ramach istniejącego kontraktu. W lepszej sytuacji są natomiast takie oddziały jak: chirurgiczny,

tel. 663 742 876

NAPEŁNIANIE BALONÓW HELEM
LEGALIZACJA NAPRAWA
NAPEŁNIANIE BUTLI
TURYSTYCZNYCH PROPAN BUTAN
HALONEX Koluszki ul. Nasienna 2
tel. 44 7141215, 604227209

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu,
która odbyła się 29 marca 2016r., przewidywał podjęcie pięciu uchwał
oraz
prezentację kilku sprawozdań.
Tradycyjnie -na początku sesji- w swoim
wystąpieniu starosta brzeziński informował
m.in. o możliwościach finansowych powiatu w związku z ewentualnymi modernizacjami fragmentów dróg powiatowych przy
pomocy tzw. "cienkich dywaników asfaltowych na zimno", gdzie koszt 1 km modernizowanej nawierzchni wynosi około 80
tys. zł oraz akceptacji wniosku o przyłączenie byłej siedziby Komendy Powiatowej PSP
oraz budynku użytkowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną do
miejskiej sieci ciepłowniczej.
Kolejne sprawozdanie przedstawiła Małgorzata Glon-Witkowska - przewodnicząca
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, która informowała, że
w minionym roku zespół wydał 506 orzeczeń na 70 posiedzeniach składów orzekających w tym 75 orzeczeń o znacznym
stopniu niepełnosprawności, 101 orzeczeń
o umiarkowanym stopniu i 63 o lekkim.
Szeroką informację radnym przedstawiła też dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy
Anna Wiśniewska, przedstawiając efekty
realizacji „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020”
w roku 2015". Na prezentowanych przez
panią dyrektor slajdach znalazły się m.in.
informacje, że w roku 2015 zarejestrowano
łącznie 1968 osób bezrobotnych -w tym 866
kobiet, a wykreślono z rejestru 2007 osób
w tym 880 kobiet. Stopa bezrobocia więc
nieznacznie zmalała i na koniec grudnia

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

ortopedyczny i ginekologiczny, gdzie czynione są starania, aby m.in. poprzez adaptacje pomieszczeń zwiększyć ilość łóżek,
co pozwoli przyjmować więcej pacjentów.
Kolejne sprawozdanie dotyczyło stanu
dróg powiatowych po okresie zimowym.
Jak informowano, mimo że tegoroczna
zima była dość ciepła, liczne deszcze sprawiły, że pojawiło się więcej ubytków niż
w ubiegłym roku.
Kolejną cześć sesji stanowiły głosowania nad uchwałami. Zmieniono m.in. budżet powiatu brzezińskiego na 2016 r. oraz
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu
Brzezińskiego na lata 2016-2023. Powierzono też gminie Rogów zadanie powiatu brzezińskiego z zakresu zarządzania odcinkiem
drogi powiatowej Nr 5103 E Niesułków –
Kołacin – Jeżów – Byczki oraz udzielono
pomocy rzeczowej tej gminie w związku
z realizacją na tej drodze inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na zakończenie obrad dyskutowano
jeszcze nad zaawansowaniem prac dotyczących przekazania przez miasto Brzeziny na rzecz powiatu brzezińskiego nieruchomości niezbędnych dla funkcjonowania
powiatu. Dotyczy to w szczególności części
budynku Urzędu Miasta, gdzie mieści się
siedziba władz powiatowych, które postulują o przekazanie części tej nieruchomości na rzecz samorządu powiatowego. Dyskusja dotyczyła także zaawansowania prac
nad zmianą warunków przesyłu ciepła do
Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. Oba te punkty referował wicestarosta Roman Sasin. W wolnych wnioskach starosta Edmund Kotecki mówił zaś
jeszcze m.in. zbliżającej się rocznicy 15-lecia powiatu.
TOM

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

W środę 13 kwietnia odbyły się w Brzezinach III Regionalne Konfrontacje Duetów Instrumentalnych Szkół Muzycznych
I stopnia. Celem konkursu zorganizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Brzezinach jest popularyzowanie wśród uczniów gry zespołowej.
Przesłuchania odbyły się w szkole muzycznej przy ul. św. Anny, zaś koncert laureatów w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Jury w składzie: Piotr Niewiedział
z Akademii Muzycznej w Poznaniu, Leszek Kołodziejski z Akademii Muzycznej
w Łodzi, Małgorzata Sztern - Dana z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. H. Wieniawskiego w Łodzi oraz Lucyna Pławner i Justyna Terka z Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach
nie miało łatwego zadania – zgłosiło się 30
duetów z 16 szkół regionu oraz z Warszawy, Miastka (woj. pomorskie) i Chrzanowa (woj. małopolskie).
Dominowały duety fortepianowe,
nie brakło jednak duetów złożonych
z uczniów grających na trąbkach, fortepianie i perkusji czy też gitarze i saksofonie.
„Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wszystkich uczestników. Nie
było wykonań przypadkowych czy nieudanych. Zwracaliśmy uwagę przede
wszystkim na wspólną grę dzieci na instrumentach. Zdecydowana większość
wykonywanych utworów podniosła bardzo wysoko poziom tegorocznych przesłuchań” – powiedział Piotr Niewiedział,
przewodniczący jury.
Uczestnicy konfrontacji podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe. Uczniowie
klasy I – III cyklu sześcioletniego oraz I –
II cyklu czteroletniego tworzyli pierwszą
grupę, a grupa druga obejmowała uczniów
klas IV – VI cyklu sześcioletniego oraz III

– IV cyklu czteroletniego. Wśród młodszych uczestników I miejsce zajął duet
Michał Nowak – flet i Wiktor Żabczyński
– fortepian z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach oraz Marianna Jarmuszkiewicz – fortepian i Alicja Leśniewska – fortepian z PSM I i II st. im. I.
J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, II miejsce Lidia Klotz – fortepian
i Szymon Klotz – saksofon z Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach
oraz Anna Winiarska – fortepian i Julia
Serwa – fortepian z PSM I i II st. im. I.
J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, III miejsce Anna Ślązak – skrzypce i Maja Przywara – gitara ze Społecznej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Szpilmana w Łodzi.
W rywalizacji duetów złożonych ze
starszych uczniów I miejsce zajęły duety w składzie: Michalina Wieczorek –
skrzypce i Aleksandra Zawadzka – fortepian z PSM I stopnia w Sieradzu oraz
Natalia Malicz – fortepian i Zdzisław

Grabda – fortepian z PSM I st. im. F. Chopina w Miastku, II miejsce Aleksandra
Tomczyk – fortepian i Konrad Derlatka
– fortepian z PSM I st. im. G. Bacewicz
w Radomsku oraz Kamila Malczyk –
skrzypce i Adrianna Draganin – skrzypce
z PSM I st. im. J. Garści w Chrzanowie, III
miejsce Maja Kopala – gitara i Tomasz Orłowski – saksofon z PSM I st. w Bełchatowie oraz Zuzanna Włoskowicz – skrzypce i Anna Gosk – fortepian ZPOSM I i II
st. nr.3 im. G. Bacewicz w Warszawie. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.
Wręczenia nagród i dyplomów dokonali
Joanna Paprocka – dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach
oraz Piotr Niewiedział z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Po rozdaniu nagród
wystąpili laureaci.
g.k.
Fotorelacja X

Zatrudnimy kierowców
kat. C i C+E, oraz pracowników
fizycznych do firmy drogowej
w Koluszkach.
Kontakt: 509-999-944

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

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

!!! UWAGA !!!
Jeżeli w przeciągu

1.000,- zł.

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

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
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

10

20.04.2016 r.

Start lepszy od Włókniarza Pabianice

Jak na razie bezbłędni na własnym boisku
są w rundzie wiosennej piłkarze Startu
Brzeziny. Podopieczni grającego trenera
Marcina Olejniczaka wygrali przed własną publicznością z Włókniarzem Pabianice 2:0 (0:0) w spotkaniu 19. kolejki łódzkiej klasy okręgowej. Dzięki tej wygranej
i korzystnym rezultatom innych spotkań
brzezinianie awansowali na szóste miejsce w ligowej tabeli.

W rundzie jesiennej górą byli rywale,
którzy wygrali 2:0. Tym samym brzezinianie musieli stanąć na wysokości zadania i sięgnąć po komplet punktów, aby
mieć lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Może to odegrać kluczową rolę
w końcowej klasyfikacji, ponieważ środkowa część tabeli jest bardzo wyrównana, a do łódzkiej klasy A może spaść
nawet siedem drużyn. W takim razie
przy równej liczbie punktów o kolejności w tabeli decyduje właśnie bezpośredni pojedynek.
Pierwsza połowa meczu w wykonaniu gospodarzy była fatalna. Brzezinianie popełniali mnóstwo indywidualnych
błędów i nie potrafili stworzyć sobie klarownej sytuacji bramkowej. Przyjezdni
również razili nieskutecznością, ale częściej utrzymywali się przy piłce. Żadna ze
stron nie potrafiła przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść i na przerwę do

Niezwykłe obrazy w bibliotece

Kolejną niezwykłą wystawę możemy podziwiać w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Tym razem swoje pełne jaskrawych barw
obrazy prezentuje mieszkaniec Bełchatowa - Zdzisław Murlikiewicz. Można zobaczyć 25 obrazów, a są to głównie pejzaże
i kompozycje kwiatowe.
Malarstwo jest la niego życiowym hobby, a swoje dzieła tworzy od 1970 r. Wzoruje
się m.in. na sławnych postimpresjonistach

- Vincencie Van Gogh'u i Paulu Cezanne.
Ponadto inspirację do malowania Zdzisław Murlikiewicz czerpie z obserwacji
otaczającego środowiska naturalnego jak
i z dalekich podróży.
Artysta wykorzystuje farby olejne, które nakłada szpachelką, co daje efekt przestrzeni i głębi kompozycji. Duża ilość
farby, jaka jest używana w tej technice,
powoduje, że obrazy schną około roku.
Zdzisław Murlikiewicz swoje prace wystawia m.in.w bibliotekach i domach kultury i zdobył ze nie już wiele nagród.
Oprócz tego, że możemy obrazy prezentowe w Brzezinach podziwiać, to także można je nabyć.
Wystawę malarstwa Zdzisława Murlikiewicza będzie można oglądać przez
miesiąc, a zatem warto w tym czasie zajrzeć do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Tom

szatni oba zespoły schodziły przy bezbramkowym remisie.
Powoli staje się to już tradycją, że druga odsłona spotkania w wykonaniu Startu jest zdecydowanie lepsza od pierwszej.
Nie inaczej było tym razem. Od samego początku walka toczyła się w środkowej strefie boiska, ale z biegiem czasu
inicjatywę zaczęli przejmować gospodarze. Efektem tego był gol strzelony przez
Bogusława Saganowskiego. Brzezinianie
mogli pójść za ciosem, ale po uderzeniu
z rzutu wolnego Marcina Olejniczaka
piłka odbiła się od poprzeczki. Piłkarze
z Pabianic przetrwali napór gospodarzy
i starali się za wszelką cenę doprowadzić
do remisu. Start dał zepchnąć się do defensywy i nastawił głównie na grę z kontry. W samej końcówce meczu po jednej z nich golkipera gości pokonał Jakub
Ciesielski i zapewnił brzezinianom cenne
trzy punkty.
Jako ciekawostkę warto dodać, że
Włókniarz może pochwalić się bardzo
oddanymi kibicami. Jeden z fanów na
mecz do Brzezin przyjechał z Pabianic
rowerem. Kibic wyjechał ze swojej miejscowości o godzinie 13:45, a na stadionie zameldował się tuż po godzinie 15:30,
czyli na półgodziny przed pierwszym
gwizdkiem. Jak się okazało, cyklista jednośladowym środkiem lokomocji jeździ
za swoją drużyną po całym województwie. Wygrana 2:0 dała podopiecznym
trenera Marcina Olejniczaka awans na
szóste miejsce w tabeli. Czarno-czerwoni z dorobkiem 29 punktów mają oczko
przewagi nad Górnikiem Łęczyca, a do
piątych rezerw Sokoła Aleksandrów tracą zaledwie dwa punkty.
Kolejne spotkanie brzezinianie rozegrają w sobotę 23 kwietnia 2016r. o godzinie 17:00 na wyjeździe z Górnikiem
Łęczyca. Natomiast kolejny mecz przy
ulicy Sportowej 1 w Brzezinach czarno-czerwoni rozegrają nietypowo, ponieważ w piątek 29 kwietnia 2016r.o godzinie 17:00 z liderem łódzkiej klasy
okręgowej KS Sand Bus Kutno.
Dawid Saj

„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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Szanowni Państwo,
25 czerwca 2016 r., po raz kolejny będziemy świętować „Dni Brzezin”, które już na stałe wpisały się w tradycję naszego miasta. Jest to okazja nie tylko do
wspaniałej zabawy, ale przede wszystkim
integracji lokalnej społeczności oraz promocji niezwykłych osób, firm, instytucji.
Organizatorem wspomnianego przedsięwzięcia jest nasza instytucja, czyli Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
Naszym zadaniem jest min. animowanie życia kulturalnego w mieście poprzez tworzenie warunków dla rozwoju

Pielgrzymka do
Włoch i Bawarii
W roku Miłosierdzia Bożego parafia
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach organizuje autokarową wycieczkę - pielgrzymkę do Włoch
i Bawarii w terminie 26 czerwca – 5 lipca 2016 r. W programie m.in. zwiedzanie
najpiękniejszych zabytków Asyżu, Bazyliki św. Piotra i modlitwa przy grobie św.
Jana Pawła II w Watykanie, schody hiszpańskie, fontanna di Trevi, Bazylika Santa Maria Maggiore – Matki Bożej Śnieżnej
w Rzymie, zwiedzanie Mediolanu, nawiedzenie Całunu Turyńskiego, sanktuarium
Góra w Oropie oraz nawiedzenie głównego ośrodka kultu maryjnego w Bawarii.
Uczestnicy mają zagwarantowaną opiekę turystyczną pilota, opiekę duszpasterską, ubezpieczenie, śniadania i obiadokolacje, noclegi w hotelach bez nocnych
przejazdów.
Koszt 9-dniowej wycieczki wynosi 1990 zł + 90 euro. Bliższe informacje
i zapisy do 10 czerwca przyjmuje ks. Piotr
Górski tel. 513-63-47-63 oraz w kancelarii
parafialnej. Przy zapisie wymagany jest nr
PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz zaliczka w wysokości 300 zł.
g.k.

amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania sztuką, rozpoznawanie
i koordynacja inicjatyw kulturalnych, organizowanie przedsięwzięć kulturalnych,
artystycznych, naukowych, edukacyjnych,
rekreacyjnych, promocyjnych. W związku
z powyższym zawsze staramy się, by przygotowywane przez nas imprezy były na
jak najwyższym poziomie i trafiały do jak
najszerszego grona odbiorców. Sądzimy,
że do tej pory udało nam zamierzony cel
osiągnąć, gdyż podczas organizowanych
przez nas imprez plenerowych pod nazwą
„Dni Brzezin” na scenie występowali wybitni artyści i zespoły, np.: Tomasz Stockinger, Mela Koteluk, Mieczysław Szcześniak, zespół „Zakopower”, Joszko Broda
wraz z zespołem. Ich koncerty cieszyły się
dużą popularnością i gromadziły rzeszę
odbiorców.
Mamy zatem nadzieję, że i w tym roku
uda nam się zorganizować fascynujący
koncert z okazji „Dnia Brzezin”, dlategojako jego organizatorzy- zwracamy się do
Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie
planowanego przez nas przedsięwzięcia poprzez wsparcie finansowe, które
umożliwiłoby nam opłacenie kosztów
związanych z imprezą (koszty reklamy:
plakaty, ulotki; zapewnienie obsługi
służb medycznych, służb ochrony imprezy; koszty pokazu pirotechnicznego; wynajęcie agregatu prądotwórczego, etc.)
W tym roku zaprosiliśmy do naszego miasta dwa kultowe zespoły: „DE
MONO” i „URSZULĘ”, które wystąpią

w Parku Miejskim w Brzezinach wieczorem 25 czerwca 2016r. Ponadto na scenie
pojawią się nasi lokalni artyści. Jesteśmy
przekonani, że także w tym roku przygotowana przez nas propozycja koncertu spotka się z dużym zainteresowaniem.
Szanowni Państwo,
w zamian za pomoc w zorganizowaniu „Dni Brzezin” zobowiązani bylibyśmy wyróżnić znak firmowy (nazwę
Państwa instytucji) w lokalnej gazecie
pod nazwą „Brzeziński Informator Samorządowy”, na plakacie, na ulotkach
reklamowych oraz wymienić Państwa
instytucję jako sponsora podczas trwania koncertu.
Dyrektor Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach
Ewa Kalińska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima
w Brzezinach zaprasza
od 4 kwietnia 2016 r.
na wystawę zdjęć
Pana Witolda Stawskiego
dotyczącą Gruzji. Wystawę będzie
można oglądać do końca kwietnia.

Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
zaprasza wszystkich zainteresowanych na korty tenisowe
na Stadionie Miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1.
Korty o nawierzchni z mączki ceglanej zostały uruchomione po dłuższej
przerwie i są profesjonalnie przygotowane do sezonu. Istnieje możliwość
udostępnienia klientom rakiet tenisowych oraz piłek. Zakupu biletów
wstępu lub karnetów należy dokonać w kasie pływalni krytej CKF przy
ul. Kulczyńskiego 9 zgodnie z obowiązującym cennikiem a nastepnie
skontaktować się z pracownikiem obsługujacym korty celem uzgodnienia
godzin wejścia pod nr tel. 696 097 633.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

budowlanego, 510 809 025

kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka,

AUTO-SKUP wszystkie, 509 099 286

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki

nietypowe zabudowy, stoły drewniane. Tanio

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

brukowej: schody, tarasy, podjazdy, parkingi, drogi,

i solidnie !, 515 361 875 o

AU TO -S K U P wsz ystk ie, całe, uszkodzone,

501 130 286, FACEBOOK: ŚLIW-BRUK

BRAMY, napędy bramowe – serwis i montaż,

skorodowane, bez opłat, 505 927 959

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

ogrodzenia (z siatki, panelowe), balustrady, drzwi,
konstrukcje stalowe, usługi spawalnicze, 531 909 910

Motoryzacja

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

T YNKI maszynowe cementowo – wapienne,

LPG – montaż – serwis, AUTO – Naprawa,

gipsowe, 669 201 962

USŁUGI remontowe, malowanie i docieplenia,

600 148 628

J. NIEMIECKI, 605 522 382

600 738 124

SPRZEDAM skuter MOTOBI, 46 874 17 27

KROJOWNIA, 604 27 11 18

FIRMA garmażeryjna w Brzezinach ul. Piłsudskiego

SPRZEDAM alufelgi 15”, 514 877 684

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

43a, przy muzeum, oferuje: pierogi, krokiety,

SPRZEDAM Opla Vectrę 2002 r., 1,6-16 V, 696 503 195

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316

devolaye, itp. Zapraszamy. 505 643 573

TANIO – Opel Kadet – 1.000,- zł., 1992 rocznik,

KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

ŻWIR, piach siany, płukany. Wyburzenia, wywóz

73.000 przebieg, benzyna, 721 115 162

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

gruzu i ziemi, 603 600 965

Usługi

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354

W YLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

KONSTRUKC JE stalowe, aluminiowe, ze stali
k wasoodpornej. Cięcie, walcowanie, gięcie,

TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, rabaty,cena

600 086 995

umowna , 608 33 44 55

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85

spawanie Mig-Mag, Tig, frezowanie. Zbrojenia

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

TANIO i solidnie układanie kostki brukowej,

, marki montażowe, strzemiona, itp. Koluszki, ul.

uprawnienia budowlane, 605 397 614

783 141 557

Budowlanych 37/39, 785 197 273

MANIEK – usługi ogólnobudowlane, 667 475 652

KOSMETYKA wnętrz pojazdów, pranie tapicerki,

OGRODZENIA , bramy – posesyjne, przemysłowe.

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny,

czyszczenie, konserwacja skór. facebook: HSN

BALUSTRADY – ze stali nierdzewnej, cynkowanej,

Koluszki i okolice. Dojazd!!! 732 313 316

kosmetyka wnętrz pojazdów, 508 259 615

aluminium, z wypełnieniem ze szkła. Produkcja -

ROLET Y, plisy, moskitiery do okien, producent,

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych,

Montaż - Serwis - Sprzedaż ratalna. AUTOMATYKA

508 537 104

nisko podwoziówka, 665 734 042

do bram – sprzedaż, montaż serwis gwarancyjny

DA M - B E N w ykończenia budowlane: dachy,

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486

i p o gwaranc yjny. w w w. alle o gro dzenia. p l,

docieplenia, elewacje, poprawki. Wnętrza: płyty

PANELE z bezpiecznego szkła, 606 711 067

785 197 253

K-G, gładzie, glazura, terakota, itp., 669 477 012

GLAZURNICTWO – profesjonalnie, 606 711 067

PODNOŚNIK koszowy – usługi, wynajem. Wysokość

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

MERCEDESEM retro do ślubu, 783 029 547

robocza 22 m, Dmc do 3,5 T, przycinanie drzew,

PRANIE

FOTOGRAFIA

Czyszczenie i naprawa orynnowania, montaż

d y w a n ó w,

obić

tapicerskich

studyjna

i

plenerowa,

i samochodowych – karcher, 606 495 830

www.FOTO-SUKCES.PL,

i malowanie konstrukcji, wyklejanie reklam, serwis

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

605 191 375

oświetlenia, itp., 785 197 253

508 537 104

NAPRAWA AGD i silników elektrycznych, 602 502 882

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

USŁUGI koparko – ładowarką, 515 493 834

Praca

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do

WYKONAWSTWO przyłączy wod. - kan., 515 493 834

Z ATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź –

piwa, 889 994 992

BUDOWA domów, budynków gospodarczych,

Widzew, atrakcyjne zarobki, przyjazna atmosfera,

ROLET Y! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery!

783 117 546

gwarantowany dowóz z Brzezin, 505 659 168

bogata ofer ta! gwarancja najniższ ych cen!,

REMONTY – tanio, 721 958 081

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. D, 513 103 904

501 144 475, www.odslonka.pl

USŁUGI hydrauliczne, instalacje wod-kan., c.o.,

PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

509 209 379

SZWACZKĘ -sukienki, zarobek powyżej 3.000,,

zakładanie i koszenie trawników, naprawa,

AGENCJA ubezpieczeniowa PZU ul. Moniuszki 14/16

661 121 966

malowanie ogrodzeń, itp., 44 714 49 45, 605 236 737

zaprasza codziennie w godz. 9 – 17. Dziubek G.-

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki,

ELEK TRYK A – alarmy - telewizja - domofony-

502 221 793, Daszkiewicz G. - 603 567 896

514 288 649

montaż – konserwacja – serwis, 515 362 050,

NEUROLOGOPEDIA, dorośli, 606 949 285

ZATRUDNIĘ szwaczki, 601 306 380

www.instalmed.pl

SERWIS laptopów, 732 313 316

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

ANTENY, domofony, alarmy, bramy, montaże,

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki,

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

naprawy, 44 714 31 21

umowa o pracę, 506 188 477

PRASOWANIE KONFEKCJI
profesjonalnie 734 247 178

SZWALNIA przyjmie przeszycia, kurtki, żakiety,

najlepsza jakość, 781 298 224

spodnie - 601 30 39 11

AGENCJA ubezpieczeniowa PZU ul. Moniuszki 14/16

ZOSTAŃ konsultantką AVON, 667 126 559

zaprasza codziennie w godz. 9 – 17., Daszkiewicz G.

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

- 603 567 896, Dziubek G.- 502 221 793

ZATRUDNIĘ murarzy do prac wykończeniowych

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

Informacja
Z dniem 15 kwietnia przestaje
działać bezpłatny punkt
odbioru opon przy ul. Łąkowej 4

PRANIE dywanów i tapicerki samochodowej –

w Strykowie, 603 872 901
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062
ZATRUDNIĘ do roznoszenia ulotek, 508 301 062
ZAKŁAD krawiecki w Brzezinach zatrudni szwaczkę,
602 898 689
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ZATRUDNIĘ szwaczki, 504 047 314

PRZYJMĘ osobę do prasowania (sukienki), 570 818

SPRZEDAM atrakcyjne działki budowlane od 900 –

ZATRUDNIĘ na stałe lub dorywczo mechanika –

844

1300 m2. Cena 60,- zł./ m2, 792 433 601

kierowcę kat. C+E, praca w Koluszkach, 602 579 706

ZATRUDNIĘ kierowcę z doświadczeniem C+E,

SPRZEDAM M3 Rogów, 503 964 689

PR Z YJMĘ szwaczki – sukienki – stała praca,

naczepa, wywrotka, 601 228 408, 600 591 940

SPRZEDAM lub zamienię M5 na M3 na osiedlu

509 869 237

ZATRUDNIĘ pracownika na dziurkarkę, rygiel,

Kulczyńskiego, 698 189 876

ZAKŁAD krawiecki zatrudni prasowaczkę(a) oraz

paskarkę, 502 140 939

SPRZEDAM ½ domu w Rogowie 55 m2, działka

pomoc szwalni, Koluszki, 693 426 098

BEZROBOTNĄ kobietę do lat 30 przyjmiemy na staż

500 m2, 664 667 401

Z AT R U D N I Ę

jako pomoc na produkcji, obsługa maszyn szyjących,

SPRZEDAM mieszkanie 42 m2 ul. Moniuszki, III p.,

602 379 302

664 811 218

piek ar z a

z

doś w iadc zeniem

w Brzezinach, 502 849 008
Z AT RU D N I Ę operatora ciągnika rolnic zego

Nieruchomości

(traktorzystę), 606 155 155
JESTEŚ KOSMETYCZKĄ lub FRYZJERKĄ i poszukujesz

DZIAŁKĘ KUPUJESZ – sprawdź dostęp do mediów !

W YNA JMĘ budynek 100 m2 w Woli Łokotowej
gm. Jeżów (działalność gospodarcza, pokoje
pracownicze), 44 714 04 79, 726 700 567

pracy, w której możesz być zatrudniona na b.

DO wynajęcia lokal, 505 747 908

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 830 m2, ul.

dobrych warunkach, podnosić swoje umiejętności

SPRZEDAM/wynajmę 60 m2 w bloku z cegły,

Polna – prąd , woda, 608 353 193

i pracować w rozwojowym gabinecie ? Zadzwoń

parter, 603 649 467, 505 092 499

SPRZEDAM działkę ul. Fredry 13, 516 949 063

i umów się na rozmowę, 790 690 501

SPRZEDAM działkę budowlaną 1100 m2, Brzeziny, ul.

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką

ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075

Polna, prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

i garażem, Rogów, 503 507 485 strona internetowa

POTRZEBNY mężczyzna z prawem jazdy kat. B

W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe,

tobiks.gratka. pl

do pracy w handlu na okolicznych targowiskach,

sprzedam,

KUPIĘ grunt rolny w okolicy Polik – Małczew,

512 462 175

46 833 77 08

500 314 715

ZATRUDNIĘ do stolarni na produkcję, Brzeziny,

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie własnościowe

10,-zł./h, 882 928 505

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy

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

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

ul. Przemysłowej, 797 903 458

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 502 140 939

SPRZEDAM działkę budowlaną 710 m2, Brzeziny, ul.

ZAMIENIĘ/sprzedam mieszkanie 35 m2 w bloku

PRZYJMĘ szwaczkę, 601 160 669

Polna, prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

na II p.(2 pokoje+balkon) na większe od I do III p.,

ZATRUDNIĘ opiekunkę do dziecka, 508 213 681

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

531 892 673

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 609 243 809

tanio !!!, 508 837 214 )

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

POSZUKUJĘ

SPRZEDAM działkę na ul. Ludowej, 791 682 106

SPRZEDAM działkę rolno - budowlaną, 665 945 768

w gospodarstwie rolnym, Brzeziny, 603 210 473

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

SPRZEDAM 4 ha Lipiny, 505 858 450

POSZUKUJĘ kierowcy kat. CE na chłodnię, jazda po

LOKALE użytkowe od 27 – 300 m2 do wynajęcia –

SPRZEDAM lub wynajmę budkę – targowisko

kraju, 602 345 718

Rogów , 605 784 278

miejskie, 608 731 567

pracownika

do

pomocy

ZATRUDNIĘ prasowaczkę oraz osobę do pomocy

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

SPRZEDAM 1 ha z możliwością zabudowy – Sadowa,

w krawiectwie, 500 285 518

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul.

500 319 078

PRZYUJMĘ szwaczkę, 790 882 804

Kulczyńskiego, 605 830 668

OK. 8 ha Józefów k. Rogowa – stodoła, dom

PRZYJMĘ pomocnika stolarza, 607 171 665

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 3600 m2

z kamienia, część mieszkalna, woda, prąd,
601 860 370 do 15,16,17,18, (19)

POSZUKUJĘ dziewczyny do lat 30 na staż, praca

z projektem - Mroga Dolna, 510 724 760

biurowo administracyjna, tel. 602 345 718

M I E SZK AN I E na sprzedaż 38 m2 Ko łacin,

SPRZEDAM ziemię 1,33 ha, Witkowice, 661 900 410,

ZATRUDNIĘ ekipę Mixokret, 696 85 72 85

505 806 554

887 767 312 do 15,16,17l,18, (19)

KIEROWCĘ przyjmę do pracy w piekarni, 502 849 008

DO wynajęcia lokal w centrum Koluszek o pow. 40

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

SZWACZKI przyjmę, 601 91 40 90

m2 prazy ulicy Brzezińskiej 11, 600 802 959

w Rogowie, 664 062 125

Z ATRUD N IĘ pracownika do obsługi wago -

DZIA ŁK A budowlana Brzeziny – sprzedam,

M ALOWNIC ZO położone, atrakcyjne działki

pakowarki, 504 184 065

782 845 235

budowlane w Brzezinach(ul. Mrocka) – sprzedam.

ZATRUDNIĘ stażystę-kę, Jeżów, 505 027 435

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach – 1000

Powierzchnia ok. 1000 m2, media cicha i spokojna

ZATRUDNIĘ mechanika pojazdów ciężarowych,

m2 za osiedlem Kulczyńskiego, 789 259 660

okolica, 607 167 175 po 16.00

Jeżów, 505 027 435

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 4700 m2

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

ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo-

w Koziołkach, 510 724 760

783 492 522

wykończeniowych, 606 697 886

SPRZEDAM działkę z budynkami, 602 468 379

SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy, Mickiewicza 7,

ZLECĘ pracę na gumiarkę, 605 994 450

SPR ZEDA M działkę w Koluszkach prz y ul.

72 m2+garaż, 787 547 504

ZAKŁAD krawiecki zatrudni presera – preserkę.

Granicznej,1600 m2, cena 50,-/m2, 602 579 706

Praca stała, rejestracja, 46 874 48 46, 606 489 403

Zapraszamy na korty tenisowe w Tworzyjankach nr 12
oferujemy:
klasyczną (najzdrowszą) ceglaną nawierzchnię, zjawiskową lokalizację
w starym parku oraz promocyjne ceny do końca maja
rezerwacje po nr. tel. 601 94 48 49

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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RODZINA poszukuje domu do wynajęcia w Rogowie

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

i okolicy, dzwonić po 16.00, 665 152 062

silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102

SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1 ha –

SADZONKI malin, 721 958 081

Poćwiardówka 53, 721 578 433

ŁUBIN słodki sprzedam, 608 654 436

SPRZEDAM posesję, 660 372 135

SPRZEDAM siano w kostkach, 607 956 359

SPRZEDAM działkę na ogródkach działkowych

HEF 25 KW Lubliniec z podajnikiem na eko-groszek,

„BRATEK”, 731 263 872

mało uzywany, max ciśnienie robocze 0,20 Mpa,

SPRZEDAM działkę 1,3 ha do zabudowy – Syberia,

609 190 440

508 000 210

D R E W N O opałowe, rozpałkowe, stemple,

POSZUKUJĘ mieszkania (okolice Brzezin) za opiekę

782 652 445

nad starszą osobą, 785 637 660

SPRZEDAM łubin, siano i słomę, 602 838 068

GARAŻ kupię przy Głowackiego, 507 789 630

SPRZEDAM rozsiewacz nawozu „KŁOS” 2002 r,

SPRZEDAM tanio działkę 69 arów, Grzmiąca,

siewnik Poznaniak 6 – 1998 r, sadzarkę czeską – 1985

46 874 68 15

r., okna drewniane z demontażu, okno plastikowe,

SPRZEDAM garaż na oś. Kulczyńskiego, 609 054 783

przęsła ogrodzeniowe 5 szt. z demontażu,

SPRZEDAM 5,50 ha ziemi przy drodze asfaltowej,

601 366 373

woda, prąd, z dostępem do rzeki – gm. Rogów,

SPR ZE DA M jęczmień, pszenż y to, pszenicę,

661 237 376

667 998 147

DZIAŁKA ul. Jarzębinowa – woda, prąd, 788 264 336

SPR ZEDAM młóto browarniane – tylko stała

WYNAJMĘ budynek 120 m2 do 150 m2 na stolarnię,

współpraca, 115,-zł./t

magazyn, itp.

netto, 730 458 429

517 123 830, 504 633 973

SPRZEDAM 2 tony łubinu niebieskiego, słodkiego,

SPRZEDAM sklepik w Brzezinach, 793 013 951

606 155 155

Różne

SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy napędzany
elektrycznie, 46 874 28 81, 531 012 358

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

SPRZEDAM pustaki keramzytowe, około 200 szt.,

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

600 621 733

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego

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

i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,

SPRZEDAM groszek, 606 482 978

czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

SPRZEDAM łubin, 505 527 007

KUPIĘ zboże, 508 471 814

KUPIĘ zboże paszowe, 693 016 622

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek

SPRZEDAM sadzeniaki Cekiny i Owacja, 662 641 718

34. Wojciechowski 503 491 722

KUPIĘ zboże 608 746 876

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

P OMO G Ę uz yskać w ysokie odszkodowanie,

501 962 424

667 126 559

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,

S P R Z E DA M

726 879 139

krawieckiego, 605 616 587

pełne

w y p os a że ni e

z ak ł a du

SPRZEDAM jęczmień do siewu, 667 556 439

SPRZEDAM sukienkę komunijną i sukienkę do

SPRZEDAM kroczek, narybek karpia, 504 984 689

przebrania, 532 797 986

WÓZEK spacerowy dziecięcy – angielski, rower

SPRZEDAM słomę – mała kostka, 603 944 503

holenderski, 505 027 487

SPRZEDAM zamrażarkę szufladową „ELECTROLUX”

SPRZEDAM sadzeniaki, bryza, 600 812 586

i nowe drzwi łazienkowe, białe, prawe 60 cm – tanio,

Sala bankietowa
"Leśna"

508 918 585
SPRZEDAM rower GIANT – stan idealny, 600 621 557
SPRZEDAM stemple budowlane, Rogów, 665 613 970

komunie, wesela, chrzciny,

wolne terminy 2016
tel. 601 335 623
Stare Koluszki 34

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

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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Dzień Zdrowia w Przedszkolu nr 3
W środę 13 kwietnia w brzezińskim Przedszkolu nr 3 obchodzono Dzień Zdrowia. Od samego rana odbywały się pogadanki na temat zdrowego stylu życia, a dzieci ze wszystkich grup wykonywały potrawy ze zdrowych produktów: sałatki owocowe, jarzynowe, wegetariańskie kanapki
na ciemnym pieczywie oraz szaszłyki warzywne. Wykonane przez przedszkolaki zdrowe smakołyki zaprezentowane zostały podczas wspólnego
spotkania wszystkich dzieci połączonego z przedstawieniem w wykonaniu personelu przedszkola „Bajka o królewnie Marcelince". Odtwórczynią
roli głównej była Aneta Kubicz, a towarzyszyli jej: król i królowa – Anna Sztuka i Bogusława Gajkowska, damy dworu: Justyna Góra i Justyna
Dziubińska, kucharz – Małgorzata Wiśniewska, książę Witaminek –Aleksandra Antosiak, doktorzy: Justyna Henzlik - Szczepaniak i Magdalena
Kłos, dobosz – Beata Iwanicka. Zarówno scenografia, jak i kolorowe stroje oraz zaangażowanie aktorów sprawiły, że dziecięca publiczność z zainteresowaniem oglądała przedstawienie, które zawierało oczywisty morał – w codziennej diecie wybieramy zdrowe produkty. Biorąc pod uwagę
rozporządzenie Ministra Zdrowia, które od września reguluje zasady żywienia m.in. w przedszkolach – edukacja dzieci w tym obszarze od najmłodszych lat jest niepodważalną koniecznością. Środowe zajęcia były tylko jednym z elementów składających się na edukację prozdrowotną, którą nauczyciele Przedszkola nr 3 w Brzezinach realizują w ciągu całego roku szkolnego, kształtując prozdrowotne nawyki swoich przedszkolaków.
g.k.
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O przemocy na
Uniwersytecie
Trzeciego Wieku

Serdeczne wyrazy współczucia dla kolegi
Zbyszka Podczarskiego z powodu śmierci TATY
składają

koleżanki, koledzy i własciciele Firmy WAMAR

Kolejny wykład na brzezińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który odbył się
13 kwietnia 2016r. poświęcony był zjawisku przemocy.
- „Chcieliśmy, aby wiedza z tego wykładu sprzyjała rozpoznaniu zjawiska
przemocy, a w przypadku jej dostrzeżenia, podjęciu właściwych działań przez
zgromadzonych tu mieszkańców powiatu” - wyjaśniał podinsp. Piotr Kryźba prowadzący wykład z ramienia Komendy
Powiatowej Policji, inicjatora realizacji
tego tematu.
Drugim wykładowcą był psycholog
Paweł Nowak, który po wykładzie przedstawiciela policji dotyczącego aspektów
prawnych zjawiska przemocy, mówił o jej
psychologicznym wymiarze.
Kolejny wykład- tym razem na temat
pełnych kontrastów Indii - na Uniwersytecie Trzeciego Wieku poprowadzi dr
Krzysztof Grzelak w dniu 27 kwietnia
2016r. o 16.30.
W wiosennych planach emerytowanych studentów są też 4 wyjazdy do teatru i wieczorek taneczny, który rozpocznie się o godzinie 18.00 w dniu 11
czerwca 2016r.
TOM

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 1 o powierzchni użytkowej 35,00 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 5,00 zł
2. wadium – 215,25 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,05 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT.
Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 05.05.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto
TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364
2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie
Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu 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. ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 21 o powierzchni użytkowej 24,30 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 3,00 zł
2. wadium – 89,67 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,03 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz
czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 06.05.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie
Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto
TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364
2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie
Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

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

Ruszył program "Rodzina 500 plus"
W dniu 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęło
się przyjmowanie wniosków Programu
500 + wprowadzonym ustawą z dnia 11
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W gminie Brzeziny szacuje się, że ok. 500 rodzin będzie uprawnionych do ubiegania się o świadczenie
wychowawcze na 700 dzieci.
Realizatorem programu na terenie
gminy Brzeziny jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Wnioski o wypłatę świadczenia 500+ przyjmowane są
w siedzibie ośrodka w Brzezinach ul.
Sienkiewicza 16A w dniach roboczych
od godziny 7.30 do 15.30. Aby ułatwić
mieszkańcom Gminy Brzeziny składanie wniosków ośrodek pomocy w dniu

26.04.2016 r. będzie czynny do godziny
18.00. Wnioski o przyznanie świadczenia można również składać za pośrednictwem portalu E-PUAP oraz przesyłać drogą elektroniczną we wskazanych
bankach i ZUS.
W pierwszym dniu obowiązywania
ustawy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach wpłynęły
43 wnioski. Na tą chwilę zostało złożonych 308 wniosków w wersji papierowej oraz 35 wniosków elektronicznych.
Do ośrodka wpłynęło również 13 wniosków elektronicznych, które powinny
być skierowane do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzezinach. Jak
do tej pory wszystko przebiega sprawnie
i bez zakłóceń.

Alarmowe sms-y dla mieszkańców
Od pewnego czasu w gminie Brzeziny
funkcjonuje system powiadamiania sms-em o ważnych wydarzeniach. Przesyłane
informacje dotyczą nie tylko m.in.awarii
rurociągu, czy przerw w dostawie energii
elektrycznej, utrudnień związanych z realizowanymi inwestycjami, czy innych zagrożeń np. meteorologicznych, ale także
ważnych wydarzeń na terenie gminy Brzeziny. Uczestnictwo mieszkańców w systemie nic nie kosztuje, a wszyscy mogą tylko
zyskać. Warto więc, by jak najwięcej osób
się w nim znalazło.

Odpowiednie kody rejestrujące i wyrejestrowujące z systemu znajdują się na
stronie internetowej gminy Brzeziny:
www.gminabrzeziny.pl
Natomiast osobom, które nie mają
do niej dostępu, podajemy zestaw kodów rejestrujących, jakie należy wysłać
w zależności od miejsca zamieszkania
- Adamów: Tak.ebr02a, Bielanki: Tak.
ebr02bi, Buczek: Tak.ebr02bu, Dąbrówka Duża: Tak.ebr02dd, Dąbrówka Mała:
Tak.ebr02dm. Eufeminów: Tak.ebr02e,

O świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł można się ubiegać niezależnie od dochodu na drugie i kolejne
dzieci do ukończenia przez nie 18 roku
życia. W przypadku rodzin z dochodem
poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie
otrzyma rodzina także na pierwsze lub
jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto. Osoby, które
złożą wniosek od 1 kwietnia do 1 lipca
włącznie otrzymają wyrównanie świadczenia od miesiąca kwietnia. Wnioski
złożone po tym terminie wypłacane
będą od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
TOM
Gaj: Tak.ebr02g, Gałkówek - Kolonia:
Tak.ebr02gk, Grzmiąca: Tak.ebr02gr,
Helenów: Tak.ebr02he, Henryków: Tak.
ebr02h, Jaroszki: Tak.ebr02ja, Jordanów:
Tak.ebr02j, Kędziorki: Tak.ebr02k, Marianów Kołacki: Tak.ebr02mk, Małczew:
Tak.ebr02m, Paprotnia: Tak.ebr02pa, Poćwiardówka: Tak.ebr02p, Przanówka:
Tak.ebr02prz, Przecław: Tak.ebr02pr, Polik: Tak.ebr02po, Rozworzyn: Tak.ebr02ro, Strzemboszewice: Tak.ebr02st, Syberia Tak.ebr02s, Teodorów: Tak.ebr02t,
Tworzyjanki: Tak.ebr02tw, Witkowice:
Tak.ebr02w, Zalesie: Tak.ebr02z .
TOM

Egzamin gimnazjalistów z Przecławia

W poniedziałek 18 kwietnia 2016r.
o godz.9.00 43. uczniów Gimnazjum
Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu
przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego.
Części humanistyczną i matematyczno-przyrodniczą, które odbywały się przez
pierwsze dwa dni, gimnazjaliści pisali
w trzech salach.
W środę egzamin z języka przewidziano w 4 salach, a najwięcej uczniów-gdyż
33 - wybrało język angielski (podstawa +
rozszerzenie).
Na egzamin z języka niemieckiego (podstawa) zdecydowało się 10
gimnazjalistów.
TOM

ogłoszenie płatne
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Powiatowe Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Tegoroczne powiatowe obchody 76.
rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbyły się
w Dmosinie, gdzie w kościele św. Andrzeja
Apostoła i św. Małgorzaty o godz. 9.00 rozpoczęła się uroczysta msza, którą celebrował dziekan dekanatu brzezińskiego ks.
Marek Balcerak i proboszcz z Dmosina ks.
Tadeusz Jaros. Podczas nabożeństwa wyczytano także nazwiska wszystkich zamordowanych w Katyniu i innych miejscach
kaźni mieszkańców ziemi brzezińskiej. Na
symbolicznym grobie jednego z nich - Arkadiusza Kaszyńskiego- złożono kwiaty.
Główne uroczystości miały miejsce na
terenie Zespołu Szkół Samorządowych
w Dmosinie. Tu znajduje się obelisk ustawiony w 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej,
kiedy to zasadzono dęby pamięci oraz
ustawiono takie pomniki w każdej z 5
gmin powiatu brzezińskiego. Warty zaciągnęli tu m.in. żołnierze z 25 Brygady
Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, weterani z Dmosina, członkowie Związku Strzeleckiego "Strzelec",
którzy stanęli przy sztandarze weteranów
z Brzezin oraz harcerze. Liczne kwiaty
i wieńce złożyły delegacje przybyłe z całej ziemi brzezińskiej, a wśród nich m.in.
przedstawiciele władz powiatu brzezińskiego na czele ze starostą Edmundem
Koteckim, władze gminy Dmosin z wójt
Danutą Superą, władze gminy Brzeziny
z wójt Barbarą Hojnacką, Komendy Powiatowej Policji z insp. Cezarym Petrusem, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i zarządu Powiatowego OSP ze st.
bryg. Jarosławem Tomaszewskim i dh.
Krzysztofem Czułno oraz brzezińskiego

Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza z p.o. dyrektora Iwoną
Świniarską.
- „Dziś w 76. rocznicę zamordowania
ponad 20 tysięcy Polaków spotykamy się,
by uczcić pamięć ich wszystkich” - mówiła wójt Danuta Supera podczas uroczystej akademii, prezentowanej na terenie
szkoły.
- „Nie byli oni potraktowani jak jeńcy
wojenni i 5 marca 1940 r. zapadł na nich
wyrok śmierci wydany przez naczelne dowództwo radzieckie ze Stalinem i Berią
na czele, a byli to oficerowie, policjanci,
przedstawiciele służb ochrony pograniczna i innych zawodów zmobilizowanych do
wojska: lekarze, adwokaci, profesorowie”
- wskazywał starosta brzeziński Edmund
Kotecki.
Muzyczne występy związane z tą okrutną zbrodnią zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie,
a uczniowie brzezińskiego gimnazjum im.
Władysława Stanisława Reymonta opowiedzieli o znaczeniu Chrztu Polski, gdyż
uroczystości związane ze Zbrodnią Katyńską odbywały się w przeddzień 1050
rocznicy tego wydarzenia.
Podczas akademii prezentowany był
także film poświęcony Zbrodni Katyńskiej, kiedy to zginęło 17. mieszkańców
ziemi brzezińskiej, których nazwiska upamiętniono na kamieniach ustawionych

w Brzezinach, Jeżowie, Rogowie, Przecławiu i Dmosinie. Były to następujące osoby,
o których należy pamiętać : Teofil Brzozowski s. Wojciecha ur. 1896, zamordowany w Katyniu; Stanisław Goczek s. Józefa
ur. 1896, zamordowany w Twerze; Kazimierz Szkup s. Franciszka ur. 1897, zamordowany w Katyniu; Bronisław Ambroziński s. Wincentego ur. 1914, zamordowany
w Twerze, Witold Janusz Jabłoński s. Mariana ur. 1912, zamordowany w Charkowie, Władysław Godlewski s. Franciszka
ur. 1894, zamordowany w Twerze, Lucjan
Sarnecki s. Antoniego ur. 1900, zamordowany w Twerze; Ludwik Sosnowski s. Stanisława ur. 1940, zamordowany w Twerze;
Bratko Józef s. Jana ur. 1900, zamordowany w Twerze Franciszek Pochrzęst s. Piotra ur. 1899, zamordowany w Twerze; Józef
Świderek s. Feliksa ur. 1894, zamordowany w Twerze; Ryszard Kawka Józef s. Wojciecha ur. 1902, zamordowany w Charkowie, Leon Dobrowski s. Wojciecha ur.
1908, zamordowany w Twerze, Robert Jojko, s. Konstantego ur. 1902, zamordowany
w Twerze, Arkadiusz Zbigniew Kaszyński s. Antoniego ur. 1907, zamordowany
w Katyniu, Jan Wróblewski s. Ignacego ur.
1903, zamordowany w Katyniu, Andrzej
Pisarski s. Walentego ur. 1908, zamordowany w Katyniu.
TOM
Fotorelacja str. XII

KOMUNIKAT
W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 15 maja 2015
roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy
o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(Dz.U. z 2015 r., poz.935), które weszły w życie w dniu 2 lipca 2015
roku, zwracam się z prośbą do osób, które posiadają informacje na
temat pochówku na terenie miasta Brzeziny ofiar represji totalitarnych
z lat 1944-1956 (ofiary cywilne, żołnierze wyklęci-niezłomni i in),
o wskazanie tych miejsc.
Miejsca egzekucji i pochówku ofiar represji totalitarnych z lat 1944-1956
rozsiane są po całej Polsce i często nadal pozostają nieznane.
Z prośbą o powyższe informacje do Burmistrza Miasta Brzeziny wystąpił
Łódzki Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody Oddział Dziedzictwa
Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej.
Informacje można składać w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury
i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, pokój Nr 305.,
tel. 468742224 w. 317
Burmistrz Miasta Brzeziny
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Wielkanocne spotkanie brzezińskich emerytów
Krystyna Ambrozińska, witając zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. przewodniczący Rady Powiatu Marian Krasiński, wicestarosta
brzeziński Roman Sasin, ks. Marek Balcerak – proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, o.
Grzegorz z parafii pw. św. Franciszka
z Asyżu oraz sekretarz oddziału Danuta Kawka. Po wspólnej modlitwie
i poświęceniu pokarmów goście złożyli życzenia. Na występ zespołu „Brzezinianki” zaprosiła kierownik zespołu
Czesława Dziedzic. „Brzezinianki” przy
akompaniamencie instruktora Grzegorza Jędrzejczaka zaprezentowały specjalnie na tę okazję przygotowany wielkanocny program słowno-muzyczny.
Ostatnim elementem świątecznego spotkania było dzielenie się jajkiem i degustacja przygotowanych potraw.
W wielkanocnym spotkaniu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów uczestniczyło blisko 90 osób.
Warto dodać, że za kilka dni brzezińscy
emeryci i sympatycy PZERiI pojadą na
wycieczkę do Warszawy, a kwiecień zakończą huczną zabawą taneczną na powitanie wiosny (30.04). Kolejną imprezą oddziału Rejonowego w Brzezinach
będzie majówka.
g.k.

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

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

W sobotę 16 kwietnia o godz. 14.00
w stołówce „Smakosz” miało miejsce spotkanie wielkanocne oddziału

Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brzezinach. Spotkanie rozpoczęła prezes

Piasek nasypowy, siany i płukany, ziemia,
żwir, kruszywo łamane, transport,

504 221 587

Miejskie obchody 76. rocznicy zbrodni katyńskiej
20.04.2016 r.

W środę 13 kwietnia o godz. 12.00
w ramach obchodów 76. rocznicy
zbrodni katyńskiej przedstawiciele
władz miasta oraz społeczności Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej przy
ul. 1-go Maja w Brzezinach. W imieniu
władz miasta wiązankę kwiatów złożyli burmistrz Marcin Pluta i wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Kurczewski. Obecność na uroczystościach
przedstawicieli uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dyrektora Zbigniewa
Zielińskiego i wicedyrektor Agnieszki Soból-Hanke nie była przypadkowa,

BIS/16/2016
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gdyż społeczność tej szkoły opiekuje się
Dębami Pamięci Katyńskiej.
„Dziękuję, że oddajecie cześć bohaterom, którzy stali na straży naszej
niepodległości i suwerenności, i za to
zostali bestialsko zamordowani przez
zbrodniarzy sowieckich. Zginęli dlatego, że byli Polakami, żołnierzami wywodzącymi się z polskiej inteligencji.
Ich śmierć udowadnia, że warto walczyć do końca. Dzięki ich ofierze jesteśmy narodem i żyjemy w wolnym kraju.
Wam, uczniowie, dziękuję, że pamiętacie o tych wydarzeniach i opiekujecie się
tym miejscem” – mówił burmistrz Marcin Pluta.
g.k.

str.V

VI

20.04.2016 r.

Obchody 70. rocznicy
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Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach
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Przedszkolaki z Rogowa i pierwszaki
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IX

z Andrespola odwiedziły Brzeziny
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III Regionalne Konfrontacje Duetów Instrumentalnych
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„Bal Wiosny” w Przedszkolu nr 1
20.04.2016 r.

14 kwietnia 2016r. w Przedszkolu nr 1
w Brzezinach odbył się "Bal Wiosny".
W tym dniu wszystkie dzieci przybyły do przedszkola przebrane w piękne, kolorowe i wiosenne stroje. Wśród

uczestników balu nie zabrakło pszczółek, biedronek, motylków i innych
barwnych postaci ze świata roślin
i zwierząt.
Na sali gimnastycznej przybranej
kwiatami i wiosennymi dekoracjami

XI

społeczność przedszkolna bawiła się
przy muzyce, śpiewała piosenki, a także brała udział w różnych konkursach takich jak: „Wiosenna łąka” – samodzielne układanie puzzli, „Zielone
przysmaki” - próbowanie przysmaków
z zawiązanymi oczami i nazywanie zjedzonych owoców, „Wiosenne drzewa”
– przystrajanie -w jak najszybszym
czasie- drzew w zielone pąki zrobione
z bibuły.
Bal na wiosennej łące połączony
był z konkursem ekologicznym, pt.:
"Eko-wiosna".
Poszczególne grupy przygotowały
samodzielnie prace z nieużytków, które były prezentowane w trakcie balu.
Wspólne tańce i zabawa dostarczyły
wszystkim wiele radości i wrażeń.
g.k.

Sukces brzezińskich karateków w VI
Międzynarodowym Turnieju Karate Shinkyokushin

9 kwietnia w Kobierzycach pod Wrocławiem odbył się VI Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushin.

BIS/16/2016

W turnieju uczestniczyło około 600
zawodników z kilku krajów m.in. Polski, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Austrii
i Białorusi. Akademia Sztuk Walki Fight And Win z Brzezin w zawodach
wystawiła 5 zawodników: 4 dziewczynki w kategorii 10-11 lat: Emilia
Piera, Maria Studzińska, Gabriela Rucińska oraz Maria Dmowska w kategorii junior 16-17: Artur Tyralski. Puchary za 3 miejsca zdobyli Emilia Piera
i Artur Tyralski, dla którego był to bardzo udany debiut.
g.k.
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Powiatowe Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
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Wystawa na
100-lecie liceum
W czwartek 29 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach rozpocznie się wernisaż
wystawy inicjującej 100-lecie brzezińskiego Liceum Ogólnokształcącego im.
Jarosława Iwaszkiewicza.
- „Razem ze społecznością Liceum
Ogólnokształcącego chcemy upamiętnić tę bardzo ważną rocznicę dla naszego miasta, gdyż w tym roku właśnie
mija 100 lat od kiedy powstało brzezińskie liceum, wówczas jako gimnazjum
zorganizowane przez lokalne koło Polskiej Macierzy Szkolnej”- wyjaśnia dyrektor Muzeum Regionalnego - Paweł
Zybała. W tym bowiem roku okupacyjne władze niemieckie pozwoliły na ponowne zarejestrowanie zdelegalizowanej
w 1907r. przez carat Polskiej Macierzy
Szkolnej, która stawiała sobie za cel organizację szkół z językiem polskim jako
wykładowym.
Na wystawie w Muzeum Regionalnym, zorganizowanej wspólnie z Liceum
Ogólnokształcącym, znajdzie się wiele
przedwojennych dokumentów i zdjęć,
ale także materiały dotyczące najnowszej
historii tej stuletniej szkoły. Część materiałów udostępniła nauczycielka historii
z brzezińskiego liceum pani Elżbieta Borowska, która pisała monografię szkoły
z okazji kolejnych jubileuszy.
Przewidziano także prezentację dawnych pomocy szkolnych, by współczesna młodzież miała okazję zobaczyć, jak uczyli się jej dziadkowie
i pradziadkowie.
W ramach wernisażu odbędzie się
koncert uzdolnionych licealistów, których do występu przygotowuje pani Lucyna Staszewska.
- „Wystawa jest pierwszym elementem obchodów 100-lecia na szerszym
forum” - wyjaśnia pełniąca obowiązki
dyrektora liceum - Iwona Świniarska.
Główne uroczystości przewidziano dopiero w sobotę 15 października 2016r.,
lecz już dziś organizatorzy proszą absolwentów brzezińskiego Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza o potwierdzanie
uczestnictwa w tych obchodach.
Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy szkoły pod numerem telefonu: 0-46-874-28-27.
TOM

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57,
95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 13 o powierzchni użytkowej 44,37 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 4,00 zł
2. wadium – 218,30 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,04 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT.
Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 06.05.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto
TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040
3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na
koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu 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. ul. Św. Anny 57,
95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 1 o powierzchni użytkowej 17,34 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 5,00 zł
2. wadium – 106,64 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,05 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT.
Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 05.05.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie
Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto
TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040
3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na
koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Przedszkola Nr 3
w Brzezinach na rok szkolny 2016/17
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzezinach, ul. Moniuszki 15
ogłasza nabór uzupełniający do przedszkola na rok szkolny 2016/2017
na 5 wolnych miejsc.

Wnioski o przyjecie dziecka do przedszkola wydawane będą przez
dyrektora lub upoważnione przez niego osoby, w siedzibie przedszkola
w dniu 14 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00-15.00, i w kolejnych
dniach również w godzinach 9.00-15.00. Termin składania wniosków
o przyjecie dziecka do przedszkola upływa 29 kwietnia 2016 r. o godz.
15.00. Każdy rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola
proszony jest o zapoznanie się z Brzezinach znajdującym się w kącikach
dla rodziców, gabinecie dyrektora i na stronie internetowej przedszkola
www.p3brzeziny.edupage.org
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Stan bezpieczeństwa w powiecie okiem brzezińskiej policji
„Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach wciąż najlepsi w garnizonie łódzkim w wykrywaniu sprawców przestępstw.
Bardzo dobra praca z 2015 roku jest kontynuowana” – mówi Komendant Powiatowy Policji
w Brzezinach Cezary Petrus, podsumowując
wyniki służby w I kwartale 2016 roku.
Brzezińscy policjanci w okresie styczeń marzec 2016 r. ustalili i wykryli sprawców aż
192 przestępstw. W tym czasie na terenie powiatu brzezińskiego stwierdzono popełnienie
tylko 211 przestępstw, natomiast w analogicznym okresie 2015 r. – 471. Bardzo dobra praca prewencyjna i dochodzeniowo- operacyjna
skutkuje osiągnięciem najlepszego w województwie łódzkim wskaźnika wykrywalności
wynoszącego 91%. Bezpośrednio za naszymi
policjantami uplasowali się policjanci z KPP
Wieruszów i KPP Radomsko. Średnia wykrywalności dla całego województwa wynosi
70,8%. Pierwsze miejsce w całym garnizonie
łódzkim, z tak dobrym wynikiem, to wyjątkowe osiągnięcie dla jednostki policji szczebla powiatowego, zwłaszcza tej najmniejszej
w garnizonie łódzkim. Aż w 9 przypadkach
na 10 brzezińscy policjanci ustalają sprawców
i wykrywają popełnione przez nich przestępstwa. Blisko co trzeci sprawca jest zatrzymywany na gorącym uczynku bądź po pościgu.
Podobnie wysoki poziom policjanci KPP
w Brzezinach utrzymali w wykrywalności
przestępstw typowo kryminalnych – 90,1%
w stosunku do 64,9% w całym województwie.
Nasi policjanci wykryli łącznie 154 przestępstwa kryminalne ze 171 przestępstw
stwierdzonych. W zeszłym roku wykrywali
7 na 10 sprawców, w tym kwartale już 9 na 10.
Z tak dobrym wynikiem dali się wyprzedzić
tylko policjantom z KPP w Wieruszowie.
W okresie styczeń - marzec funkcjonariusze zatrzymali sprawców wszystkich 6 rozbojów odnotowanych w powiecie brzezińskim.
Wykrywalność wyniosła 100%. Podobnie
w kategorii bójka/ pobicie ustalili sprawców
2 przestępstw. Również wszystkie przestępstwa – 6 tzw. uszczerbek na zdrowiu zostały
wykryte. W tych kategoriach – również 100%
wykrycia.
Od kilku lat brzezińscy policjanci odnotowują wzrost kradzieży dotyczących mienia.
W I kwartale 2016 r. było 37 kradzieży z włamaniem, w zeszłym roku w tym okresie było
ich 21. Z tym wzrostem nasi policjanci bardzo dobrze sobie poradzili, wykrywając 33
przestępstwa w tym roku. Z wykrywalnością
89,2% byli ponownie najlepsi w województwie.

Średnia dla garnizonu łódzkiego to 44,7%. Komendant C. Petrus nie kryje zadowolenia z tak
dobrych wyników w zwalczaniu tak społecznie dolegliwej kategorii przestępstw. „Sprawy
te z reguły są dowodowo trudne i dlatego wynik brzezińskiej komendy jest wyjątkowy, nie
tylko w skali województwa” – mówi komendant Petrus.
Podobnie bardzo dobra sytuacja jest w kategorii kradzieży cudzej rzeczy – 69,2% przy
wojewódzkiej 48,7%. Nasi policjanci wykryli sprawców aż 18 przestępstw na 26
stwierdzonych.
Dobra sytuacja jest również z wykryciem
przestępstw – uszkodzenie rzeczy. Na terenie powiatu brzezińskiego wykryto 62,5%
przestępstw, natomiast na terenie garnizonu
– 41,1%. Policjanci w tej trudnej dowodowo
kategorii ustalili, często zatrzymując na gorącym uczynku, sprawców 5 przestępstw na 8
stwierdzonych.
Policjanci z KPP w Brzezinach perfekcyjnie zwalczają przestępczość przeciwko mieniu.
W kategorii 7 społecznie uciążliwych przestępstw – z wynikiem 82,4% osiągnęli najlepsze I miejsce w województwie; średnia wojewódzka to 50,3%. Wykrycie i zatrzymanie 8
z 10 sprawców przestępstw w kategoriach rozboju, pobicia, kradzieży, włamania, kradzieży
pojazdu, uszkodzenia rzeczy, uszczerbku na
zdrowiu – bardzo dobrze świadczy o brzezińskich policjantach. Aż w 70 przestępstwach na
85 ustalono sprawców. Znacząca ilość to zatrzymania w trakcie bądź bezpośrednio po
popełnieniu przestępstwa. „Taka służba daje
naprawdę dużą satysfakcję” – mówią brzezińscy policjanci.
Tak dobre wyniki i oceny to m.in. efekt codziennej prewencyjnej i kryminalnej służby
ukierunkowanej na eliminowanie i zapobieganie sytuacjom mogącym wygenerować popełnianie przestępstw.
Policjanci wciąż rygorystycznie egzekwują
zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Często przestępstwa przeciwko życiu bądź zdrowiu są popełniane przez osoby
spożywające alkohol w tego typu miejscach
bądź osoby te same stają się ofiarami przemocy. Brak środków na dalszy zakup alkoholu
bądź tzw. „pijacka fantazja” skłania do popełnienia czynów zabronionych. Istotne są też doprowadzenia tzw. „opiekuńcze ” – osób znajdujących się w stanie upojenia alkoholowego.
Osoby takie najczęściej dowożone były do
miejsc zamieszkania, w nielicznych przypadkach trafiały do Miejskiego Centrum Zdrowia
Publicznego w Łodzi bądź do Policyjnej Izby

Zatrzymań. W stosunku do tych osób policja
kieruje wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Brzezinach za wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej.
Policjanci stosują zasadę braku tolerancji dla wykroczeń uciążliwych społecznie, na
które nie ma przyzwolenia mieszkańców. Zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego, używanie nieprzyzwoitych
słów publicznie i w miejscach publicznych,
śmiecenie, przewracanie koszy i nieobyczajne
wybryki – wciąż spotykają się z reakcją i represjami ze strony policji. W wymiernej efektywności tych działań nasi policjanci też należą
do najlepszych w garnizonie łódzkim. Konsekwentne prewencyjne legitymowanie osób,
patrolowanie miejsc zagrożonych bezpośrednio sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców. Policjantom bardzo zależy na poczuciu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w pobliżu
miejsca zamieszkania naszych mieszkańców.
Efektywnie reagują na wszelkie istotne dla
bezpieczeństwa informacje i uwagi.
W latach 2012- 2015 brzezińscy policjanci
zrealizowali kilka dużych spraw dotyczących
rozprowadzania narkotyków – ustalono wtedy sprawców, często dilerów, 45 przestępstw.
W 2015 r. 10 osobom przedstawiono zarzuty
popełnienia przestępstw. W I kwartale 2016
roku już wykryto 28 spraw narkotykowych.
Wciąż prowadzone są czynności ukierunkowane na zatrzymywanie dilerów narkotykowych. Rodzice, pedagodzy szkolni – powinni
być szczególnie uwrażliwieni na zachowania
wskazujące na możliwość używania narkotyków przez dzieci i młodzież.
Wzrosła aktywność policjantów związana
ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej
– w analizowanym okresie wykryto sprawców
9 przestępstw. W kręgu zainteresowań policji
z Brzezin nieustannie pozostaje przestępczość
tzw. akcyzowa. Policjanci wciąż ostrzegają
przed oszustwami internetowymi – zauważalny jest ich stały wzrost.
Wciąż potwierdzana jest teza o wysokim
zagrożeniu policjantów w służbie – częste są
przypadki ataków na policjantów brzezińskiej
komendy, tj. naruszenia nietykalności, znieważania, groźby i stosowanie bezpośredniej
przemocy.
Istotnym czynnikiem mającym wpływ
na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców są prewencyjne służby ponadnormatywne finansowane przez władze
samorządowe miasta Brzeziny. Przekazywane corocznie samorządowe środki finansowe pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa
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w porach zwiększonego zagrożenia, tj. w weekendowe wieczory i noce oraz dni „rynkowe”.
Służby ponadnormatywne na ulicach Brzezin
pojawiły się już w lutym. Przekładają się one
bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta.
Bezpośredni kontakt z mieszkańcami, rozmowy z patrolującymi policjantami,
konkretne uwagi i wskazówki mieszkańców przekazywane ich przełożonym – skutkują zapobieganiem czynom zabronionym

oraz zadowoleniem mieszkańców oraz władz
samorządowych. Dlatego też w 2015 roku
w gminach najbardziej oddalonych od Brzezin
zostały otwarte Punkty Przyjęć Interesantów
w Jeżowie i w Dmosinie. Hasło „SŁUŻYMY
DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA” – ma
wymierny, lokalny, pozytywny efekt. Policjanci zapraszają na dyżury terenowych dzielnicowych. W Dmosinie – wtorek, godzina 10-12.
W Jeżowie – środa, godzina 9-11.

Spotkanie z policjantem w klasach mundurowych ZSP
W czwartek 7 kwietnia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Brzezinach z inicjatywy dyrekcji szkoły odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej
Policji w Łodzi. Policjant z długoletnim doświadczeniem Andrzej Zieliński przedstawił
uczniom klas II i III Liceum Ogólnokształcącego o profilu obronnym (mundurowym) zasady naboru do Policji i procedurę
rekrutacji. Młodzież myśląca o zatrudnieniu w Policji musi złożyć podanie skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy
oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu).
Kandydat musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie, obywatelstwo polskie,
nieposzlakowaną opinię, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
powinien korzystać z pełni praw publicznych, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, dawać rękojmię zachowania tajemnicy, a także
mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Policji może korzystać z preferencji,
m.in. z tytułu wykształcenia, np. absolwent

liceum w klasie, w której nauczano przedmiotów dotyczących funkcjonowania Policji może liczyć na dodatkowe 2 punkty, czy
też umiejętności, np. tytuł instruktora sportów walki – dodatkowe 4 punkty. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje rozwiązanie
testu wiedzy – max. 40 punktów i sprawności fizycznej – max. 60 punktów, ponadto
kandydat musi wypełnić test psychologiczny „MultiSelekt” oraz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejnymi etapami postępowania jest ustalenie zdolności fizycznej
i psychologicznej do służby w Policji. Postępowanie obejmuje ponadto sprawdzenie we
właściwych ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych

„Dzięki dużemu zaangażowaniu, inicjatywie, pomysłowości i rzetelności w realizacji
codziennych obowiązków brzezińskich policjantów, aktywnej współpracy z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi możliwe
było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu brzezińskiego
na tak wysokim poziomie” –stwierdza insp.
Cezary Petrus.
g.k.
w kwestionariuszu osobowym, a także przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Zgodnie z założeniami
w czerwcu br. na terenie województwa łódzkiego planowane jest przyjęcie 37 osób, we
wrześniu – 65 osób, a w listopadzie kolejnych 64 osób. To wszystko sprawia, że zainteresowanie naborem do Policji jest duże,
zwłaszcza wśród klas mundurowych, i to zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt. Andrzej Zieliński z Komendy Miejskiej Policji
w Łodzi obiecał zainteresowanym przeprowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do postępowania kwalifikacyjnego,
zwłaszcza w odniesieniu do testu sprawności fizycznej.
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.
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„Dar serca od Marysi”

9-letnia Marysia Gontarek właśnie ścięła
swoje długie, piękne włosy, aby przekazać
je w ramach akcji „Gest przyjaźni" fundacji "WeGirls", która troszczy się o peruki dla
dzieci z chorobami nowotworowymi lub
po operacjach.
Marysia Gontarek o akcji dowiedziała
się z telewizji i samodzielnie postanowiła
oddać swoje pielęgnowane od urodzenia
długie włosy, aby „inne dziewczynki były
szczęśliwe".
Termin zabiegu nie był przypadkowy,
gdyż dziewczynka w maju właśnie przystępuje do I Komunii Świętej.
Włosy nieodpłatnie i fachowo ścięła Jolanta Daszkiewicz z salonu fryzjerskiego
"Efekt", w zakładzie której, jak wskazuje
właścicielka, pierwszy raz dziewczynka
ścinała włosy dla fundacji.

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

Oczywiście postawa Marysi zasługuje
na uznanie i warto szerzej rozpropagować
tę ideę, bowiem nie każdą rodzinę chorego
dziecka stać na taką perukę, która kosztuje około 3000 zł.

Osoby zainteresowane pomocą chorym dzieciom mogą znaleźć wszelkie informacje na stronie internetowej:
www.wegirls.pl/nasza-fundacja.
Tom

