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Kosmonautów i Szarych Szeregów mają kanalizację
W piątek 22 kwietnia nastąpił odbiór
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Kosmonautów, Wojska Polskiego i Szarych Szeregów wraz z przebudową sieci
wodociągowej w ul. Szarych Szeregów
w Brzezinach.

Poświęcenie obrazu MBCZ

W niedzielę 24 kwietnia kanclerz Kurii Archidiecezji Łódzkiej ks. prałat Zbigniew Tracz poświęcił obraz Matki Bożej
Częstochowskiej, który – jak wskazywał
ks. dziekan Marek Balcerak, proboszcz
parafii NMPCZ – „jeśli taka będzie wola
Boża, znajdzie się w ołtarzu głównym budowanego kościoła".
c.d. na str. XV
Fotorelacja str. VII

Mieszkańcy ul. Szarych Szeregów zaopatrywani byli w wodę z sieci wodociągowej o średnicy 50 mm. Wodociąg ten
z racji położenia na głębokości niespełna
metra zamarzał często w okresie zimowym. Ponadto z uwagi na małą średnicę rury ZUK nie był w stanie zapewnić mieszkańcom wystarczającej ilości
wody o odpowiednim ciśnieniu. Warto
dodać, że obszar osadniczy nie spełniał
wymogów określonych w rozporządzeniu MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i zachodziła konieczność wybudowania hydrantu.
Natomiast w ul. Kosmonautów dotychczas nie było sieci kanalizacyjnej. Z tych
powodów ZUK postanowił połączyć te
dwa zadania w jedną inwestycję.
Nowy wodociąg w ulicy Szarych Szeregów ma średnicę 110 mm i długość
108,6 mb oraz średnicę 150 mm i długość 28,4 m z PCV. Sieć kanalizacyjną
o średnicy 200 mm i długości 222 mb
w poboczu pasa drogowego ul. Kosmonautów i Szarych Szeregów przyłączono
do istniejącej studzienki kanalizacyjnej
w ul. Szarych Szeregów. Wybudowano
także 11 sięgaczy o średnicy 160 mm
z rur PVC umożliwiających podłączenie
nieruchomości. „Do kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 10 domów
jednorodzinnych. Poprawi to wydatnie
jakość życia mieszkańców” – wyjaśnia
prezes ZUK Janusz Cywiński.
Przedsiębiorstwo P.U.H.B. „Cewogaz” Jan Wolski z Łowicza sfinalizowało inwestycję znacząco przed czasem
– zgodnie z umową zakończenie całości robót miało nastąpić do 31 sierpnia
br. ZUK Sp. z o.o. na realizację tego zadania otrzymał pożyczkę z WFOŚiGW
w Łodzi.
g.k.
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Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza
w Brzezinach oraz Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny
obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły
serdecznie zapraszają wszystkich
Absolwentów Liceum Iwaszkiewicza
do udziału w uroczystości jubileuszowej połączonej
ze Zjazdem Absolwentów.
Spotkanie jubileuszowe i Zjazd Absolwentów odbędą się
w sobotę 15 października 2016 r.
Prosimy o zadeklarowanie udziału w uroczystości
do 15 lipca 2016 r., w formie wpłaty kwoty wpisowego - 50 złotych.
(Dla absolwentów przewidziane są okolicznościowe prezenty, publikacja
oraz uroczysty poczęstunek na terenie szkoły.)
Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Andrespolu Oddział w Brzezinach
04 8781 0006 0040 0220 3000 0010
Dane odbiorcy:
Liceum Ogólnokształcące, ul. Okrzei 1, 95-060 Brzeziny
„Jubileusz 100-lecia Szkoły”,
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko wpłacającego
(nazwisko panieńskie), rok ukończenia szkoły,
nazwisko wychowawcy
Kontakt do szkoły:
LO im. J. Iwaszkiewicza, ul. Okrzei 1, 95-060 Brzeziny,
Tel. 46-874-28-27, e-mail: iwaszkiewicz@lobrzeziny.pl ,
www.lobrzeziny.pl

ogłoszenie płatne
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Wioleta Meszka nowym naczelnikiem Urzędu Skarbowego
Od 7 kwietnia nowym naczelnikiem
Urzędu Skarbowego w Brzezinach jest
Wioleta Meszka, która zastąpiła Ryszarda Samela. Wioleta Meszka jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie, gdzie ukończyła resocjalizację. Na Uniwersytecie
Łódzkim ukończyła prawo podatkowe, a na Uniwersytecie w Białymstoku
studia podyplomowe z doradztwa podatkowego. Obecnie kontynuuje studia
podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro” na Uniwersytecie
w Lublinie. Swoją blisko 19-letnią przygodę z fiskusem rozpoczęła w czerwcu
1997 roku jako referent w Referacie podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach, gdzie zajmowała się wszystkimi
formami opodatkowania oraz rozpatrywaniem spraw z nieujawnionych źródeł
dochodu. W 2002 roku przeszła do Referatu podatków pośrednich – VAT, a rok
później objęła stanowisko kierownika
Referatu kontroli podatkowej w zakresie podatków pośrednich. W 2006 roku
została szefową działu podatków pośrednich, a w 2011 działu obsługi bezpośredniej. W listopadzie 2013 roku
z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
Nowa naczelnik pracę w Brzezinach
rozpoczęła od spotkania z pracownikami. Zapewniła, że na razie nie będzie
żadnych zmian organizacyjnych, w tym
przenoszenia pracowników do innych
komórek. Nawiązała także współpracę
z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach w zakresie pozyskania stażystów.
W ten sposób młodzi ludzie poznają zakres pracy urzędu skarbowego, nauczą
się obsługi specjalistycznych programów komputerowych, a także zdobędą podstawową wiedzę z zakresu prawa
podatkowego. „Mając na uwadze wprowadzenie profesjonalnej obsługi i uczynienie urzędu skarbowego w Brzezinach
bardziej przyjaznym dla podatników
dobrowolnie regulujących swoje zobowiązania podatkowe, zamierzam organizować cykliczne spotkania informacyjno - szkoleniowe z przedsiębiorcami”
– mówi Wioleta Meszka.
Naczelnik jednego z najmniejszych
urzędów skarbowych w Łódzkiem jest
skierniewiczanką, matką dwóch córek.
g.k.

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

www.jankus.com.pl

w zakładce Menu Dnia lub pod numerem 695 638 292.
Organizujemy także imprezy okolicznościowe
/chrzciny, komunie, imieniny, konsolacje/
we własnymlokalu.
Oferujemy również usługę kateringową. Informacje – tel. 783 985 926
Zapraszamy Państwa do zakupu firmowych
wyrobów garmażeryjnych na stoisku mięsnym
w Delikatesach Centrum w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 22.
Pracujemy w godzinach
- jadłodajnia – 11.00. – 18.00. od poniedziałku do piątku
- Delikatesy Centrum – 7.00. – 21.00. od poniedziałku do soboty
Wszelkie informacje o bieżących promocjach na stronie
www.jankus.com.pl w zakładce Aktualności.
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Przez trzy dni – od poniedziałku 18
do środy 20 kwietnia w gimnazjach odbywały się egzaminy. W gimnazjum
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Brzezinach do egzaminu przystąpiło
ponad 90 uczniów klas III. Pierwszego
dnia gimnazjaliści pisali egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po
przerwie z języka polskiego. We wtorek
przystąpili do egzaminu z przedmiotów
przyrodniczych, po przewie natomiast
do sprawdzianu z matematyki. Ostatni
dzień przeznaczono na egzamin z języka obcego. 86 osób zdecydowało się na
język angielski, a 5 na niemiecki.
Wyniki kwietniow ych egzaminów gimnazjaliści poznają dopiero
w czerwcu.
g.k.
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

Sala bankietowa
"Leśna"

komunie, wesela, chrzciny,

wolne terminy 2016
tel. 601 335 623
Stare Koluszki 34
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PEC buduje tanio, dobrze i szybko

Zaledwie osiemnastu miesięcy potrzebowało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
spółka z o.o., aby jako inwestor wybudować
blok przy ul. Sportowej 30 w Brzezinach.
Od kilku tygodni wprowadzają się do niego lokatorzy.
Pozwolenie na budowę starosta brzeziński wydał 8 grudnia 2014 roku. Wkrótce
działka przy ul. Sportowej stała się placem
budowy, na który wkroczył sprawdzony wykonawca – firma Milma. Wykonawca z zadaniem uporał się błyskawicznie. Według
danych Głównego Urzędu Statystycznego,
przeciętny czas budowy bloku w Polsce wynosi 24,7 miesiąca w inwestycjach realizowanych przez deweloperów i około 25 miesięcy w inwestycjach realizowanych przez
spółdzielnie mieszkaniowe i gminy.
Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 1782 m2 pomieścił 33
mieszkania o powierzchni od 25 do 57 m2.
„Największym zainteresowaniem cieszą się
mieszkania o metrażu od 40 do 50 metrów
kwadratowych, dlatego planując budowę
bloku od razu założyliśmy, że mieszkania
będą miały metraż najbardziej pożądany
przez przyszłych mieszkańców” – mówi Radosław Podogrocki, prezes PEC.
Standardowe wykończenie mieszkań to
ścienny tynk gipsowy pokryty farbą emulsyjną, na podłodze wykładzina dywanopodobna. Kuchnia została wyposażona
w zlew, baterię oraz kuchnię ceramiczną,
natomiast w łazience zamontowano baterie, umywalkę, sedes, wannę lub prysznic.
Na podłogach łazienek położono terakotę,

a w pozostałych pomieszczeniach – wykładzinę PCV. W mieszkaniach zainstalowano
podłączenia RTV, telefoniczne oraz domofon. Blok jest ogrzewany ciepłem systemowym dostarczanym przez Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Brzezinach. Wokół budynku wkrótce powstaną
trawniki, a cały teren będzie monitorowany.
Według danych GUS, średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Polsce

w czwartym kwartale 2015 roku wynosiła
3925 złotych. W ciągu ostatniego roku cena
metra kwadratowego mieszkania w Łodzi wynosiła średnio 3 669 złotych i wzrosła o ponad 5 procent w stosunku do roku
wcześniejszego. Za metr mieszkania w Warszawie trzeba było zapłacić ponad 7 tysięcy
złotych.
„Planując budowę, chcieliśmy, aby ceny
mieszkań w naszym bloku były jak najniższe, przez co najbardziej atrakcyjne. Dzięki
dobrej kalkulacji i przeprowadzeniu inwestycji metr kwadratowy mieszkania w bloku
przy ulicy Sportowej wynosi 2,9 tys. złotych.
W porównaniu do średnich cen zarówno
w Polsce, jak i mieszkań w dużych miastach
najbliższych Brzezinom, nasze ceny są bardzo przystępne” – dodaje prezes Radosław
Podogrocki.
g.k.
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Powiatowe eliminacje turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym
22 kwietnia o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Jeżowie odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Celem turnieju organizowanego przez Polski Związek Motorowy, Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji
i Nauki, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest promocja wśród dzieci i młodzieży tematyki związanej z bezpieczeństwem na drogach. Nie bez znaczenia było
również zaangażowanie dyrektora Szkoły
Podstawowej w Jeżowie Lucyny Klemby,
która udostępniła uczestnikom turnieju pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia
zawodów.
Organizacją turnieju na terenie powiatu
brzezińskiego zajmowali się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach – z-ca naczelnika Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego podinsp. Piotr Kryźba,
oficer prasowy sierż. szt. Mariusz Chmiel
oraz sierż. szt. Artur Nogalski, których
wspierali przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Brzezinach Zbigniew Lechański
i przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Elżbieta Budka.
W eliminacjach powiatowych zarówno
w odniesieniu do szkół podstawowych jak
i gimnazjum w każdej z drużyn wystąpiły
trzy osoby reprezentujące swoje szkoły. Turniej składał się z dwóch części – teoretycznej, w trakcie której uczestnicy wypełniali
test wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz
praktycznej, gdzie uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami jazdy na rowerze po torze przeszkód. Eliminacje wyłoniły zwycięzców, którzy będą reprezentowali
powiat brzeziński w etapie wojewódzkim.
Najlepsi w kategorii szkół podstawowych
okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Brzezinach (Mateusz Gwiazda, Mateusz Konwiński i Maciej Zieliński), drugie
miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej w Jeżowie (Adrian Adamczyk, Krystian Janowski i Adam Kubicz), natomiast
Szkołę Podstawową w Rogowie, która zajęła
trzecie miejsce, reprezentowali Kacper Goździński, Katarzyna Jedynak i Piotr Leśniewski). W kategorii gimnazjów uczniowie reprezentujący Gimnazjum w Dmosinie

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ

(Nikodem Czubak, Mateusz Kaczmarski i Cyprian Łuczak) zajęli I miejsce. Na
Koluszki, ul. Brzezińska 139
II miejscu uplasowali się uczniowie reprezentujący Gimnazjum w Jeżowie (Bartłomiej Meszka, Dominik Janowski i Dawid
Chruściel). Gimnazjum w Brzezinach reprezentowane przez Kamila Dziubka, Jana
Mędrego i Jakuba Jastrzębowskiego zajęło
III miejsce.
Po zakończeniu turnieju uczestnicy z rąk
530 130 227,
starosty brzezińskiego Edmunda Koteckie501 130 286
go otrzymali nagrody ufundowane przez
Policję, Starostwo Powiatowe w Brzezinach
oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Były
to m.in. zestawy muzyczne dla drużyn, które zajęły miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach, książki, albumy, kamizelki odblaskowe, elementy odblaskowe, oraz maskotki
i gadżety. Szczególnie wyróżniono drużyny,
które stanęły na najwyższym stopniu poZatrudnimy kierowców
dium w danej kategorii szkolnej – otrzykat. C i C+E, oraz pracowników
mały one specjalne statuetki ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach
fizycznych do firmy drogowej
i puchary od Komendy Wojewódzkiej Pow Koluszkach.
licji w Łodzi.
Kontakt: 509-999-944
g.k.
Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze
zm.) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) w związku z zarządzeniem Nr
165/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z 20 października 2015 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 5 m. Brzeziny przy ul.
Łódzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1189/3 o pow. 1195 m²
i 1189/5 o pow. 1688 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą KW LD1B/00032397/5. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej
gminnej – ul. Łódzkiej. Szerokość działki ok. 9 m.
Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do 30.09.2016 r. Poza tym nie jest
obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
Cena wywoławcza – 81.5000,00 zł, wadium – 10.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu r. 31 maja 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek
VAT 23 %.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto
Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031
2000 0010, w terminie do 24 maja 2016 r. włącznie.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny.
Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul.
Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24. Burmistrz Miasta Brzeziny
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

ZAPRASZA
DO WSPÓŁPRACY
FIRMY I KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
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Pierwszomajowy
turniej na Stadionie
Miejskim
Rodzice wraz ze sztabem szkoleniowym Startu Brzeziny rocznika 2006
będą organizatorami pierwszomajowego turnieju piłki nożnej. Zawody
odbędą się w niedzielę 1 maja na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1
w Brzezinach.
Turniej będzie miał charakter pikniku sportowego. Organizatorzy zapraszają na stadion rodziny z dziećmi.
Na uczestników i widzów czekać będą
różne atrakcje, m.in. grill z kiełbaskami, pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przede wszystkim piłkarskie
zmagania na głównym boisku. W zawodach weźmie udział osiem drużyn:
Start Brzeziny Niebieski, Start Brzeziny Czerwony, Start Brzeziny Żółty, Jutrzenka Drzewce, Zawisza Rzgów, Zawisza II Rzgów, Orzeł Piątkowisko
i UKS Godzianów. Impreza rozpocznie
się o godzinie 9:00, zakończenie przewidziano na 14:00.
Dawid Saj

Zabezpiecz dom przed
latającymi owadami
MOSKITIERY
wygodne w użyciu
Do 30 kwietnia RABAT 15%
tel. 602 323 645
Biuro Rachunkowe KREDO
Małgorzata Zielińska, Koluszki,
ul. 11-Listopada 65 pokój. 312
(budynek Urzędu Miejskiego)
pn.-pt. 8.00-15.00
tel. 532 155 142 księgowość
dla małych i dużych firm,
doradztwo, pity

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
Wyciąg z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczonym
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)
oraz § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku z Zarządzeniami Burmistrza
Miasta Brzeziny Nr 164/2015 z dnia 20 października 2015 r. i Nr 50/2016 z dnia 21
kwietnia 2016 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza
drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy
ul. Głowackiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2566/48
o pow. 25 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą
KW LD1B/00009353/5. Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem
zobowiązań wobec osób trzecich.
Cena wywoławcza – 1.082,00 zł, wadium – 100,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu r. 6 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto
Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031
2000 0010, w terminie do 30 maja 2016 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek
VAT 23 %.
W przetargu na sprzedaż działki nr 2566/48 mogą brać udział właściciele
nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 2566/32 i 3551/7, którzy
zgłoszą na piśmie uczestnictwo w przetargu oraz przedłożą dokument potwierdzający
tytuł własności do sąsiedniej nieruchomości w terminie do 30 maja 2016 r.,
w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, I p., pok. 111
oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Wykaz osób zakwalifikowanych do
uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Brzeziny w dniu 2 czerwca 2016 r.
Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul.
Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.

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.

UWAGA CZYTELNICY! KOLEJNE WYDANIE BIS UKAŻE SIĘ 11 MAJA.
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Dzień Ziemi w Przedszkolu nr 3

środowiska. Wyposażone w transparenty
zachęcały mieszkańców do postaw sprzyjających zachowaniu równowagi ekologicznej. Happening spotkał się z ciepłym
przyjęciem brzezinian, a zaangażowanie
przedszkolaków wywoływało uśmiechy
na ich twarzach. Organizatorzy akcji wierzą, że działania dzieci spowodują chwilę
ekologicznej refleksji u dorosłych, a u samych przedszkolaków wyrobią nawyki
związane z troską o przyszłość Ziemi.
g.k.

Kolejny sukces
brzezińskich
karateków

Od 2010 roku z inicjatywy ONZ Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzi się
w 192 krajach świata. To największe na
świecie ekologiczne święto promuje postawy związane z ochroną klimatu, troski o środowisko naturalne i wyważoną
eksploatację planety. Te trudne tematy

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY
SPRAWY KARNE,
CYWILNE, ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU
DŁUŻNIKA

tel.

663 742 876
537 048 469

podejmują w codziennej pracy z dziećmi nauczyciele Przedszkola nr 3 w Brzezinach. W formie zabawy wdrażają najmłodszych do poszanowania przyrody,
segregowania śmieci, oszczędzania energii i wody. Kształtowaniu postaw proekologicznych służy też udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak wrześniowe
„Sprzątanie Świata", dzień wody, dzień
drzewa czy Dzień Ziemi. W tym roku
świętowany 22 kwietnia Dzień Ziemi
przedszkolaki uczciły w sposób szczególny – punktualnie o 10.00 wyruszyły
w kolorowym pochodzie ulicami miasta, skandując hasła dotyczące ochrony

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

17 kwietnia w Rawie Mazowieckiej
odbył się V Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży im.
Tomka „Krajana" Krajewskiego. Głównym sędzią turnieju był Shihan Krzysztof Borowiec 5 dan. W turnieju wzięło udział około 200 zawodników z całej
Polski. Akademię Sztuk Walki Fight
And Win z Brzezin reprezentowali i zajęli w swoich kategoriach wiekowych
następujące miejsca: Gabriela Rucińska
– I miejsce, Maria Dmowska – I miejsce, Emilia Piera – I miejsce, Maria Studzińska – I miejsce, Zofia Studzińska –
II miejsce, Dominik Klimkiewicz – II
miejsce, Oskar Nawrocki – III miejsce,
Aleksander Czułno – I miejsce, Patryk
Strzałkowski –III miejsce. Akademia
Sztuk Walki Fight And Win z Brzezin
drużynowo zajęła trzecie miejsce. Do
zawodów dzieci przygotowywali trenerzy Krzysztof i Róża Derach.
g.k.
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Brzezińscy policjanci zakończyli niebezpieczny rajd
Brzezińscy policjanci po dynamicznym pościgu zatrzymali 33-letniego mężczyznę,
który uciekając po kradzieży, próbował rozjechać policjanta.
19 kwietnia o godz. 17.40 na jednej
z łódzkich stacji paliw dwaj funkcjonariusze

po służbie zauważyli mężczyznę tankującego paliwo do kanistrów znajdujących
się w bagażniku mazdy. Postanowili przyjrzeć się sytuacji i spostrzegli, że 33-latek
odjechał, nie płacąc za paliwo. Ruszyli za
nim, informując o fakcie miejskiego dyżurnego. Kierujący mazdą jechał bardzo

Wiosenny targ różności
Sukienki, tuniki, zabawki, unikatowe
książki, a nawet kultowe płyty winylowe
można było nabyć podczas wiosennego
targu różności zorganizowanego przez
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 23 kwietnia.
Uczestnicy sobotniego targu mogli zakupić wyjątkowe, niezwykłe przedmioty stanowiące użyteczne wyposażenie
mieszkania. Wśród wystawionych rzeczy znalazły się także trudno dostępne

rekwizyty, jak np. kolekcja płyt z lat 70.
XX w. oraz rękodzieło. Najpopularniejsze
okazały się artykuły dziecięce: ubranka,
zabawki, gry planszowe.
Podobne kiermasze pozwalają nabyć
interesujące przedmioty w przystępnej
cenie, a także ofiarować przykurzonym
rekwizytom „drugie życie". Sprzyjają też
wymianie kontaktów między kolekcjonerami. To również doskonały element integracji lokalnej społeczności.
a.j.

Rzeźby wierszem opisane

szybko i nie zwracał uwagi na obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Jadący za
nim policjanci cały czas byli w telefonicznym kontakcie z dyżurnym, podając mu
swoją lokalizację. Kiedy sprawca kradzieży znalazł się na terenie Brzezin, powiadomieni o tym funkcjonariusze Zespołu
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach postanowili go zatrzymać na ul. Sportowej. Mężczyzna jednak
nie reagował na wydawane przez policjanta polecenia i kiedy znajdował się na jego
wysokości, próbował go przejechać. Tylko
szybka reakcja policjanta pozwoliła uniknąć tragicznych konsekwencji. Funkcjonariusze podjęli pościg, w wyniku którego zaledwie po kilkuset metrach dokonali
zatrzymania sprawcy. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że sprawca
nie tylko odpowie za kradzież paliwa, ale
również za czynną napaść na funkcjonariusza i kierowanie samochodem w stanie
nietrzeźwości. Mężczyźnie przedstawiono
zarzuty, a sąd zastosował wobec niego dozór policyjny.
g.k.

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

!!! UWAGA !!!
Jeżeli w przeciągu

Poeta i rzeźbiarz Roman Lewiński gościł
14 kwietnia w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach.
Uczestnicy podziwiali ekspozycję figur z drewna lipowego brzezińskiego artysty. Jak stwierdził rzeźbiarz, ten rodzaj
twórczości wymaga dużego zaangażowania, gdyż drewno kryje w sobie wiele tajemnic. Szczególnego skupienia wymaga
jednak druga pasja Romana Lewińskiego – poezja.

Pełne humoru i pogłębionej refleksji
wiersze tematyką nawiązują do życia rodzinnego autora, ale także do tematyki lokalnej. Wśród rzeźb znajdują się m.in. figury nawiązujące do pięciu brzezińskich
świątyń, natomiast w utworach obecne są
treści opisujące zabytki i charakterystyczne miejsca Brzezin.
CPiK w Brzezinach zaprasza do kontaktu osoby, które chciałyby podzielić się
swoimi niecodziennymi zainteresowaniami i umiejętnościami.
a.j.

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

1.000,- zł.

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

UWAGA CZYTELNICY! KOLEJNE WYDANIE BIS UKAŻE SIĘ 11 MAJA.
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Bączki i Zdrowie nowymi liderami
Bączki i Zdrowie Rogów z kompletem
zwycięstw po czterech kolejkach Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej przewodzą
w ligowej tabeli. Ci pierwsi w meczu
na szczycie pokonali OKS, a rogowianie
wygrali z Transformersami.
Rekordowa liczba bramek padła
w pojedynku Pompy Team, która była
bliska zdobycia pierwszych punktów,
ale ostatecznie przegrała z Zielonymi
Bimbrownikami. Ciekawie było również w pojedynku Bad Boys z Coco
Jambo. Obie drużyny podeszły do tego
meczu bardzo zmotywowane z chęcią
powiększenia swojego dorobku punktowego o kolejne trzy oczka. Pierwsza
bramka wpadła już po 46 sekundach.
Błąd golkipera Coco Jambo wykorzystał Adam Mielcarz i Bad Boys objęli
prowadzenie. Zespół gospodarzy ruszył
do odrabiania strat, spychając rywali
do defensywy i co chwila stwarzając zagrożenie, jednak znakomicie w bramce
spisywał się golkiper gości lub sytuację
wyjaśniali obrońcy. Drużyna Bad Boys
Szanowni Mieszkańcy,
w naszym mieście coraz częściej można
spotkać swobodnie biegające psy, które
nie posiadają obroży ani jakiegokolwiek
identyfikatora (również mikrochipa) dzięki
którym można by zidentyfikować ich właściciela. Zwierzęta te mylnie są uznawane
za bezdomne, a ponieważ mogą stanowić
zagrożenie dla mieszkańców (pogryzienia,
wypadki drogowe) są zgłaszane do odłowienia i zabrania do schroniska
Miasto Brzeziny ma podpisaną umowę z Fundacją w Zgierzu, dlatego też odebranie swojego psa ze schroniska naraża
opiekuna na koszty. Dzięki miłośnikom
zwierząt z Brzezin często udaje się szybko odnaleźć właścicieli zwierząt, jednakże

grała z kontry i przed przerwą zdobyła drugą bramkę. Po przerwie spotkanie było wyrównane, a o końcowym rezultacie zadecydowała podbramkowa
skuteczność. Hat-tricka skompletował
Adam Mielcarz, a sympatycy obu zespołów zobaczyli jeszcze pięć bramek.
W innych pojedynkach padła rekordowa liczba bramek z obu stron.
Bardzo bliscy w y walczenia pierwszych punktów byli zawodnicy Pompa
Team, którzy przegrali 12:19 z Zielonymi Bimbrownikami. Relaks 50+ pewnie pokonał 13:6 Red Luj, OKS uległ
Bączkom 3:5, Zdrowie Rogów wygrało 10:3 z Transformersami. Wielką niespodzianką była porażka 2:4 Misiów
z Zieloną Stroną Mocy, a Speed Polik
zremisował 4:4 z Wiejskimi Smokami, co po raz kolejny potwierdziło bardzo wyrównany poziom tegorocznych
rozgrywek.
W ostatni weekend Relaks 50+ rozgromił 13:1 Coco Jambo, Misie okazały
się lepsze od Transformersów, wygrywając 9:5, Bączki wygrały 9:2 z Zieloną

Stroną Mocy, Zielona Storna Mocy rozbiła 18:2 Wiejskie Smoki, Red Luj pokonał Pompę Team 8:2, OKS wygrał 15:3
ze Speed Polik, a spotkanie Zdrowia
Rogów z Bad Boys zostało przełożone
na czerwiec.
Ze względu na długi majowy weekend kolejne spotkania odbędą się dopiero w sobotę i niedzielę 7/8 maja. W sobotę o godzinie 18.00 na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 1 Bączki zmierzą się z Transformersami, a o godzinie 19.30 Zieloni Bimbrownicy zagrają z OKS. O tej samej porze na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr 2 Misie
będą starały się zdobyć kolejny komplet punktów w meczu z Bad Boys,
a półtorej godziny wcześniej Coco Jambo zmierzy się z Red Luj. W niedzielę
o godzinie 17.00 na Orliku nr 2 Zielona
Strona Mocy spotka się ze Speed Polik,
a o godzinie 18.30 Wiejskie Smoki podejmą Pompę Team. O tej samej porze
na Orliku nr 1 Zdrowie Rogów skonfrontuje się z Relaksem 50+.
Dawid Saj

czasami zajmuje to więcej czasu, a to naraża czworonoga na pobyt w schronisku.
W związku z tym przypominamy,
iż posiadanie zwierzęcia niesie za sobą
określone obowiązki. Jednym z najważniejszych jest zapewnienie zwierzęciu należytego nadzoru i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez zwierzę innym osobom lub zwierzętom. Za nieprzestrzeganie tych obowiązków grożą sankcje. Zgodnie z „Regulaminem czystości i porządku na terenie
Miasta Brzeziny” osoby posiadające zwierzęta obowiązane są wyeliminować zagrożenie i uciążliwości z ich strony dla innych mieszkańców miasta. Posiadacz psa
jest zobowiązany do wyprowadzania psa
na smyczy, i w określonych przypadkach

w kagańcu. Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy
o ochronie zwierząt, zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez
oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Niestosowanie się do przepisów może doprowadzić
do ukarania właściciela karą finansową
lub nawet pozbawienia wolności. W przypadku uszkodzenia ciała lub mienia osoba poszkodowana może również domagać
się od właściciela psa zadośćuczynienia na
drodze cywilnoprawnej.
Prosimy zatem o należyte sprawowanie opieki nad swoimi zwierzętami,
a także o ich odpowiednie oznakowanie.
Wydział Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny

„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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MLUKS Brzeziny awansował do II ligi!

Tenisiści stołowi MLUKS Brzeziny wygrali
na własnym parkiecie z UMLKS Radomsko
8:2 w spotkaniu 14. kolejki III ligi mężczyzn
w tenisie stołowym i na dwie kolejki przed
końcem rozgrywek zapewnili sobie awans
do II ligi. To niebywały sukces tej dyscypliny w naszym mieście.
Brzezinianie podeszli do tego spotkania bardzo zmotywowani. Sygnał do walki dali w pierwszych pojedynkach Ireneusz Staroń, który pokonał 3:0 Bartłomieja
Molkę, i grający trener Jan Pudlarz, który
również bez straty seta wygrał z Krzysztofem Wieczorkiem. W kolejnym pojedynku trudny bój z Bogusławem Kokosińskim stoczył Marcin Dens. Brzezinianin
prowadził 2:0, ale kolejne sety wygrał
zawodnik gości. Wszystko rozstrzygnęło się w piątym secie – Dens wytrzymał
próbę nerwów i wygrał 11:6. Na drugim
stole również silnego rywala miał Fabian
Jóźwikowski, który rywalizował z Tomaszem Stępniem. Sytuacja w tym pojedynku zmieniała się jak w kalejdoskopie, ale
ostatecznie po tie-breaku wygrał zawodnik MLUKS. Przed zmaganiami deblowymi gospodarze prowadzili 4:0 i do zwycięstwa w całym meczu i awansu brakowało
im tylko dwóch punktów. Na pierwszym
stole Ireneusz Staroń/Marcin Dens nie

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

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

dali żadnych szans duetowi Bartłomiej
Molka/Krzysztof Wieczorek, wygrywając
3:0. Niestety, na drugim stole Jan Pudlarz/
Fabian Jóźwikowski przegrali 1:3 z parą
Tomasz Stępień/Bogusław Kokosiński.
Kolejne gry singlowe rozwiały wszelkie
wątpliwości. Zwycięstwo w całym meczu
i upragniony awans do II ligi dał brzezinianom Ireneusz Staroń, który 3:0 ograł
Bogusława Kokosińskiego. Porażki doznał
Jan Pudlarz, a w ostatnich pojedynkach
po punkcie dołożyli: Marcin Dens i Fabian Jóźwikowski. Ostatecznie MLUKS
Brzeziny wygrał z UMLKS Radomsko 8:2
i na dwie kolejki przed końcem rozgrywek
zapewnił sobie drugie miejsce w ligowej
tabeli dające bezpośredni awans do II ligi.
Po ostatniej piłce radość kibiców nie miała
końca. Wystrzeliły korki szampana i odśpiewano „sto lat”. „Jest to największy sukces MLUKS Brzeziny od ośmiu lat. Po kilku sezonach gry w III lidze doczekaliśmy
się wreszcie sukcesu na miarę naszego
poprzednika Startu Brzeziny. Na sukces

ten składają się wyniki naszych zawodników w całych rozgrywkach. Szczególne
podziękowania należą się kibicom, którzy tak licznie zaszczycili nas swoją obecnością” – komentował Jan Pudlarz, trener
MLUKS Brzeziny.
Najbliższe spotkanie podopieczni trenera Jana Pudlarza rozegrają na wyjeździe
z STS SDK Pongiem Wieluń i na własnym
parkiecie ze zwycięzcą rozgrywek III ligi
mężczyzn w tenisie stołowym LKS Stomilem REMKOR Bełchatów.
Dawid Saj

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

504 221 587

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
Stowarzyszenie „INNI”
Zaprasza wszystkich chętnych
mieszkańców Brzezin
do współpracy w zakresie
organizacji oraz sponsorowania
corocznych obchodów
Dnia Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną,
które odbędą się 20 maja 2016 r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości, która rozpocznie się
o godz. 10.00 Pochodem Godności z Placu Jana Pawła II do Kościoła
p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża , gdzie odbędzie się msza św. Dalsze
uroczystości będą miały miejsce na terenie Muzeum Regionalnego
w Brzezinach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta,
jak również właścicieli sklepów, zakładów produkcyjnych, szkoły
i przedszkola do corocznej akcji „Uwalniania Motyli”, które są
symbolem naszego stowarzyszenia. Niech na wszystkich oknach,
wystawach i witrynach rozgoszczą się w tym dniu, dając wszystkim
mieszkańcom Brzezin radość i poczucie jedności! Bądźcie z nami!
Kontakt telefoniczny w sprawach organizacyjnych oraz współpracy:
607 151 412

UWAGA CZYTELNICY! KOLEJNE WYDANIE BIS UKAŻE SIĘ 11 MAJA.
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej, 793 968 145

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

BUDOWY, dachy, 606 385 993

AUTO-SKUP wszystkie, 509 099 286

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

OGRODZENIA, klinkier, kamień, łupek, panele, siatka,

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

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85

604 543 817

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

TANIO i solidnie układanie kostki brukowej, 783 141 557

opłat, 505 927 959

KOSMETYKA wnętrz pojazdów, pranie tapicerki, czyszczenie,

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

konserwacja skór. facebook: HSN kosmetyka wnętrz pojazdów,

ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź – Widzew, atrakcyjne

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

508 259 615

zarobki, przyjazna atmosfera, gwarantowany dowóz z Brzezin,

SPRZEDAM alufelgi 15”, 514 877 684

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko

505 659 168

SPRZEDAM Żuka – sprawny, 503 150 134

podwoziówka, 665 734 042

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. D, 513 103 904

Usługi

BUDOWA domów, budynków gospodarczych, 783 117 546

ZATRUDNIĘ szwaczki, 601 306 380

REMONTY – tanio, 721 958 081

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

Praca

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

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

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

608 33 44 55

AGENCJA ubezpieczeniowa PZU ul. Moniuszki 14/16 zaprasza

506 188 477

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia

codziennie w godz. 9 – 17. Dziubek G.- 502 221 793, Daszkiewicz

SZWALNIA przyjmie przeszycia, kurtki, żakiety, spodnie -

budowlane, 605 397 614

G. - 603 567 896

601 30 39 11

MANIEK – usługi ogólnobudowlane, 667 475 652

NEUROLOGOPEDIA, dorośli, 606 949 285

ZOSTAŃ konsultantką AVON, 667 126 559

POGOTOWIE KOMPUTEROWE24 H - Brzeziny, Koluszki i okolice.

SERWIS laptopów, 732 313 316

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

Dojazd!!! , 732 313 316

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

ZATRUDNIĘ na stałe lub dorywczo mechanika – kierowcę kat.

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

44 714 31 21

C+E, praca w Koluszkach, 602 579 706

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,

PRANIE dywanów i tapicerki samochodowej – najlepsza jakość,

PRZYJMĘ szwaczki – sukienki – stała praca, 509 869 237

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

781 298 224

ZAKŁAD krawiecki zatrudni prasowaczkę(a) oraz pomoc

terakota, itp., 669 477 012

AGENCJA ubezpieczeniowa PZU ul. Moniuszki 14/16 zaprasza

szwalni, Koluszki, 693 426 098

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

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

ZATRUDNIĘ piekarza z doświadczeniem w Brzezinach,

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

G.- 502 221 793

502 849 008

karcher, 606 495 830

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble: kuchenne,

JESTEŚ KOSMETYCZKĄ lub FRYZJERKĄ i poszukujesz pracy,

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

szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe zabudowy, stoły

w której możesz być zatrudniona na b. dobrych warunkach,

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875

podnosić swoje umiejętności i pracować w rozwojowym
gabinecie ? Zadzwoń i umów się na rozmowę, 790 690 501

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

BRAMY, napędy bramowe – serwis i montaż, ogrodzenia

889 994 992

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

ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075

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

usługi spawalnicze, 531 909 910

POTRZEBNY mężczyzna z prawem jazdy kat. B do pracy

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

USŁUGI remontowe, malowanie i docieplenia, 600 738 124

w handlu na okolicznych targowiskach, 512 462 175

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakładanie

DACHY – budowa, naprawa, podbitki, 793 968 145

ZATRUDNIĘ do stolarni na produkcję, Brzeziny, 10,-zł./h,

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

FIRMA garmażeryjna w Brzezinach ul. Piłsudskiego 43a, przy

882 928 505

714 49 45, 605 236 737

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

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż –

505 643 573

PRZYJMĘ szwaczkę, 601 160 669

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

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

ZATRUDNIĘ opiekunkę do dziecka, 508 213 681

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

603 600 965

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 609 243 809

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354

POSZUKUJĘ pracownika do pomocy w gospodarstwie rolnym,
Brzeziny, 603 210 473

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

KONSTRUKCJE stalowe, aluminiowe, ze stali kwasoodpornej.

budowlanego, 510 809 025

Cięcie, walcowanie, gięcie, spawanie Mig-Mag, Tig, frezowanie.

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

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej:

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

602 345 718 do 15,16,17,18(19)

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

Budowlanych 37/39, 785 197 273

PRZYUJMĘ szwaczkę, 790 882 804

FACEBOOK: ŚLIW-BRUK

OGRODZENIA , bramy – posesyjne, przemysłowe. BALUSTRADY

PRZYJMĘ pomocnika stolarza, 607 171 665

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

– ze stali nierdzewnej, cynkowanej, aluminium, z wypełnieniem

SZWACZKI przyjmę, 601 91 40 90

TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe,

ze szkła. Produkcja - Montaż - Serwis - Sprzedaż ratalna.

ZATRUDNIĘ pracownika do obsługi wago-pakowarki,

669 201 962

AUTOMATYKA do bram – sprzedaż, montaż serwis gwarancyjny

504 184 065

J. NIEMIECKI, 605 522 382

i pogwarancyjny. www.alleogrodzenia.pl , 785 197 253

ZATRUDNIĘ stażystę-kę, Jeżów, 505 027 435

KROJOWNIA, 604 27 11 18

PODNOŚNIK koszowy – usługi, wynajem. Wysokość robocza

ZATRUDNIĘ mechanika pojazdów ciężarowych, Jeżów,

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

22 m, Dmc do 3,5 T, przycinanie drzew, Czyszczenie i naprawa

505 027 435

KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306

orynnowania, montaż i malowanie konstrukcji, wyklejanie

ZAKŁAD krawiecki zatrudni presera – preserkę. Praca stała,

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316

reklam, serwis oświetlenia, itp., 785 197 253

rejestracja, 46 874 48 46, 606 489 403

PRASOWANIE KONFEKCJI
profesjonalnie 734 247 178

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

KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

ZATRUDNIĘ kierowcę z doświadczeniem C+E, naczepa,
wywrotka, 601 228 408, 600 591 940
ZATRUDNIĘ pracownika na dziurkarkę, rygiel, paskarkę,
502 140 939
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BEZROBOTNĄ kobietę do lat 30 przyjmiemy na staż jako pomoc

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

SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy, Mickiewicza 7, 72

na produkcji, obsługa maszyn szyjących, 602 379 302

!!!, 508 837 214

m2+garaż, 787 547 504

POSZUKUJĘ osoby do pomocy w pracowni szycia firan,

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

RODZINA poszukuje domu do wynajęcia w Rogowie i okolicy,

608 353 193

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

dzwonić po 16.00, 665 152 062

ZLECĘ przeszycie spodni, 605 994 450

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

SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1 ha – Poćwiardówka

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło Koluszek,

605 784 278

53, 721 578 433

508 860 054

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

SPRZEDAM posesję, 660 372 135

SZWACZKI przyjmę, 508 363 845

DZIA ŁKA budowlana Brzeziny – sprzedam, 782 845 235

SPRZEDAM działkę na ogródkach działkowych „BRATEK”, 731

ASYSTENT kamerzysty szuka pracy na weekendy, 509 048 574

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach – 1000 m2 za

263 872
SPRZEDAM działkę 1,3 ha do zabudowy – Syberia, 508 000 210

ZAKŁAD Przetwórstwa Mięsnego „PIEKARSKI” s.c. zatrudni

osiedlem Kulczyńskiego, 789 259 660

pracownika. CV proszę przesyłać na adres: piekarski@piekarski.

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

POSZUKUJĘ mieszkania (okolice Brzezin) za opiekę nad starszą

com.pl, 502 351 337

cena 50,-/m2, 602 579 706

osobą, 785 637 660

POSZUKUJĘ opieki do rocznego dziecka, 694 312 711

SPRZEDAM atrakcyjne działki budowlane od 900 – 1300 m2.

GARAŻ kupię przy Głowackiego, 507 789 630

ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli, 502 148 234

Cena 60,- zł./ m2, 792 433 601

SPRZEDAM tanio działkę 69 arów, Grzmiąca, 46 874 68 15

ZATRUDNIE szwaczki w Brzezinach, 501 296 409

SPRZEDAM M3 Rogów, 503 964 689

SPRZEDAM garaż na oś. Kulczyńskiego, 609 054 783

ZATRUDNIĘ pomocnika do warsztatu samochodowego,

SPRZEDAM lub zamienię M5 na M3 na osiedlu Kulczyńskiego,

SPRZEDAM 5,50 ha ziemi przy drodze asfaltowej, woda, prąd,

608 426 486

698 189 876

z dostępem do rzeki – gm. Rogów, 661 237 376

ZATRUDNIMY mężczyzn na produkcje. Praca stała, 693 594 265

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

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

WYNAJMĘ garaż za Bankiem Spółdzielczym, 782 231 020

664 667 401

SPRZEDAM sklepik w Brzezinach, 793 013 951

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, 501 431 257

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

SPRZEDAM siedlisko 4000 m2 z budynkami – okolice Rogowa,

SPRZEDAM 49 m2 (3 pokoje) w bloku TBS, II piętro, ul. Św.

WYNAJMĘ budynek 100 m2 w Woli Łokotowej gm. Jeżów

504 047 545

Anny, 502 676 421

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

SPRZEDAM działkę 2100 m2 przy lesie – Pieńki Henrykowskie,

SPRZEDAM 3 ha z domem mieszkalnym i budynkami

726 700 567

505 748 473

gospodarczymi w Jaroszkach, 601 801 548

SPRZEDAM atrakcyjną działkę budowlaną na nowym osiedlu

SPRZEDAM działkę 1427 m2 Malownicza – Wojska Polskiego,

SPRZEDAM dom jednorodzinny 100 m2 na działce 1070 m2

domów jednorodzinnych w Brzezinach, 608 353 193

505 748 473

w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, 509 328 021

SPRZEDAM działkę ul. Fredry 13, 516 949 063

KOMFORTOWY dom w Bogdance 160 m2 sprzedam, okazja

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką i garażem,

!. 508 313 528

Rogów, 503 507 485 strona internetowa tobiks.gratka. pl

Różne
DYWAN sprzedam 2,50x3,50 w dobrym stanie, 46 874 30 88

SPRZEDAM M5, Sienkiewicza, 504 507 430

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

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

SPRZEDAM lub wynajmę lokal na targowisku miejskim,

SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie własnościowe bez

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,

atrakcyjna cena, 501 967 196

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

grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki

SPRZEDAM działkę 4000 m2 z zabudowaniami w Brzezinach,

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

urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,

726 161 171

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

Targowisko Miejskie.

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

SPRZEDAM drzwi garażowe segmentowe, 505 09 24 99

SPRZEDAM działkę rolno - budowlaną, 665 945 768

KUPIĘ zboże, 508 471 814

Nieruchomości
DZIAŁKĘ KUPUJESZ ? – sprawdź dostęp do mediów !

SPRZEDAM 4 ha Lipiny, 505 858 450

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

LOKAL użytkowy 23 M2 do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul. Kulczyńskiego,

Wojciechowski 503 491 722

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96 46

605 830 668

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

PRZEDAM działkę 3700 m2 z możliwością zabudowy. Okolice

SPRZEDAM lub wynajmę budkę – targowisko miejskie,

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

Bogdanki 608 022 893

608 731 567

elektryczne NOWE !, 501 713 102

DO wynajęcia lokal, 505 747 908

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

SADZONKI malin, 721 958 081

SPRZEDAM/wynajmę 60 m2 w bloku z cegły, parter, 603 649

mieszkalna, woda, prąd, 601 860 370

ŁUBIN słodki sprzedam, 608 654 436

467, 505 092 499

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

SPRZEDAM siano w kostkach, 607 956 359

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

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

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

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

664 062 125

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

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

MALOWNICZO położone, atrakcyjne działki budowlane

DREWNO opałowe, rozpałkowe , stemple, 782 652 445

46 833 77 08

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

SPRZEDAM łubin, siano i słomę, 602 838 068

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

m2, media cicha i spokojna okolica, 607 167 175 po 16.00

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

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

woda, 508 301 005, 601 305 357

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 pod nr. tel. 601 94 48 49

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604

UWAGA CZYTELNICY! KOLEJNE WYDANIE BIS UKAŻE SIĘ 11 MAJA.
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Różne

POMOGĘ uzyskać wysokie odszkodowanie, 667 126 559

SPRZEDAM rozsiewacz nawozu „KŁOS” 2002 r, siewnik

605 616 587

Poznaniak 6 – 1998 r, sadzarkę czeską – 1985 r., okna drewniane

SPRZEDAM sukienkę komunijną i sukienkę do przebrania,

z demontażu, okno plastikowe, przęsła ogrodzeniowe 5 szt.

532 797 986

z demontażu, 601 366 373

SPRZEDAM słomę – mała kostka, 603 944 503

SPRZEDAM jęczmień, pszenżyto, pszenicę, 667 998 147

SPRZEDAM rower GIANT – stan idealny, 600 621 557

SPRZEDAM młóto browarniane – tylko stała współpraca,

SPRZEDAM stemple budowlane, Rogów, 665 613 970

115,-zł./t

SPRZEDAM chłodnię z agregatem z samochodu dostawczego

netto, 730 458 429

Peugeot z windą, 502 553 569

SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy napędzany elektrycznie,

SPRZEDAM owies, 608 189 232

46 874 28 81, 531 012 358

SPRZEDAM balustradę balkonową, 601 371 226

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

SPRZEDAM lodówkę, stary kredens pokojowy, nowy materac

SPRZEDAM groszek, 606 482 978

przeciwodleżynowy, stolik RTV, 694 884 692

SPRZEDAM łubin, 505 527 007

PROSIĘTA – 512 105 749

KUPIĘ zboże 608 746 876

Jacek Bernat uratował cenny punkt
Start Brzeziny zremisował na wyjeździe 1:1
(0:0) z Górnikiem Łęczyca w spotkaniu 20. kolejki łódzkiej klasy okręgowej. Podopieczni
grającego trenera Marcina Olejniczaka przegrywali od 83. minuty, ale w jednej z ostatnich akcji wyrównującego gola zdobył Jacek
Bernat i uratował brzezinianom cenny punkt.
Do Łęczycy Start pojechał w bardzo okrojonym składzie. Do kontuzjowanych Waldemara Pabiniaka, Tomasza Kaźmierczaka
i Kamila Walczaka dołączyli: Piotr Grzywacz i Adrian Skwarka. Na turniej piłkarski z reprezentacją Polski wyjechał Bogusław
Saganowski, a sprawy osobiste zatrzymały
Rogera Smugę, Marcina Pietrasika i Wojciecha Janczaka. Do dyspozycji trener Marcin
Olejniczak miał zaledwie trzynastu zawodników. Nic dziwnego, że założenia były proste – pewna gra w obronie i nastawienie na
szybkie kontry. Szkoleniowiec uczulał swoich podopiecznych na stałe fragmenty gry,
które rywale ze względu na różnice wzrostu
wykonywali bardzo dobrze. Niestety, na boisku wyglądało to nieco inaczej. Po jednym
z rzutów wolnych piłka odbiła się od słupka
i wpadła szczęśliwie wprost w ręce Jarosława Ruska. W 25. minucie kontuzji kostki doznał Jakub Ciesielski i w jego miejsce na placu
gry pojawił się Wojciech Koperniak. Pierwsza
odsłona zakończyła się szczęśliwie bezbramkowym remisem.

Ważne telefony

SPRZEDAM pełne wyposażenie zakładu krawieckiego,

W drugiej połowie rywale zdecydowanie śmielej zaatakowali i zepchnęli gości do
głębokiej defensywy. Na szczęście znakomicie w formacji obronnej spisywali się Tomasz Kaczmarek, Mariusz Matusiak, Artur
Poździej i Dominik Jedynak, którzy bardzo
szybko oddalali zagrożenie. Z każdą minutą brzezinianie tracili jednak siły i zaczynali popełniać błędy. W 83. minucie świetnym
zagraniem popisał się Bogdan Pacałowski,
który wypuścił na wolne pole Roberta Czekalskiego. Napastnik gospodarzy nie miał
problemów z umieszczeniem piłki w siatce.
Start tą stratą się nie załamał. Szkoleniowiec,
nie mając już nic do stracenia, zdecydował
się posłać wszystkich zawodników do ofensywy. Ostatnie minuty obfitowały w rzuty rożne. Po jedynym z nich w 90. minucie świetną główką w polu karnym popisał się Jacek
Bernat i umieścił piłkę w siatce. Sędzia po
tym golu doliczył do regulaminowego czasu
gry trzy minuty. Start uważnie i ofiarnie grał
w obronie i utrzymał cenny remis do ostatniego gwizdka.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni ze
względu na długi majowy weekend rozegrają wyjątkowo w piątek 29 kwietnia o godzinie
17:00 na własnym boisku z liderem łódzkiej
klasy okręgowej KS Sand Bus Kutno. Natomiast w środę 4 maja brzezinian czeka wyjazdowe spotkanie z MKS Tuszyn. Początek
tego meczu zaplanowano na godzinę 18:00.
Dawid Saj

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

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.

Kulinarne warsztaty z Robertem Sową
27.04.2016 r.
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We wtorek 19 kwietnia z inicjatywy Witolda Sikorskiego, nauczyciela w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
odbyły się niecodzienne warsztaty. Dwie
grupy uczniów Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych uczestniczyły w warsztatach kulinarnych z Robertem Sową – właścicielem restauracji No 31 w Warszawie.
Realizowany projekt ma na celu przeprowadzenie lekcji gotowania z młodzieżą,
podczas których przygotowywane są trzy
dania: orientalny krem z marchewki z dodatkiem sałatki z krewetek, pomarańczy,
pomidorów i kolendry, polędwica z dorsza
atlantyckiego pieczona w sosie hiszpańskim z pomidorów z małżami oraz marynowana pierś z kaczki pieczona z karmelizowanymi gruszkami z wanilią i śliwowicą.
„Warsztaty dają możliwość porozmawiania z zawodowymi kucharzami, a nam kucharzom wyobrażenie o wiedzy kulinarnej
młodzieży uczącej się w szkołach gastronomicznych. Uważam, że uczniowie tej szkoły mają duże pojęcie o gotowaniu, spora
część już pracuje, co tym bardziej cieszy.
Nasze wspólne gotowanie wypadło bardzo dobrze. Muszę podkreślić, że uczniowie czysto gotują, wiedzą co robią, może
nie znają pewnych smaków, ale z pewnością poznają dzięki takim zajęciom jak dzisiejsze” – powiedział Robert Sowa.
Warsztaty rozpoczęły się od ustalenia
co uczniowie jedli na niedzielny obiad.
W zdecydowanej przewadze był to rosół,
pomidorowa, schabowy z ziemniakami,
a nawet pizza. Właściciel restauracji No
31 postanowił ugotować wspólnie z młodzieżą dania proste, ale wykwintne. Warto dodać, że w kulinarnych warsztatach
aktywnie uczestniczył starosta brzeziński Edmund Kotecki, który pomagał przy
przygotowywaniu potraw. Wszystkie dania przygotowane przez młodzież z Robertem Sową wypadły wspaniale i smakowały
wszystkim uczestnikom.
Współorganizatorem wtorkowych
warsztatów była firma Prymat, jeden z czołowych producentów przypraw w Europie

Środkowo-Wschodniej. Firma Prymat jest
sponsorem, który nie tylko wspiera całą
akcję, ale także finansuje udział profesjonalnych kucharzy, roczny zapas przypraw dla szkoły, a uczestnikom warsztatów
upominki. Dzięki temu każdy z uczestników wtorkowych warsztatów otrzymał
fartuch, książkę kulinarną z przepisami

i autografem Roberta Sowy oraz specjalny
certyfikat potwierdzający udział w warsztatach z mistrzem. Jedyny wydatek jaki
trzeba było pokryć, to koszty zakupu towaru, które ponieśli uczniowie oraz sponsorzy, m.in. Staś-Pol.
g.k.

UWAGA CZYTELNICY! KOLEJNE WYDANIE BIS UKAŻE SIĘ 11 MAJA.

Święto Wiosny w Rogowie
16

Tradycyjnie w ostatni weekend kwietnia rogowski Leśny Zakład Doświadczalny zorganizował Święto Wiosny. Wydarzeniu temu towarzyszyły też pierwsze w tym sezonie kursy
Rogowską Koleją Wąskotorową.
Święto Wiosny ma na celu promocję Leśnego Zakładu Doświadczalnego prowadzonego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w tym sprzedaży roślin,
jaką prowadzi Gospodarstwo Szkółkarskie.
W ostatni weekend kwietnia dziesiątki osób
przybywają na kiermasz, gdzie nabywając
drzewko czy krzew można też skorzystać
z fachowej porady ekspertów LZD. Dodatkowo w niedzielę organizowany jest festyn
rodzinny, na którym wśród wielu stoisk wyróżnia się od lat swoimi tradycyjnymi przysmakami namiot Koła Gospodyń Wiejskich
w Przyłęku Dużym. „W tym roku największym powodzeniem cieszyły się u nas pierogi,
placki ziemniaczane i zalewajka” – wskazuje
sekretarz koła Henryka Stańczyk. Najedzeni turyści mogli następnie zwiedzić z bezpłatnym przewodnikiem rogowskie Arboretum, którego kolekcja roślin drzewiastych
liczy ponad 35 tys. osobników. Wiele ciekawostek oferowało Muzeum Lasu i Drewna,
którego pracownicy przebrali się za owady.

„Promujemy w ten sposób odnowioną wystawę o tej tematyce, jaka ma być otwarta
w majowy, długi weekend” – wyjaśnia specjalista do spraw edukacji Joanna Sitkiewicz.
Las to także praca leśnika i drwala, z którą
można było się zapoznać, próbując przeciąć
kłodę drewna elektryczną piłą, o co zadbało
Nadleśnictwo Rogów.
W niedzielę w drogę do Jeżowa wyruszyli też pierwsi pasażerowie Rogowskiej Kolei
Wąskotorowej, która przechodzi gruntowny remont. „Na początek uruchomiliśmy
kursy na odcinku Rogów-Jeżów” – wyjaśnia kierownik Rogowskiej Kolei Wąskotorowej Edward
Kłoda. W wakacje ma być
też czynna trasa z Rawy
Mazowieckiej do Białej
Rawskiej. Na remont odcinka Jeżów- Rawa Mazowiecka Fundacja Polskich
Kolei Wąskotorowych na
razie szuka źródeł finansowania, dlatego warto wesprzeć 1% podatku tę organizację (KRS:
0000061869).

27.04.2016 r.

Choć Święto Wiosny już minęło, Rogów
oczekuje kolejnej fali turystów w czasie długiego majowego weekendu. Na majówkę
przygotowuje się zarówno Arboretum, gdzie
zorganizowany zostanie piknik z koncertem
zespołów dziecięcych, konkursy i zabawy, jak
i Rogowska Kolej Wąskotorowa, która ma
kursować od soboty 31 kwietnia do 3 maja.
Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronach rogowskiego arboretum i Rogowskiej Kolei Wąskotorowej.
TOM

I
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KS Hokej-Start stracił pozycję lidera

KS Hokej-Start Brzeziny przegrał na własnym boisku z AZS Politechniką Poznańską 0:1 (0:0) w spotkaniu 8. kolejki fazy
zasadniczej Mistrzostw Polski w hokeju
na trawie. Tym samym podopieczne trener Małgorzaty Polewczak straciły pierwszą pozycję w tabeli na rzecz zawodniczek
z Poznania.
Od początku spotkanie było bardzo
wyrównane. Gra była otwarta, a większość akcji toczyła się w środkowej strefie boiska. Sytuacji podbramkowych było
jak na lekarstwo, a wszystko ze względu
na dobrą postawę defensywną obu drużyn. Na pierwszą bardzo dobrą okazję gospodyń trzeba było czekać do 21. minuty.
Świetną kontrę zapoczątkowała Aleksandra Kuzmecka, która wypuściła na wolne pole Martynę Gabarę. Najlepsza strzelczyni rozgrywek niestety nie trafiła czysto
w piłkę. W odpowiedzi siedem minut później Politechnika wbiła piłkę do bramki
KS Hokej-Start, ale wcześniej sędziny dopatrzyły się przewinienia ze strony poznanianek i bramki nie uznały. Pierwsza część
meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. W drugiej połowie podopieczne
trener Małgorzaty Polewczak nie były
w stanie stworzyć zagrożenia. Wyraźnie
odczuwalny był brak Moniki Polewczak,
która dzień wcześniej doznała poważnej
kontuzji ręki i w tym pojedynku nie mogła wystąpić. Brzezinianki ograniczyły się
do gry defensywnej i nastawiły na kontry. Więcej do powiedzenia miały zawodniczki z Poznania, które w 59. minucie
skutecznie wykonały krótki róg. Na listę
strzelczyń wpisała się Joanna Hawrot. Od

tego momentu przyjezdne kontrolowały
przebieg gry i oddalały zagrożenie od własnej bramki. Nie mając nic do stracenia,
gospodynie ruszyły do ataku. W ostatniej minucie doskonałą okazję stworzyły Martyna Gabara i Krzysztofa Bartnicka, ale znakomitą interwencją popisała się
bramkarka Politechniki. Ostatecznie trzy
punkty pojechały do Poznania. W ligowej
tabeli KS Hokej-Start zamienił się miejscami z AZS Politechniką, do której traci
trzy oczka. Na trzecim miejscu jest LKS
Rogowo, który po karnych zagrywkach
3:2 pokonał na wyjeździe UKHT Ósemkę
Tarnowskie Góry.

W sobotę kolejne spotkanie w rundzie wiosennej rozegrały juniorki. KS
Hokej-Start wygrał z UKS SMS Łódź 2:1
(1:1) i z kompletem zwycięstw przewodzi
w ligowej tabeli z dziewięcioma punktami przewagi nad AZS Politechniką
Poznańską.
Kolejne spotkanie seniorki rozegrają
w niedzielę 8 maja na wyjeździe z UKHT
Ósemką Tarnowskie Góry, natomiast juniorki na własnym boisku zagrają w sobotę 7 maja również z drużyną z Tarnowskich Gór.
Dawid Saj

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

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

04.05.2016 r.
11.05.2016 r.
18.05.2016 r.
08.06.2016 r.
22.06.2016 r.
29.06.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. zaprasza do składania
ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2015 oraz
sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem.
Oferta powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko i adres oferenta lub pełną nazwę przedsiębiorcy wraz z informacją
o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
- cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii
o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
- preferowany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego:16-20 maj
2016 r.
Oferty prosimy kierować na adres:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. ul. Św. Anny 57,
95-060 Brzeziny adres e-mail : sekretariat@tbsbrzeziny.pl do dnia 04.05.2016 r.
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

ZIT dla gminy Brzeziny

Trwa audyt energetyczny siedmiu obiektów na terenie gminy Brzeziny, które w najbliższych latach mają być poddane termomodernizacji. Środki na ten cel będą
pochodzić z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z których gmina Brzeziny może skorzystać dzięki przynależności
do Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.
Projekt o nazwie „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny” uzyskał już akceptację Urzędu Marszałkowskiego w kwestii

Nadzwyczajna
sesja Rady
Gminy Brzeziny
W minionym tygodniu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzeziny. Powodem było podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy gminy Brzeziny z gminą Stryków w zakresie przebudowy
drogi gminnej w miejscowościach Poćwiardówka oraz Kolonia Niesułków. Porozumienie pozwoli wdrożyć kompleksowe rozwiązania poprawiające infrastrukturę drogową.
TOM

ubiegania się o środki w trybie pozakonkursowym. Inwestycja ma objąć Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu, Szkoły Podstawowe w Dąbrówce
Dużej, Gałkówku Kolonii i Bogdance, budynki OSP w Gałkówku Kolonii i Przecławiu oraz Dom Wiejski w Dąbrówce Małej.

Audyt energetyczny ma dać odpowiedź,
jakie działania należy podjąć, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery
i zaoszczędzić maksymalnie dużo energii
cieplnej. Projekt może więc objąć zarówno
docieplenia ścian, stropodachów, wymianę drzwi i okien jak i skorzystanie z odnawialnych źródeł energii. Po audycie gmina przystąpi do przygotowania projektów
i kosztorysów inwestycji, co ma się zakończyć w okresie jesiennym. Pierwotnie termomodernizacją miał być objęty również
budynek OSP w Grzmiącej, ale ekspertyza
budowlana wykazała, że nie nadaje się on
do termomodernizacji i konieczna jest jego
przebudowa bądź wybudowanie całkiem
nowego obiektu. Stosowane prace projektowe mają się rozpocząć już w tym roku.
W ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych na liście rezerwowej znalazł się drugi projekt, jaki gmina Brzeziny
zamierzała realizować dzięki przynależności do ŁOM. Dotyczy on przydomowych
oczyszczalni ścieków, co wynika z dużego zainteresowania mieszkańców w tym
zakresie. Dzięki środkom zewnętrznym
na terenie gminy Brzeziny powstało w ramach dwóch poprzednich projektów już
ponad trzysta takich oczyszczalni.
TOM

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BRZEZINY

Wójt Gminy Brzeziny informuje, że w dniach 11-13 maja 2016 r. na terenie całej gminy
odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka zostanie przeprowadzona we
wskazanych dniach poprzez wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed
posesję przy drodze publicznej.
Do 09 maja zainteresowani mieszkańcy powinni zgłosić rodzaj oraz ilość odpadów
do odebrania telefonicznie pod numerem (46) 830 35 25 lub osobiście w biurze
TONSMEIER CENTRUM w Łowiczu na ul. Armii Krajowej 49.
Firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., która przeprowadzi zbiórkę będzie odbierać
odpady wyłącznie z posesji, których właściciele dokonali zgłoszenia i zostali wpisani
na listę.
Odpady należy wystawić o godzinie 7:00 rano w dniu 11.05.2016 r.
W trakcie zbiórki odbierane będą następujące odpady:
1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
• sprzęt AGD: lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki, żelazka, odkurzacze, lokówki
itp.
• sprzęt RTV: telewizory, radia, magnetowidy itp.
• sprzęt komputerowy: komputery, monitory, drukarki, skanery itp.
• baterie i akumulatory od samochodów osobowych.
2. Odpady wielkogabarytowe: meble, dywany, wykładziny itp.
3. Opony od samochodów osobowych, motocykli, rowerów (nie należy wystawiać
opon od samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych).
Nie należy wystawiać worków po nawozach.
ogłoszenie płatne
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Dzień Ziemi
w Przedszkolu nr 1

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzezinach
ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017

22 kwietnia Przedszkole nr 1 w Brzezinach
obchodziło Światowy Dzień Ziemi. Święto
rozpoczęło się od występu dzieci z koła teatralnego, które przedstawiły inscenizację
„Jaś i Małgosia” w wersji ekologicznej. Przedstawienie zakończono piosenką „Ziemia – zielona wyspa”. Następnie dzieci z koła badawczo
- przyrodniczego prezentowały wiersze ekologiczne, zaśpiewały też piosenkę „Posprzątajmy świat”, do której przyłączyły się dzieci z całego przedszkola. Kolejnym punktem
spotkania był quiz ekologiczny – każda grupa
losowała pytanie. Głównym celem przedstawienia teatralnego i quizu było podniesienie
świadomości ekologicznej dzieci oraz kształtowanie współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Następnie przedszkolaki przemaszerowały z transparentami
promującymi zachowania ekologiczne. Na
zakończenie „Dnia Ziemi” zorganizowano
warsztaty ogrodnicze. Dzieci wraz z rodzicami sadziły kolorowe kwiatki w donicach,
które wcześniej obłożono zaprawą murarską.
Tegoroczna akcja była bardzo udana, a dzięki
takim właśnie działaniom dzieci uczą się postaw ekologicznych.
g.k.

Walne Zebranie
„Naszych Dzieci"
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym
Dzieciom" zaprasza swoich członków na
Walne Zgromadzenie, które odbędzie
się 28 kwietnia o godzinie 17 w siedzibie
organizacji przy ulicy Piłsudskiego 14.
W porządku obrad przewidziano m.in.
wprowadzenie zmian do statutu stowarzyszenia, prezentacje sprawozdań z działalności w minionym roku oraz omówienie planu działania na rok 2016.
TOM

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat chętne
do nauki gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, flecie,
klarnecie, saksofonie oraz gitarze
na przesłuchania kandydatów, które odbywać się będą w dniach
17 i 18 maja 2016, w godz. od 15.00 do 18.30.
Zajęcia przygotowujące do przesłuchań dla dzieci w wieku 5-7 lat
odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19.00, a dla dzieci starszych
11 maja o godz. 18.00 oraz
16 maja o godz. 18.30.
Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w szkole
należy złożyć do 16 maja 2016 roku.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej
www.psmbrzeziny.pl (zakładka rekrutacja) oraz
w sekretariacie szkoły przy ul. Św. Anny 33/35 w Brzezinach
pod numerem telefonu: 46 847 23 17 lub 502 619 121

XXIII sesja Rady Miasta Brzeziny

Informuję, że 28 kwietnia 2016 r. w czwartek o godz. 9.00 rozpocznie
się kolejna sesja Rady Miasta Brzeziny. W części uroczystej wręczone
zostaną medale za długoletnie pożycie małżeńskie dwóm parom:
państwu Mirosławie i Eugeniuszowi Stypułkowskim oraz Barbarze
i Antoniemu Zalewskim. W części roboczej radni wysłuchają:
- sprawozdania ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,
w tym z organizacjami sportowymi i kulturalnymi dotowanymi na
działalność statutową za 2015 rok,
- informacji o stanie dróg w mieście i podsumowania akcji zimowego
utrzymania dróg,
- sprawozdań z działań związanych z realizacją projektów „Smart City”
i „Zaginione Miasto”.
Rozpatrzone zostaną m.in. projekty uchwał:
- dotyczące wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2017 będących
w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych,
-określenia zasad i trybu konsultacji społecznych na terenie Miasta
Brzeziny.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Zofia Krawczyk

IV

Wiosna to okres, w którym smród gnojówki i obornika wpisuje się w krajobraz.
Na obrzeżach naszego miasta jest sporo
pól uprawnych, a w ich sąsiedztwie bliższym i dalszym stoją domy. Drażniący nozdrza zapach roznosi się po okolicy, co często
przeszkadza sąsiadom.
Wiadomo, że o uprawy należy dbać między innymi nawożąc ziemię. Wśród nawozów organicznych obornik jest najwartościowszym, gdyż oprócz dostarczenia
potrzebnych składników pokarmowych
działa korzystnie na glebę powodując jej odkwaszenie. Gnojowica to płynna, przefermentowana mieszanina odchodów zwierząt
gospodarskich i wody, ewentualnie z domieszką niewykorzystanych pasz, pochodząca z obór bezściółkowych, gromadzona w zbiornikach. . Gnojówka i obornik nie
są odpadami, lecz nawozami organicznymi.
Te zaś rolnik może w okresie wiosennym
i letnim wylać na pola. To jest jego zbójeckie prawo. Optymalnym terminem stosowania obornika jest wczesna wiosna. Obornik może być wywożony również w okresie
późnej jesieni pod warunkiem, że będzie
natychmiast przeorany. Wadą tego typu nawożeń jest nieprzyjemny zapach uwalniany
szczególnie intensywnie w ciepłe dni.
Największa emisja substancji odorowych następuje w chwili rozprowadzania
odchodów zwierzęcych (obornika/gnojowicy) na polu i zapach może być wyczuwalny
na dużą odległość, w zależności od rodzaju odchodów, warunków pogody i używanego sprzętu. W celu ochrony powietrza
gnojowicę i obornik najlepiej wywozić na
pole w czasie pochmurnej pogody, używając rozstrząsaczy i beczkowozów. Gnojowicę i gnojówkę powinno się wprowadzać pod
powierzchnię nieobsianej gleby lub w międzyrzędzia roślin uprawnych za pomocą
węży rozlewowych, wyposażonych w odpowiednie końcówki; nie należy dopuszczać
do przeładowania rozstrząsaczy obornika
lub przepełnienia beczkowozów, aby nie następowało zanieczyszczenie dróg w czasie
transportu na miejsce przeznaczenia.
Kolejnym nawozem, niezwykle skutecznym, ale o dużej uciążliwości zapachowej
są osady ściekowe wykorzystywane rolniczo. Ścieki oraz komunalne osady ściekowe, w tym również nawozy powstające
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z osadów mogą być źródłem składników nawozowych, ale także metali ciężkich i różnych form organizmów chorobotwórczych
stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Niezmiernie
ważne jest więc przestrzeganie zasad właściwego ich stosowania. Tylko odpowiednie wykorzystanie w gospodarstwie ścieków i komunalnych osadów ściekowych
daje gwarancję bezpieczeństwa środowiska
oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Biorąc powyższe pod uwagę należy stosować nawozy
pochodzące z osadów ściekowych, z uwagi na specyficzny, nieprzyjemny zapach
jaki wydzielają, z dala od siedzib ludzkich
i w miarę możliwości wprowadzać pod powierzchnię gleby.
Minimalne standardy dotyczące przede
wszystkim racjonalnej gospodarki nawozami, stosowania środków ochrony roślin,
ochrony gleb i wód, zachowania cennych
siedlisk i gatunków występujących na obszarach rolnych, określone zostały w wymogach Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej
(ZDPR). Wynikają one z określonych ustaw
i rozporządzeń krajowych, które harmonizują z odpowiednimi aktami prawnymi
UE. W naszym kraju wymogi ZDPR zostały uregulowane prawnie Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004
r. (Dz.U. Nr 73 poz.657) i podlegają kontroli. Ich przestrzeganie jest obowiązkowe
dla rolników, którzy korzystają z płatności
w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dopóki rolnik nie spowoduje zanieczyszczenia wód gruntowych albo zanieczyszczenia z gnojówki lub gnojowicy nie
przedostaną się poza teren jego nieruchomości, to organ ochrony środowiska (wójt,
burmistrz, prezydent miasta) niewiele może
uczynić.
Nie funkcjonuje bowiem dyrektywa
odorowa, stąd organ nie może zakazać wywożenia obornika i gnojówki na pole, tylko

z tego powodu, że zapach jest uciążliwy dla
otoczenia. Natomiast mieszkańcy narażeni na uciążliwości spowodowane nieprzyjemnym zapachem mogą na drodze cywilnej domagać się zaniechania naruszania ich
praw, przede wszystkim zaprzestania imisji
(odoru), korzystając z przepisów prawa sąsiedzkiego .
W związku z powyższym apelujemy do
wszystkich rolników wykonujących w okresie wiosennym, nawożenia upraw rolniczych nawozami organicznymi, o możliwe
przeniesienie terminu ich dokonywania na
dni o obniżonych temperaturach powietrza i jego podwyższonej wilgotności. Trzeba przestrzegać przepisów prawa, ale podstawową zasadą każdej działalności jest nie
szkodzić drugiemu.
Zachęcamy rolników (producentów
zwierząt hodowlanych i drobiu) do zapoznania się z KODEKSEM DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ.
Wydział Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny

ZAPRASZAMY
DO SALONU
MEBLOWEGO
"ADEX"

Polik 55A
(Paprotnia przy trasie krajowej
72 Brzeziny – łódź)
tel. 600 285 709

Z GAZETĄ
5% RABATU

Godziny otwarcia
pon.- pt. 9.00 - 19.00
sob. 9.00 – 15.00

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Łowicz informuje,
że ze względu na prowadzone prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie
energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

28.04.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Piłsudskiego Nr od 1
do 33, Matuszewskiego 2A i 4A, Moniuszki 2.
4 i 5.05.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Witkowice 3 gm. Brzeziny,
5 i 6.05.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Tadzin.

Dzień Ziemi w Jedynce
27.04.2016 r.

Jak co roku społeczność brzezińskiej
Jedynki włączyła się w obchody Światowego Dnia Ziemi, którym tym razem przyświecało hasło „Palący Temat – Niska
Emisja!” Tegoroczne obchody poświęcone
zostały bowiem problemom związanym
z ochroną powietrza i przeciwdziałania
tzw. niskiej emisji. 21 kwietnia specjalnymi gośćmi były przedszkolaki z zaprzyjaźnionych Przedszkoli nr 1 i nr 3
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w Brzezinach. Klasy 0 – III pod kierunkiem wychowawczyń i głównej inicjatorki akcji Jolanty Maślanko przygotowały
przedstawienie „Wiosna w lesie”. Dzieci
wcieliły się w role zwierząt, którym ludzie
zakłócają spokój w ich naturalnym, leśnym środowisku, hałasując i śmiecąc. Dzięki wspólnym działaniom las udało się jednak
posprzątać i zaprosić do niego Panią Wiosnę.
Dzieci wypracowały „Kodeks Ekologiczny”

V

zawierający wiele mądrych haseł: „Kto śmieci segreguje, ten środowisko ratuje” albo „Torebka foliowa jest już niemodna, materiałowa
bardziej wygodna” czy „Dbaj o ciszę wokół,
bo ona daje spokój”. Każda z klas odśpiewała
także piosenkę związaną z tematami ochrony środowiska naturalnego. Podczas przedstawienia poczynaniom dzieci przyglądało
się jury w składzie: dyrektor szkoły Zbigniew
Zieliński, Joanna Stańczyk i Karolina Elkowicz, gdyż dzieci przygotowały kostiumy, by
w tym szczególnym dniu zaprezentować się
jako drzewa. Liczba uczestników konkursu
przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów, a pomysłowość i oryginalność strojów
nie ułatwiły jury rozstrzygnięcia rywalizacji.
W kategorii przedszkoli i grup przedszkolnych zwycięzcami zostali: I miejsce Amelia
Janczak z Przedszkola nr 3, II – Jan Szychulski z grupy 0b brzezińskiej Jedynki, III – Julia
Milier, także z Przedszkola nr 3. Wśród klas
I – III zwycięzcami okazali się: I – Magdalena Grzelak z klasy III b, II – Oliwia Ścibiorek
z klasy II d, III – Brajan Sobieszkoda z klasy I a. Następnego dnia do obchodów Święta
Ziemi przyłączyli się uczniowie klas IV – VI.
Klasy V pod okiem nauczycielki przyrody
Jolanty Zielińskiej przygotowały i zaprezentowały inscenizację ekologiczną „Ratujmy
Matkę Ziemię”. Występ edukował zgromadzonych na temat jakości powietrza w Polsce,
uświadamiał, jakie są skutki zanieczyszczeń
powietrza dla środowiska i zdrowia człowieka oraz uczył, jakie działania podjąć, aby nastąpiła pozytywna zmiana. Dzień Ziemi jest
akcją edukacyjną, która ma spowodować refleksję i skłonić do pozytywnych zachowań,
uświadomić, jak negatywnie na środowisko
może oddziaływać człowiek oraz jakie działania można podjąć indywidualnie i zbiorowo, aby ograniczyć do minimum zły wpływ
na naturalne zasoby Ziemi. W Jedynce już to
wiedzą i wdrażają proekologiczne zachowania nie tylko od święta.
g.k.

str.V

VI
Dzień
Ziemi w Szkole Podstawowej nr 2
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Jak co roku 22 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 obchodzono Dzień Ziemi.
Uczniowie klasy VB przygotowali apel dla klas III-VI, podczas którego
zwrócili uwagę na problem segregacji
odpadów, emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zachowania bioróżnorodności. W przedstawieniu dzieci ukazały
różne sytuacje oraz zachowania ludzi
w odniesieniu do problemów ochrony
środowiska. Pojawili się tacy bohaterowie, jak Lucyna Zielona, Jakub Czysty
i Karol Ratowalski, którzy znali zasady segregacji, recyklingu i ograniczenia
ilości zanieczyszczeń powietrza. Obrońcy przyrody recytowali wiersze i zachęcali swoich kolegów do dostrzegania
piękna natury.
Podczas spotkania uczniom klas
piątych i szóstych, laureatom konkursu „Mój Las” organizowanego przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Łodzi,
wręczono nagrody i dyplomy.
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Młodsze dzieci z klas przedszkolnych, pierwszych, drugich i trzecich zostały także nagrodzone w rozstrzygniętym konkursie „Drugie życie śmieci”
organizowanym przez świetlicę szkolną.
Świąteczny nastrój tego dnia podkreślała wystawa plakatów dotyczących
segregacji odpadów i zbiórki elektrośmieci autorstwa uczniów klas starszych
oraz wystawa zabawek i przedmiotów
codziennego użytku wykonanych z odpadów przez młodsze dzieci.
Promocję zdrowia i ekologicznego
stylu życia kontynuowano podczas degustacji przekąsek, sałatek i surówek
w czasie długiej przerwy. Klasy wraz ze
swoimi wychowawcami, dzięki uprzejmości rodziców, przygotowały stoliczki ze zdrową żywnością. Wszystkie potrawy bardzo dzieciom smakowały, co
można było wnioskować po tempie, z jakim znikały z talerzy i półmisków.
Szkoła Podstawowa nr 2 realizuje ogólnopolski program prozdrowotny „Trzymaj formę”, którego celem jest

m.in. kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dzieci. Dlatego
też, jak co roku, taka forma prezentacji
i degustacji zdrowych produktów jest
propagowana właśnie podczas Święta
Ziemi.
Dzień Ziemi promuje akcje i działania na rzecz ochrony planety, ale mają
być one kontynuowane przez cały rok,
do czego zgodnie zobowiązali się wszyscy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach.
g.k.
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Poświęcenie obrazu MBCZ
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10-lecie WTZ „
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko
Ciebie" działające przy Stowarzyszeniu
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom" 20 kwietnia obchodziły jubileusz X-lecia.
Ponieważ rocznica taka zdarza się
nieczęsto, urodziny świętowano w sali
bankietowej, którą licznie wypełnili zaproszeni goście. Wraz z pracownikami i podopiecznymi WTZ wszystkich
przybyłych witała kierownik warsztatów
Anna Sobkiewicz. To między innymi dla
nich niepełnosprawni podopieczni WTZ
przygotowali wzruszający koncert życzeń
i wielki napis „Dziękujemy" w dowód
wdzięczności za powstanie warsztatów
i wsparcie przez długie 10 lat. Stosowne
życzenia przekazano także pracownikom
WTZ, którzy na co dzień wspierają niepełnosprawnych podopiecznych oraz rodzicom. „Jestem pod wielkim wrażeniem
tych pięknych dziesięciu lat. Nasz powiat
obchodzi w tym roku piętnastą rocznicę,
a Warsztaty Terapii Zajęciowej są jednym
z jego najwspanialszych dzieci” – wskazywał następnie starosta brzeziński Edmund
Kotecki, który był jednym z inicjatorów
powstania warsztatów. W ramach urodzinowego prezentu wraz z wicestarostą Romanem Sasinem starosta przekazał bilety
do kina dla każdego uczestnika WTZ. Za
założycieli warsztatów można też uznać
Małgorzatę Pykę – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami PCPR oraz zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”
na czele z Barbarą Bigoszewską. Życzenia
uczestnikom WTZ przekazała też wiceburmistrz Justyna Nowak, która odczytała list gratulacyjny oraz inni liczni goście:
przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej w Brzezinach i Dąbrowie, Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka

BIS/17/2016

Pomocy Społecznej w Rogowie, Biblioteki
Pedagogicznej w Brzezinach, Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jeżowie i zaprzyjaźnionych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Koluszek. Oczywiście,
nie zabrakło jubileuszowego tortu oraz
urodzinowego poczęstunku.
Przygotowania do jubileuszu trwały
prawie od początku roku, kiedy rozpoczęły się próby do programu artystycznego. Istotnie pomogli tu rodzice, dzięki
wsparciu których jubileusz mógł przybrać
tak okazałą formę. A pod opieką „Blisko
Ciebie" znajduje się obecnie już 30 niepełnosprawnych osób, czyli o dziesięć więcej niż 10 lat temu, kiedy warsztaty rozpoczynały swoją działalność. Zajęcia
odbywają się w ramach sześciu pracowni:
krawieckiej, plastycznej, rękodzieła, informatycznej, gospodarstwa domowego
oraz umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego. Codziennie warsztatowy bus pokonuje ponad 200 km, aby

dowieźć na czas uczestników z całego powiatu
brzezińskiego. „Jednym
z największych osiągnięć
warsztatów jest wyprowadzenie z domów wielu niepełnosprawnych, którzy
przez całe lata nie mogli
z nich wyjść” – wskazywał
w czasie uroczystości Edmund Kotecki. Obecnie
uczestnicy mają w warsztatach wielu przyjaciół
i jak informuje kierownik
WTZ Anna Sobkiewicz –
jeżdżą na wycieczki i przeglądy artystyczne oraz integrują się z mieszkańcami
zaprzyjaźnionych domów
pomocy społecznej czy innych warsztatów terapii
zajęciowej.
TOM
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IX

„Blisko Ciebie"

BIS/17/2016

str.IX

Charytatywny
koncert na rzecz Krzysztofa Leończuka
X

W niedzielę 24 kwietnia o godz. 16.00 w klasztorze oo. Franciszkanów w Brzezinach odbył
się charytatywny koncert na rzecz Krzysztofa
Leończuka.
21-letni Krzysiek z Kołacina od urodzenia
choruje na mózgowe porażenie dziecięce oraz
niedowład czterokończynowy. W niedzielnym
koncercie wystąpiła utalentowana wokalnie rodzina Kaczmarków z Koluszek: Iwona i Piotr
– para śpiewaków operowych, animatorów życia muzycznego, oraz ich dwaj utalentowani synowie Wojciech i Adam. Wykonawcom towarzyszył zespół muzyczny pod dyrekcją Adama
Manijaka z Akademii Muzycznej w Łodzi.
„Bardzo się cieszę, że ten zabytkowy kompleks klasztorno- kościelny służy dzisiaj pomocą Krzysztofowi. Dziękuję nauczycielowi
wychowania fizycznego Witoldowi Sikorskiemu, z którego inicjatywy doszło do dzisiejszego koncertu. Czuwajmy, aby nie skamieniały

BIS/17/2016

nam serca, aby miłość rodziła błogosławione
owoce czynów w codziennym życiu” – powiedział przed koncertem gospodarz klasztoru o.
Konstanty Ciaranek.
W koncercie „Od arii do piosenki” prowadzonym przez redaktor muzyczną Krystynę
Pietranek-Kulis artyści wykonali najpiękniejsze arie operowe i pieśni.
Każdy z wykonywanych utworów nagradzany był głośnymi brawami, a na zakończenie
publiczność domagała się bisu.
Całkowity dochód ze sprzedaży cegiełek
oraz dobrowolnych wpłat do puszek przeznaczony został na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – pionizatora dla Krzyśka Leończuka.
Udało się zebrać ok. 6,8 tys. złotych, a samych
cegiełek sprzedano blisko 160. Krzysiek jest
najmłodszym dzieckiem spośród piątki dzieci
Grażyny i Jana Leończuków z Kołacina. „Brak
nam słów, że po tylu latach spotkało nas takie
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szczęście, że ktoś zechciał zorganizować nie tylko zbiórkę, ale i koncert. Zaskoczyła nas ilość
osób, które przyszły na koncert i zechciały nam
udzielić pomocy w zakupie pionizatora. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają” –
powiedzieli po koncercie rodzice Krzyśka.
Pomysł organizacji koncertu wyszedł od
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, którzy o pomoc poprosili Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” w Brzezinach. Uczniowie Natalia Bąba,
Anna Lis, Michał Goli, Karolina Szatan, Rafał Wlazło, Weronika Witkowska i Dawid
Gaik w organizację koncertu włożyli dużo
pracy i serca, podobnie jak nauczycielka Irena
Gralewska- Jagiełło.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli poseł na Sejm RP Waldemar Buda, starosta brzeziński Edmund Kotecki, ks. dziekan
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Sklep Firmowy CARSONA VIP
w Brzezinach, ul. Kościuszki 2
zaprasza na

TOTALNĄ
WYPRZEDAŻ
OBUWIA
Wiosna - Lato
Krzysztof Nowak i ks. dziekan Marek Balcerak. Wśród publiczności byli m.in. dyrektorzy
brzezińskich szkół Anna Sokołowska, Anna
Mrówka i Zbigniew Zieliński. Podziękowania
należą się także sponsorom i darczyńcom, którzy przyczynili się do niedzielnego koncertu
– Zbigniewowi Winkielowi, prezesowi przedsiębiorstwa AGAT S.A., Małgorzacie Bielskiej,
prezesowi firmy POL-HUN, Robertowi Pońskiemu, prezesowi firmy Elektryk, Elżbiecie
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Olszyńskiej i Piekarni Olszyńscy, Arturowi
Szklarkowi z Centrum Ogrodniczego „ARTFILI” w Felicjanowie, Zbigniewowi Krukowi
z Zakładów Mięsnych „ZBYSZKO” oraz posłowi Waldemarowi Budzie , a także gospodarzowi miejsca o. Konstantemu Ciarankowi, który
nie tylko bez wahania przyjął propozycję organizacji koncertu, ale także służył wsparciem na
każdym etapie przygotowań.
G.k.

CENY NIŻSZE NIŻ
U PRODUCENTA
Obuwie wykonane
jest z naturalnych skór
wysokiej jakości
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Sponsorzy Dni Brzezin

Szanowni Państwo,
w związku z planowanymi na 25 czerwca 2016r. „Dniami Brzezin” jako ORGANIZATOR IMPREZY zapraszamy do
współpracy w zakresie promocji.
W tym dniu w Parku Miejskim w Brzezinach wystąpią zespoły: DE MONO
oraz URSZULA.
Proponujemy współpracę w 3 opcjach
do wyboru:
Opcja 1. SPONSORING GENERALNY- informacja o firmie, która zostanie sponsorem generalnym Dni Brzezin,
znajdzie się we wszystkich materiałach
informacyjno-promocyjnych.

Sienkiewicz wśród
seniorów
Radna Zofia Krawczyk – wieloletnia
wolontariuszka w brzezińskim Domu
Pomocy Społecznej, rozpoczęła również
współpracę z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Starszych „Senior WIGOR",
który od czterech miesięcy działa w Brzezinach przy ulicy Sportowej. Pierwsze
spotkanie, jakie zorganizowała tam wiceprzewodnicząca Rady Miasta, poświęcone było Henrykowi Sienkiewiczowi,
którego setną rocznicę śmierci właśnie
obchodzimy.
Zofia Krawczyk opowiadała o życiu
Sienkiewicza i jego twórczości, prezentując
fragmenty znanych utworów, m.in. „Latarnika". Nie zabrakło też mało znanych ciekawostek z życia tego polskiego noblisty.
Prelekcja musiała spodobać się seniorom,
gdyż nagrodzili Zofię Krawczyk brawami.
Radna już myśli o kolejnych atrakcjach dla
emerytów z „Senior WIGOR". „Planujemy,
że będą to cykliczne spotkania” – wyjaśnia Katarzyna Wadowiec z Urzędu Miasta Brzeziny, która jest odpowiedzialna za
projekt. Jednym z pomysłów są wspólne
zajęcia z mieszkańcami Domu Pomocy
Społecznej w Brzezinach. W najbliższych
planach jest też wycieczka do podziemi
brzezińskiego kościoła farnego.
TOM

Sponsor Generalny wybiera formę
promocji podczas imprezy (np. namiot
lub/i baner na platformie przy scenie lub/i konkurs na scenie lub/i hostessy podczas trwania imprezy;
Sponsorem Generalnym zostanie firma, która zaproponuje najkorzystniejszą
ofertę cenową.
Oferty przyjmujemy do dnia 10 maja
2016r.
Opcja 2. (Koszt 500,00 zł) – Organizator udostępnia miejsce promocyjne (3mb)
w alei dla sponsorów do aranżacji przez
Sponsora oraz baner na platformie przy
scenie.

Opcja 3. (Koszt 200,00 zł)- Organizator udostępnia miejsce na baner na platformie przy scenie.
Bez względu na opcję Organizator informuje o sponsorach ze sceny podczas
trwania imprezy oraz mediach lokalnych (FB miasta i Organizatora, strona
internetowa miasta, strona internetowa
Organizatora).
Zainteresowanych zapraszamy do podpisania umów sponsoringowych.
Tel. 46 874 31 31 lub 537 488 408; mail:
kontakt@cpik-brzeziny.pl
Ewa Kalińskadyrektor Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima
serdecznie zaprasza na wystawę
malarstwa Zdzisława Murlikiewicza.
Wystawę można oglądać do końca kwietnia.
Swoją przygodę z malarstwem rozpoczął w 1970 roku. Uprawia malarstwo olejne.
Pomysły na obrazy czerpie z dalekich podróży po całym świecie i obserwacji
otaczającego środowiska. Tematyką Jego prac są kwiaty, pejzaże, martwa natura
i abstrakcja. W swojej pracy artystycznej inspiruje się twórczością wielkich
mistrzów malarstwa; Vincenta Van Gogha i Paula Cezannea. Artysta bierze udział
w regionalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych zdobywając nagrody
i wyróżnienia. Jego prace
prezentowane są na wystawach zbiorowych i indywidualnych, w kraju i za granicą.
Malarstwo artysty ujmuje świeżością, bogactwem kolorystyki i niepowtarzalną
osobowością. Od 20 lat należy do Klubu Twórców Kultury w Miejskim Centrum
Kultury w Bełchatowie.

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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Kolejny projekt zawodowy w ZSP
1 lipca rozpoczyna się projekt „Akademia Mistrzów Zawodu" wspomagający kształcenie
zawodowe uczniów brzezińskiego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych.
„To kolejny bardzo ważny projekt, który
ma poszerzyć ofertę edukacyjną dla uczniów,
jaki realizujemy w powiecie po dwóch dużych zadaniach wartości około 2,5 mln złotych, czyli Autostradzie kompetencji ucznia
i nauczyciela oraz Praktyka czyni mistrza"
– wskazuje starosta brzeziński Edmund
Kotecki.
Wartość „Akademii Mistrzów Zawodu – programu wsparcia zawodowego dla
uczniów kształcących się w powiecie brzezińskim" to 615.006 zł, w tym kwota dofinansowania 562.159,93 zł. Dzięki jego realizacji
60 uczniów, w zależności do realizowanego w szkole profilu kształcenia (Technikum

Ekonomiczne, Technikum Logistyczne lub
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych) będzie miało możliwość ukończenia
kursu barmańskiego I stopnia, baristy I stopnia, specjalisty do spraw kadrowo-płacowych, organizacji pracy w magazynie i monitorowania dystrybucji, monitorowania
procesów transportowych, zakładania działalności gospodarczej i obsługi wózków widłowych. Szkoła wzbogaci się o taki pojazd,
a jeden z nauczycieli przejdzie szkolenie instruktorskie. Sześcioro nauczycieli ukończy
także kurs doradztwa edukacyjno-zawodowego, którym będzie objęty każdy z uczestników projektu. Oprócz kursów dla wszystkich przewidziano miesięczne płatne staże
u przedsiębiorców działających w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Rekrutacja
uczniów do projektu zaczyna się we wrześniu, więc mają szansę wziąć w nim udział

Refleksje po jubileuszu brzezińskich pszczelarzy
117 kwietnia odbyła się uroczystość 70-lecia Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Jej wymierną pamiątką jest obelisk w kształcie ula
ufundowany przez pszczelarzy i sympatyków na terenie najstarszej brzezińskiej parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach
poświecony św. Ambrożemu – patronowi
pszczelarzy.
W pamięci uczestników jubileuszowego święta utkwił wspaniały występ uczniów
Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Brzezinach: Julii Garnysz, Julii Janasik,
Dawida Smolarka, Nataszy Polasińskiej, Sary
Kunki, Konrada Markiewicza, Aleksandry Jagielskiej, Michaliny Luc, Wiktorii Dyrały, Katarzyny Podsiadło, Kamila Dziubka i absolwenta
Kacpra Zybały pod artystycznym kierownictwem Anny Podgajnej w przedstawieniu „Dwa
zegary”.
Na spotkaniu zebrała się brać pszczelarska Koła Brzezińskiego oraz przedstawiciele wszystkich Kół Wojewódzkiego Związku
Pszczelarskiego w Łodzi. „Dziękujemy wszystkim pszczelarzom, za przybycie, a ich żonom za
cierpliwość przy realizacji ich pasji. Dziękujemy
znakomitym gościom za wspólne radowanie się
z nami. Dziękuję J.E. ks. biskupowi Adamowi
Lepie za pouczającą homilię, ks. proboszczowi Mariuszowi Wojturskiemu za przychylność
podczas wznoszenia obelisku, a byłemu proboszczowi ks. Bogumiłowi Walczakowi za dalszą łączność z nami, ks. Wiesławowi Kamińskiemu za duchową opiekę nad nami i budowanie

naszych postaw. Podziękowania kierujemy
również do wojewody łódzkiego Zbigniewa
Raua, marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia oraz prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Sabata za objęcie
naszych uroczystości patronatem. Dziękujemy
przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego,
starostom brzezińskiemu i łódzkiemu-wschodniemu, burmistrzom Brzezin, Strykowa i Rawy
Mazowieckiej, wójtom gminy Brzeziny, Jeżowa, Dmosina, Rogowa, Strykowa, Andrespola
i Nowosolnej za wsparcie rzeczowe i finansowe. Dziękujemy wszystkim sponsorom, firmom, sadownikom, rolnikom i leśnikom za
wsparcie rzeczowe i finansowe oraz firmom
prezentującym swoją ofertę handlową podczas
kiermaszu. Dziękujemy mediom – >>Pszczelarzowi Polskiemu<<
oraz >>Brzezińskiemu Informatorowi
Samorządowemu<<.
Szczególnie ciepłe podziękowania kierujemy pod adresem władz
miasta i gminy Brzeziny, które udostępniają sale konferencyjne
na nasze comiesięczne spotkania” – mówi
Zbigniew Sokołowski,
wieloletni prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach

także tegoroczni absolwenci gimnazjów, którzy we wrześniu przyjdą do klas pierwszych.
„Takie dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatem to dla naszych uczniów
bardzo cenna sprawa, dodatkowo będziemy mieli dwie nowoczesne pracownie logistyczną i ekonomiczną” – informuje dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Anna Sokołowska. Następne pracownie dla
szkół powiatowych zostaną pozyskane, jeśli uzyska dofinansowanie kolejny z projektów przygotowanych przez powiat,
tym razem adresowany do uczniów szkół
ogólnokształcących.
„Akademia Mistrzów Zawodu" była jednym z 40 projektów, które uzyskały dofinansowanie, na 125 zgłoszonych. Na końcowej
liście rankingowej uplasowała się na wysokiej 18 pozycji. Realizacja projektu zakończy
się 31 grudnia 2017 r.
TOM
Warto dodać, że Zbigniew Sokołowski został jednym z 20 laureatów ogólnopolskiego
konkursu „Pszczelarz Roku” organizowanego
przez Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozstrzygniętego
w kwietniu br. Konkurs dotyczył działalności społecznej pszczelarzy i jakości produktów
uzyskiwanych w pasiece. Zbigniew Sokołowski pszczelarstwem zajmuje się od ponad 50 lat,
w pasiece ma 55 pszczelich rodzin, a od blisko
20 lat jest prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. „Tytuł Pszczelarza Roku
traktuję jako wyróżnienie dla całego Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach, gdyż nasz
miód jako jedyny produkt koła w Polsce uznawany jest za produkt tradycyjny. Tytuł cieszy
tym bardziej, iż jestem jedynym reprezentantem regionu łódzkiego. Wpis nadany przez
ministra promuje ziemię brzezińską i region
łódzki” – dodaje Z. Sokołowski.
g.k.
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Poświęcenie
obrazu MBCZ

c.d. ze str.1
Wizerunek Czarnej Madonny, który trafił do najmłodszej brzezińskiej parafii, to kopia Obrazu Jasnogórskiego
w tzw. szatach milenijnych, które wykonano w związku z uroczystościami Tysiąclecia Chrztu Polski. Zostały one poświęcone 3 maja 1966 r. przez prymasa
Stefana Wyszyńskiego przy współudziale
św. Jana Pawła II – wówczas jeszcze abpa
Karola Wojtyły. Obraz namalowano na
trzech deskach lipowych o grubości 3,5
cm w rozmiarach 153 na 104 cm. Jego autorem jest Krystyna Kwiatkowska, która
namalowała to dzieło w 1996 r. O zgodności z oryginałem świadczy tu stosowny
certyfikat oo. paulinów. Dotychczas obraz znajdował się w kaplicy abpa Janusza
Bolonka, po którego śmierci brzezińskiej
parafii pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej przekazała go siostra arcybiskupa Zofia. Osobiście za ten „wspaniały
dar" dziękował jej w czasie poświęcenia
ks. dziekan Marek Balcerak. „Dziś ta kopia cudownego obrazu Najświętszej Marii
Panny w milenijnych szatach jest dla nas
przyczyną modlitwy o przemianę ducha
i serc wszystkich, którzy stanowią tę parafię. Nie wszyscy mogą jechać do Częstochowy, a od tej pory będą mogli się modlić przed tą wierną kopią Jasnogórskiego
Obrazu" – zwracał się do licznie zgromadzonych na uroczystej mszy wiernych ks.
prałat Zbigniew Tracz.
Fotorelacja str. VII
TOM

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja br. już po raz 13. będziemy
uroczyście obchodzić Dzień Flagi. Święto zostało ustanowione 20 lutego 2004 r.
zmianą ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej i ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości
i symbolach narodowych. Ze względu na
zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej we Francji, które odbędą się
na przełomie czerwca i lipca, chciałbym
przekazać informacje dotyczące dekorowania m.in. naszych pojazdów barwami narodowymi. Dotyczy to głównie fanów piłki nożnej, tym bardziej że w Euro
2016 będzie brała udział polska reprezentacja. Dekorowanie pojazdów barwami narodowymi to już piękna tradycja, godna propagowania, należy jednak
pamiętać, aby z tym nie przesadzać.
Barwy narodowe nie mogą być zainstalowane w sposób utrudniający bezpieczną jazdę, zmniejszający pole
widzenia kierowcy, które jest różne w zależności od prędkości jazdy, ale zawsze

ma gwarantować bezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Z tego powodu nie można go
dodatkowo zawężać poprzez umieszczanie w tym polu czegoś, co by je bardziej
ograniczało. Flagi mogą być umocowane
w górnej części bocznej szyby samochodu
oraz na antenie. Trzeba przy tym pamiętać, by flagi zamocowane były do pojazdu
dostatecznie mocno. Za jej zgubienie grozi
kara grzywny. Należy pamiętać, że flaga
z godłem nie powinna być używana przez
obywateli, ponieważ jest zastrzeżona wyłącznie dla grup podmiotów określonych
w ustawie (placówki dyplomatyczne, lotniska, samoloty cywilne podczas lotów za
granicą, kapitanaty portów, na statkach
morskich). Przesada w dekorowaniu samochodu może skończyć się mandatem
i 3 punktami karnymi."
Zbigniew Bączyński
sekretarz powiatu,
Radny Miasta Brzeziny
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Zapachy Francji
w obrazach

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza pod patronatem stowarzyszenia „Łódzkie bardziej francuskie"
zorganizowało konkurs dla gimnazjalistów, którzy mieli za zadanie zobrazować
w pracy plastycznej zapachy Francji. To
już trzecia edycja konkursu, którego inicjatorem jest nauczycielka języka francuskiego Dorota Wochna. W minionych
latach zadaniem było ukazanie kolorów
i smaków Francji.
Łącznie na tegoroczny konkurs napłynęło 78 prac z całego województwa łódzkiego. Rozstrzygnięcie miało miejsce 25
kwietnia, kiedy w brzezińskim liceum
zgromadzili się laureaci oraz członkowie
jury, w skład którego weszli Iwona Świniarska – p.o. dyrektora Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza, Bogusława Tyralska

Noc w Wenecji –
wyjazd do Teatru
Wielkiego
Lekkość, styl, zabawne perypetie, olśniewające kostiumy, urokliwe arie, serenady i walce. Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach zaprasza na wyjazd do Teatru Wielkiego na klasyczną operetkę Johanna Straussa.
Pełna podchodów, intryg i wybiegów
fabuła z weneckim karnawałem w tle zachwyca różnorodnością. Na uwagę zasługuje także zastosowanie znakomitych
rozwiązań w interpretacji i budowaniu
przestrzeni scenicznej dzieła. Partie solowe aktorów przeplatają się ze skomplikowanymi układami choreograficznymi.
Wyjazd odbędzie się 22 maja (niedziela). Zbiórka na parkingu przed siedzibą
CPiK o godz. 15.45. Koszt biletu wraz
z transportem i ubezpieczeniem wynosi
36 zł. Ilość miejsc ograniczona.
a.j.
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– artystka plastyk z Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz Géraldine Piskozub – Francuzka mieszkająca w Polsce.
Choć prac było wiele, to jak wskazywali w czasie wręczenia nagród członkowie
jury, te najlepsze od razu chwyciły ich za
serce. I miejsce przyznano Zuzannie Marcinkowskiej z Gimnazjum nr 29 w Łodzi, II Wiktorii Ochocie z Gimnazjum nr
1 w Zgierzu, a III ex aequo Małgorzacie
Wewiórskiej z Gimnazjum nr 1 w Zgierzu i Dominice Filipiak z Zespołu Szkół
w Rogowie. Wręczono też trzy wyróżnienia: dla Marleny Janczewskiej z Zespołu
Szkół w Rogowie, Weroniki Wach z Gimnazjum nr 2 w Koluszkach i Zosi Nijakowskiej z Gimnazjum nr 29 w Łodzi. Stosowne dyplomy otrzymali także opiekunowie
uczniów.
W czasie finału zaprezentowano również film o współpracy brzezińskiego

liceum z francuskim Saint Alban – miastem partnerskim Brzezin. Uroczystość
występem wokalnym uświetniły także
dwie uczennice z Gałkowa Dużego – Natalia Jaruga i Margot Piskozub oraz uczennica brzezińskiego liceum Monika Brzezińska, która w tym roku zdobyła Grand
Prix na XIV Łódzkim Festiwalu Piosenki Francuskiej Plein Chant. Jak wskazuje dyrektor Iwona Świniarska, uczniowie
Liceum im. J. Iwaszkiewicza pod kierunkiem Doroty Wochny mają możliwość nie
tylko poznawać język francuski – jeden
z czterech języków nauczanych w szkole,
ale także kulturę Francji. W minionych
latach szkoła m.in. uczestniczyła w projekcie „Łódzkie bardziej francuskie", organizowano również maraton fotograficzny
i Dzień Kina Francuskiego.
TOM

