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Teatr Gimnazjum z deszczem nagród

Po kwietniowym zwycięstwie
w
ro dzinny m
mieście
Gimnazjalny Zespół Teatralny
Gimnazjum w Brzezinach
sięgnął po następne laury – tym
razem na brzezińskich aktorów
z gimnazjum spadł prawdziwy
deszcz nagród „II Przeglądu
Teatrów Szkolnych Koluszki 2016”
– I i II nagroda za najlepszą rolę
żeńską, I nagroda za najlepszą
rolę męską, nagroda za najlepszą
reżyserię, nagroda „Filmowa” i III
miejsce w ogólnej klasyfikacji
przeglądu.
c.d. VII, XX

I nagroda za najlepszą rolę żeńską - Wiktoria Dyrała (Piastunka), I nagroda za najlepszą rolę męską Konrad Markiewicz (Romeo) Gimnazjum w Brzezinach. Nagrody wręczają Marek Siudym i Kamila Ścibiorek
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Starostwo Powiatowe w Brzezinach · ul. Sienkiewicza 16 · 95-060 Brzeziny · tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl · starostwo@powiat-brzeziny.pl · promocja@powiat-brzeziny.pl

ogłoszenie płatne
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Spotkanie edukacyjne
emerytowanych
nauczycieli
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

Członkowie sekcji emerytów brzezińskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego systematycznie
uczestniczą w spotkaniach, których celem, oprócz integracji, jest także poszerzanie wiedzy. Takie wydarzenie miało miejsce 11 maja na terenie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie kilkudziesięciu związkowców witała przewodnicząca sekcji Lucyna Mulczyk.
Na początku z przedstawieniem na
temat 1050. rocznicy Chrztu Polski
wystąpiła grupa uczniów Gimnazjum
w Brzezinach, których do występu przygotowała Mirosława Lechowska. Tę inscenizację łączącą elementy aktorskie
i edukacyjne mogli obejrzeć już wierni
z parafii pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej oraz uczestnicy
Powiatowych Obchodów Dnia Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Dmosinie.
Kolejnym punktem była prelekcja
Barbary Guzickiej, która opowiadała, jak starsi ludzie mogą złagodzić codzienne dolegliwości prostymi sposobami. Oprócz elementów edukacyjnych
w programie spotkania znalazł się także
uroczysty akcent, gdyż okolicznościową
laurkę z okazji ukończenia 80 lat przekazano mieszkance gminy Jeżów Sabinie Rudnickiej.
Wkrótce, bo już 15 czerwca, związkowcy wyjadą na wycieczkę do Płocka,
a kolejne edukacyjne spotkanie dla liczącej 88 osób sekcji emerytów brzezińskiego oddziału ZNP przewidziano
w listopadzie.
TOM

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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IV Spotkanie Młodych Akordeonistów

W środę 11 maja w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Brzezinach odbyło się organizowane już po raz czwarty Spotkanie Młodych Akordeonistów.
W konkursie uczestniczyło 55 uczestników z 26 szkół muzycznych z całej Polski.
Jury w składzie: dr Eneasz Kubit z Akademii Muzycznej w Łodzi, dr Leszek Kołodziejski z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Maciej Ćwikliński z Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach nie miało łatwego zadania, pragnąc wyłuskać najlepszych akordeonistów rywalizujących w czterech grupach
wiekowych. O godz. 17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny od wspólnego wykonania przez wszystkich uczestników popularnej melodii „Kurki trzy”
rozpoczął się koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród. Wcześniej jednak zaprezentowało się trio akordeonowe

z Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
w Pabianicach w składzie: Przemysław
Czestkowski, Krzysztof Moszczyński i Jakub Dośpiał.
W gronie najlepszych z grupy najmłodszej znaleźli się Mikołaj Michalczyk
z PSM I st. im. A. Tansmana w Kępnie
oraz Maja Łukasik z PSM I st. w Brzezinach. Wyróżnienie I stopnia otrzymali
Bartosz Markowicz PSM I i II st. im. T.
Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Jan Liśka z PSM I st. w Zgierzu, Hubert Jurczyk z PSM I i II st. w Zduńskiej
Woli, Karol Broszkiewicz z PSM I st. im.
K. Szymanowskiego w Oświęcimiu, Hubert Katarzyński z PSM I i II st. w Kutnie
filia w Łęczycy, zaś wyróżnienie II stopnia Andrzej Poślad PSM I st. w Wieluniu,
Gracjan Piróg z Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Pruchniku, Kacper Łatka
z PSM I st. w Zgierzu, Maria Kruk z PSM

NABÓR DZIECI DO SEKCJI TENISA
STOŁOWEGO MLUKS BRZEZINY
Sekcja Tenisa Stołowego MLUKS Brzeziny ogłasza dodatkowy nabór
dziewcząt i chłopców do szkółki tenisa stołowego prowadzonej przy
naszym klubie sportowym.
Zapisy przyjmuje trener Jan Pudlarz w trakcie treningów we wtorki
i piątki w godzinach 18.00-19.30 w sali sportowej Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Brzezinach
Zarząd MLUKS

I st. w Wieluniu, Łucja Łagowska z PSM
I i II st. w Pabianicach, Wojciech Sobolewski z PSM I st. w Zgierzu i Szymon Guttmann z PSM I i II st. w Grudziądzu
Wśród uczniów klas II cyklu 6-letniego I miejsce zajęła Natalia Bieńkowska –
Szkoła Muzyczna w Gąbinie, II miejsce
Dominika Wiśniewska – PSM I st. w Oleśnie, III miejsce Katarzyna Brzezińska
OSM I st. w Płocku, Patrycja Rabiega –
PSM I st. im. A. Tansmana w Kępnie. Wyróżnienie otrzymali Weronika Stańczyk
MS I st. w Gostyninie i Piotr Machnicki
– PSM I st. w Sieradzu.
W grupie obejmującej uczniów klas
III cyklu 6-letniego II miejsce przyznano Julianowi Rozwadowskiemu z PSM
I st. W Kępnie oraz Alicji Klarze Sulkowskiej z PSM I st. im. M. Kamińskiego
w Sierpcu, zaś III miejsce zajęli Marceli
Bąkowicz PSM I st. w Bełchatowie, Kacper
Rutkowski PSM I st. im. M. Kamińskiego
w Sierpcu. Wyróżnienia otrzymali Magdalena Jantos Gminna Szkoła Muzyczna

Sala bankietowa
"Leśna"

komunie, wesela, chrzciny,

wolne terminy 2016
tel. 601 335 623
Stare Koluszki 34
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w Kluczborku i Jędrzej Jaroszewicz PSM
I st. w Zgierzu.
W grupie uczniów klas I cyklu 4-letniego I miejsce zajęła Aniela Rybacka PSM

I st. w Sieradzu, II miejsce Stanisław Piechota PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi
i Julita Wiśniewska PSM I st. w Sieradzu,
III miejsce Paweł Jeneralski PSM I i II st.

w Grudziądzu. Wyróżnienie otrzymała
Magda Wosińska PSM I st. w Brzezinach.
g.k.

ZATRUDNIĘ piekarza,
cukiernika i uczniów
w zawodzie piekarz
880 139 124
do godz. 14.00
Zatrudnię kierowcę
kat. C+E wywrotka
– kraj 603 793 543

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

Blisko 50 rowerzystów wzięło udział w rajdzie „Wzniesienia Łódzkie bez tajemnic"
zorganizowanym 17 kwietnia przez stowarzyszenia Strefa Rowerowa Brzeziny i Patriotyczne Brzeziny.
Trasa o długości około 30 km wiodła
z Brzezin przez Polik, Grzmiącą, Dąbrówkę, Poćwiardówkę, Jabłonów, Żabieniec,
Pieńki Henrykowskie, Tadzin i ponownie
Brzeziny.
Podczas wyprawy szlakiem polodowcowych głazów narzutowych rowerzyści
zapoznali się z historią geologiczną Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Wszyscy rowerzyści otrzymali również interesujące materiały informacyjne
przekazane przez Urząd Marszałkowski

w Łodzi oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Park
Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich.
W Tadzinie cykliści zasiedli przy ognisku, by wziąć udział w krótkich warsztatach z rozpoznawania minerałów. Uczestnicy przejażdżki mogli zdobyć pieczątkę
Strefy Rowerowej Brzeziny do Paszportu Powiatu Brzezińskiego zawierającego
ofertę miejsc atrakcyjnych turystycznie
znajdujących się na terenie powiatu.
Natomiast 24 kwietnia strefowicze
przemierzyli szlak ruin dworków i pałaców. Trasa o długości 53 km wiodła
z Brzezin przez Nowe Skoszewy – Cesarkę
– Stryków – Osse – Koźle – Wolę Błędową

– Bratoszewice – Niesułków z powrotem
do Brzezin. Podczas wyprawy rowerzyści
zwiedzili podupadłe dworki i pałace oraz
miejsca pamięci narodowej zlokalizowane na trasie.
a.j.

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

Strefa Rowerowa Brzeziny zaprasza na:
– wycieczki rowerowe w każdą niedzielę o godzinie 10.00 – miejsce
zbiórki – Brzeziny, Plac Jana Pawła II
– popołudniowe czwartki rowerowe o godz. 18.15 – miejsce spotkań –
Brzeziny, ul. Sienkiewicza (przy kapliczce).
Najbliższy rajd „Spotkanie z pszczołą” – we współpracy z Rejonowym
Kołem Pszczelarzy w Brzezinach zaplanowano 15 maja br.
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Spotkanie 20 lat po maturze

W sobotę 7 maja, dokładnie w 20.
rocznicę egzaminu dojrzałości z języka
polskiego, w sali „Przy kominku” w restauracji Jana Kusia, odbyło się spotkanie absolwentów rocznika maturalnego
1996 wyjątkowej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach. Klasy wyjątkowej, gdyż
była to jedyna w historii tej szkoły klasa menedżerska. Wychowawcą na prośbę

rodziców została Czesława Gałecka. Klasa liczyła 24 uczniów –8 chłopców i 16
dziewcząt, objętych nietypowym programem nauczania – m.in. spotkaniami,
wyjazdami i wycieczkami. Uczniowie
„menedżerskiej” byli na audiencji u papieża w Watykanie, na wycieczce w Paryżu, Pradze, Austrii, odbywali wyjazdowe
spotkania z psychologami w Spale, Białej i na Rochnie, mieli zajęcia z ekonomii

i kurs stenografii (szybkiego pisania),
a nawet naukę jazdy konnej. Uczniowie
nie siedzieli w ławkach, ale przy wspólnym stole. „Przez pierwszy rok chłopcy chodzili w garniturach, a dziewczyny
w garsonkach, nosiliśmy identyfikatory i dlatego pozostali uczniowie mówili
o nas >>mene<<. Ale była to wyjątkowo
zgrana klasa, która w sytuacjach kryzysowych umiała doskonale się odnaleźć”
– mówi jedna z uczestniczek spotkania.
Dlatego zorganizowanie takiego spotkania po latach nie stanowiło problemu.
Twórcą nietypowej klasy był Sławomir
Owczarski, nauczyciel z Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. Wszyscy uczniowie zdali maturę, większość ukończyła
studia, są wśród nich lekarz, nauczyciel,
prawnicy, urzędnicy, kierownicy, niektórzy prowadzą własną działalność, część
pracuje za granicą, ale większość utrzymuje ze sobą kontakt.
g.k.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Juliana Tuwima
w Brzezinach
oraz Dyrektor ZSS w Brzezinach
zapraszają na wystawę prac
plastycznych wykonanych przez
uczniów pt.:„Wiosenne inspiracje”.
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Tenisiści zakończyli rewelacyjny sezon

Zwycięstwem i porażką sezon 2015/2016
III ligi mężczyzn w tenisie stołowym zakończyli zawodnicy MLUKS Brzeziny. Podopieczni grającego trenera Jana Pudlarza
w ciągu jednego dnia pokonali na wyjeździe STS SDK Pong Wieluń 7:3 i przegrali na
własnym parkiecie ze zwycięzcą rozgrywek Stomilem REMKOR Bełchatów 3:7, zajmując ostatecznie drugie miejsce w końcowej klasyfikacji.
Brzezinianie na dwie kolejki przed
końcem zapewnili sobie drugą lokatę premiowaną awansem do II ligi po wygranej przed własną publicznością z UMLKS
Radomsko. Do ostatnich spotkań podeszli jednak bardzo zmotywowani. Nietypowo oba mecze zostały rozegrane jednego dnia ze względu na przełożenie meczu
ze Stomilem na sobotę. O godzinie 13:00
w sali ZSP brzezinianie podejmowali lidera rozgrywek. Pojedynek rozpoczął się
imponująco dla gospodarzy. Na pierwszym stole Ireneusz Staroń bez straty seta
ograł Mateusza Książczyka, a na drugim
Fabian Jóźwikowski również 3:0 odprawił Pawła Wróblewskiego. Niestety, porażek doznali Marcin Dens, który po zaciętym boju przegrał 2:3 z Michałem Gieragą
i Jan Pudlarz, który 0:3 uległ Tomaszowi
Czyżewskiemu. Od tego momentu mecz
układał się po myśli przyjezdnych. Porażki w deblu 1:3 z parą Gieraga/Książczyk doznali Dens/Staroń, a po tie breaku

Pudlarz/Jóźwikowski przegrali z duetem
Czyżewski/Wróblewski. Kolejne singlowe konfrontacje padły łupem tenisistów
z Bełchatowa. Punkt zdobył jeszcze Jan
Pudlarz, pokonując 3:0 Pawła Wróblewskiego. Ostatecznie MLUKS Brzeziny
przegrał w całym meczu 3:7.
Prosto po spotkaniu ze Stomilem nasi
zawodnicy wsiedli do samochodów i udali się w podróż do Wielunia. O godzinie
18:00 MLUKS rywalizował tam z STS
SDK Pongiem Wieluń. Mecz rozpoczął się
bardzo dobrze dla gości. Ireneusz Staroń
wygrał 3:0 z Tomaszem Szpitalnym, Jan
Pudlarz 3:0 z Bogusławem Wilkiem, a Fabian Jóźwikowski 3:1 z Mateuszem Batorem. Porażki doznał natomiast Marcin
Dens, który przegrał 1:3 ze Sławomirem
Pychińskim. Przed rywalizacją deblową
MLUKS prowadził w całym spotkaniu 3:1.
Na pierwszym stole niespodziewanie 2:3
porażki z parą Szpitalny/Wilk doznali Staroń/Dens, ale na drugim pewnie 3:1 Pudlarz/Jóźwikowski pokonali duet Bator/

Pychiński. Do pełnej wygranej brakowało zaledwie dwóch zwycięskich pojedynków singlowych. Wprawdzie Marcin Dens
przegrał z Wojciechem Stachem 1:3, ale
ostatnie konfrontacje zwyciężali już tylko
brzezinianie. Fabian Jóźwikowski pokonał 3:1 Bogusława Wilka, Irenesz Staroń
3:0 Mateusza Pychińskiego, a Jan Pudlarz
również bez straty seta Mateusza Batora.
MLUKS Brzeziny wygrał 7:3 i w końcowej klasyfikacji zajął drugie miejsce z 26
punktami, wyprzedzając trzeci TG Sokół
Zgierz o cztery punkty, ze stratą sześciu
oczek do zwycięskiego Stomilu REMKOR
Bełchatów.
Dawid Saj

SKUP ZŁOMU
podwyżka cen złomu

SKŁAD OPAŁU

sezonowa obniżka cen węgla

Paprotnia 30, tel. 691 485 027

Społeczność Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach
zaprasza zainteresowanych
do zapoznania się z przewodnikiem
„Był taki sztetl…” oraz referatem „Wspomnienia
i refleksje życia brzezińskich Żydów”
opracowanych przez uczniów ZSS w Brzezinach
w ramach projektu Fundacji Shalom
„Na wspólnej ziemi”. Prezentacja udostępniona będzie
w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny, na I piętrze
od dnia 11 maja 2016r.
Ewelina Amrozińska – Dyrektor ZSS w Brzezinach

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

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
gruntu o pow. 15 m2 stanowiącego część działki nr 2835/1 położonej
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza, przeznaczonego do oddania
w najem na okres do 31 marca 2023r. na rzecz właściciela naniesień.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od 13 maja 2016r. do 3
czerwca 2016r.

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

504 221 587
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Profilaktyka rowerowa
We wtorek 10 maja w Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii miała miejsce niecodzienna akcja. Funkcjonariusz
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach sierż. szt. Artur Nogalski wspólnie z przedstawicielami Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach Krzysztofem Osóbką i Michałem
Kubiakiem na doraźnie ustawionym miasteczku ruchu drogowego przedstawiali uczniom tej szkoły teoretyczne i praktyczne aspekty poruszania się na rowerze.
W ciągu kilku minut rozstawiono znaki

drogowe i pachołki, między którymi trzeba było przejechać na zasadzie slalomu,
oraz inne utrudnienia, jak tarka czy równoważnia. Akcja miała na celu uświadomienie dzieciom, jak ważne dla wszystkich
uczestników ruchu drogowego są przepisy drogowe. Spotkanie rozpoczęło się od
pogadanki na temat przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków i zachowania
się przy najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa znakach drogowych.
„Dzieci na ogół posiadają bardzo dobrą
wiedzę teoretyczną, jednak gdy wsiadają

na rower, często zapominają o jej praktycznym wykorzystaniu. Rzadko oglądają się
i wystawiają rękę przed manewrem skrętu, nie zatrzymują się przed znakiem stopu i nie zwalniają, gdy widzą znak ustąp
pierwszeństwa. Tego typu błędy w naszym
miasteczku ruchu drogowego uchodzą im
bezkarnie. Jednak na ulicy nie ma taryfy
ulgowej i dlatego upominamy, wyjaśniamy
i informujemy o wszelkich zauważonych
nieprawidłowych zachowaniach, licząc na
poprawę i utrwalenie właściwych zachowań. W ten sposób wpływamy na poprawę bezpieczeństwa, a przy okazji dzieci
świetnie się bawią” – mówi sierż. szt. Artur Nogalski.
g.k.

Rajd rowerowy od pasieki do pasieki

W niedzielę 15 maja odbył się rajd rowerowy „Od pasieki do pasieki” zorganizowany przez Grupę Kolarską Strefa Rowerowa Brzeziny wspólnie z Rejonowym
Kołem Pszczelarzy w Brzezinach.
37-kilometrowa trasa rajdu rozpoczęła się ostrym zjazdem z górki przy Krytej Pływalni Centrum Kultury Fizycznej
w Brzezinach. Pierwszy przystanek zaplanowano w pasiece Ryszarda Balceraka
w Jasieninie Małym, gdzie oprócz miodnego poczęstunku oglądano pasiekę. Następnie miłośnicy jednośladów udali się
do certyfikowanego warsztatu pszczelarskiego Stanisława Kołady w Wągrach Nowych. Tutaj mogli zobaczyć proces technologiczny produkcji i koncesjonowania

miodu. Niedzielny rajd zakończył się
ogniskiem i poczęstunkiem tegorocznym miodem z mniszka lekarskiego prosto z węzy w Centrum Edukacji Leśnej
w Szymaniszkach. Po krótkiej prelekcji
Hieronima Andrzejewskiego z Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego o znaczeniu pszczół dla przyrody, Zbigniew Sokołowski – prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach
zaprosił uczestników rajdu do swojej pasieki. Dla większości miłośników niedzielnych rajdów był to pierwszy bliski kontakt z pszczołami. Zbigniew Sokołowski
po otwarciu jednego z uli zaprezentował
przekrój rodziny pszczelej, pokazując
matkę i robotnice. Przed wizytą w pasiece

rowerzyści założyli ubrania ochronne pszczelarza, które jednak okazały się
zbędne, gdyż pszczoły zachowywały się
wyjątkowo łagodnie. Na zakończenie niedzielnego rajdu rozegrano konkurs wiedzy o pszczołach z nagrodami.
W rajdzie uczestniczyło ponad 70 osób,
a wśród nich oprócz mieszkańców Brzezin
znaleźli się członkowie łódzkiego PTTK,
grupy rowerowej z Koluszek oraz grupy „Jedź i biegnij”. „Niedzielny rajd poza
samą rowerową rekreacją pośród rzepakowych pól miał jeszcze wymiar edukacyjny. Uczestnicy rajdu po drodze zamontowali 15 specjalnie przygotowanych
tablic mających na celu zwrócenie uwagi
rolników na ochronę miododajnych pożytków i pszczół” – mówi Krzysztof Wątorowski, prezes Grupy Kolarskiej Strefa
Rowerowa Brzeziny.
g.k.
Fotorelacja str.XIII

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

tel.

663 742 876
537 048 469
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Sukces działań policyjnych

11 maja w godz. 7.00-12.00 na terenie
powiatu brzezińskiego miały miejsce
szeroko zakrojone działania kontrolne
mające na celu oddziaływanie prewencyjne i profilaktyczne oraz wykrywcze. W działaniach tych brało udział 32
funkcjonariuszy (w tym 4 funkcjonariuszy Straży Granicznej). Funkcjonariusze z powiatu brzezińskiego, zgierskiego, łęczyckiego i Wydziału Ruchu
Drogowego z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi objęli działaniami drogi miasta Brzeziny oraz miejscowości poszczególnych gmin znajdujących
się na terenie powiatu brzezińskiego.
W trakcie działań funkcjonariusze byli
wyczuleni na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, reagując na każde zaobserwowane wykroczenie. Stosowali mandaty karne i pouczenia wobec

kierujących popełniających drobniejsze wykroczenia. 44 kierujących zostało
ukaranych grzywną w postaci mandatu
karnego, a w 6 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów. Kolejnych 3 kierujących utraciło na trzy
miesiące prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Po raz kolejny policjanci prowadzili intensywne działania
zmierzające do ujawnienia kierujących
pod wpływem alkoholu. Przebadano

60 kierujących, ujawniając jedną osobę pod wpływem alkoholu. W trakcie
działań funkcjonariusze kryminalni
w jednym z domów na terenie Jeżowa
ujawnili znaczną ilość papierosów bez
polskich znaków akcyzy. Natomiast na
terenie Brzezin kryminalni ujawnili
sprzedaż i posiadanie alkoholu niewiadomego pochodzenia.
Podobne akcje z udziałem policjantów innych jednostek i zaprzyjaźnionych służb będą kontynuowane na terenie powiatu brzezińskiego i innych
powiatów.
g.k.

Sesja Rady Miasta Brzeziny w maju 2016 r.

Majowa XXIV sesja Rady Miasta Brzeziny odbędzie się 31 maja (wtorek)
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Plan sesji przewiduje:
- ocenę funkcjonowania spółek miejskich PEC, TBS, ZUK i Spółdzielni
Socjalnej za 2015 r.,
- ocenę funkcjonowania placówek oświaty i wychowania w roku
szkolnym 2015/2016 oraz potrzeby finansowe i rzeczowe na rok szkolny
2016/2017,
- informację nt. stanu przygotowań strefy ekonomicznej.
Radni wysłuchają informacji burmistrza o pracach między sesjami,
przedstawią interpelacje
i zapytania. Podjęte zostaną uchwały w sprawach bieżącego
funkcjonowania miasta.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Kurczewski

„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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Śladami początków polskiej państwowości

Stowarzyszenie INNI
serdecznie zaprasza
mieszkańców Brzezin
i okolic do wspólnego
świętowania
DNIA GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ ‘ 2016
Program uroczystych obchodów
20 maja 2016 r. ( piątek ) godz. 10.00
- Uroczyste rozpoczęcie obchodów
DNIA GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ ‘ 2016
na Placu Jana Pawła II w Brzezinach
10.30 - Pochód Godności – przemarsz uczestników
z Placu Jana Pawła II ulicami miasta
do Kościoła p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach
11.00 – Uroczysta Msza Święta w intencji
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Kościele p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach
12.15 – Otwarcie integracyjnego pikniku na terenie Muzeum
Regionalnego w Brzezinach
W programie :
13.00– Konkurs muzyczny – „Piosenka z barwnym akcentem”
A ponadto: Zabawy animacyjne prowadzone przez Klub Kuglarski
PŁ „Poliżongler”, zabawy logopedyczne, „Wielki format”
- czyli bawimy się w artystów, poczęstunek piknikowy, loteria
fantowa, ogłoszenie wyników konkursu
„Piosenki z barwnym akcentem” i rozdanie nagród.
Serdecznie zapraszamy!
Honorowy patronat nad obchodami Dnia Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną ’ 2016 objęli:
Wojewoda Łódzki
Burmistrz Miasta Brzeziny
Wójt Gminy Brzeziny
Starosta Powiatu Brzezińskiego

Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży
ściśle wiążą się z 1050. rocznicą Chrztu
Polski, dlatego młodzież regionu brzezińskiego, pragnąc uczcić ten wielki jubileusz, udała się na pielgrzymkę szlakiem
początków chrześcijaństwa w naszym
kraju.
Podczas dwudniowego wyjazdu
w dniach 30.04 - 1.05. młodzi brzezinianie odwiedzili m.in. Gniezno. W czasie
mszy świętej w katedrze gnieźnieńskiej,
gdzie przechowywane są relikwie św.
Wojciecha – patrona Polski, pielgrzymi
odnowili przyrzeczenia chrzcielne. Kolejnym celem wycieczki był Ostrów Lednicki – miejsce, gdzie prawdopodobnie
miał miejsce chrzest Mieszka I. Dwóch
młodych przewodników oprowadziło grupę po wyspie stanowiącej jeden
z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Młodzież zatrzymała
się także na Polach Lednickich – miejscu
corocznych spotkań modlitewnych młodzieży „Lednica 2000”.
W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu odwiedzili Tum pod Łęczycą, gdzie
odbywały się uroczystości 855-lecia konsekracji jednej z najstarszych kolegiat.
Miłym akcentem tego wydarzenia był
koncert grupy „Siewcy Lednicy”, którym
na scenie we wspólnym śpiewie towarzyszyli młodzi regionu brzezińskiego.
W pierwszym dniu pielgrzymki
uczestniczyła także kilkudziesięcioosobowa grupa dorosłych brzezinian wraz
z ks. Piotrem Górskim z parafii NMP
Częstochowskiej w Brzezinach.
a.j.

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET
- beton - pompowanie
- stabilizacje
- kruszywa
- piasek
atrakcyjne ceny !!!
Telefon : 510 297 490
email : biuro@xbet.com.pl
Koluszki , Erazmów 18
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja
AUTO-SKUP wszystkie, 509 099 286
AUTO-SKUP każda marka, każdy stan, 500 484 727
AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone,
skorodowane, bez opłat, 505 927 959
AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035
LPG – montaż – serwis, AUTO – Naprawa,
600 148 628
SPRZEDAM Fiata 126p, 1998 r. w dobrym stanie,
606 618 633
SPRZEDAM skuter stan idealny, 516 061 980
SPRZEDAM Opel Vectra, 2002 r. 1,6; 1 V, 696 503 195

Usługi
TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, rabaty,cena
umowna , 608 33 44 55
ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,
uprawnienia budowlane, 605 397 614
MANIEK – usługi ogólnobudowlane, 667 475 652
POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny,
Koluszki i okolice. Dojazd!!! 732 313 316
ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,
508 537 104
DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia, elewacje, poprawki. Wnętrza: płyty K-G,
gładzie, glazura, terakota, itp., 669 477 012
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych – karcher, 606 495 830
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,
508 537 104
ALARMY, domofony – montaż, naprawa,
601 207 689
WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do
piwa, 889 994 992
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,
zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie ogrodzeń, itp., 44 714 49 45, 605 236 737
ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofonymontaż – konserwacja – serwis, 515 362 050,
www.instalmed.pl
HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961
UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu
budowlanego, 510 809 025
USŁUGI brukarskie, 507 837 781
TYNKI maszynowe cementowo – wapienne,
gipsowe, 669 201 962
KROJOWNIA, 604 27 11 18
ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316
MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,
600 086 995

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85
TANIO i solidnie układanie kostki brukowej,
783 141 557
KOSMETYKA wnętrz pojazdów, pranie tapicerki,
czyszczenie, konserwacja skór. facebook: HSN kosmetyka wnętrz pojazdów, 508 259 615
POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych,
nisko pod-woziówka, 665 734 042
USŁUGI hydrauliczne, instalacje wod-kan., c.o.,
509 209 379
AGENCJA ubezpieczeniowa PZU ul. Moniuszki 14/16 zaprasza co-dziennie w godz. 9 – 17.
Dziubek G.- 502 221 793, Daszkiewicz G. - 603 567
896
NEUROLOGOPEDIA, dorośli, 606 949 285
SERWIS laptopów, 732 313 316
PRANIE dywanów i tapicerki samochodowej –
najlepsza jakość, 781 298 224
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:
kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe zabudowy, stoły drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875
BRAMY, napędy bramowe – serwis i montaż, ogrodzenia (z siatki, panelowe), balustrady, drzwi, konstrukcje stalowe, usługi spawalni-cze, 531 909 910
USŁUGI remontowe, malowanie i docieplenia,
600 738 124
DACHY – budowa, naprawa, podbitki, 793 968 145
FIRMA garmażeryjna w Brzezinach ul. Piłsudskiego 43a, przy mu-zeum, oferuje: pierogi, krokiety,
devolaye, itp. Zapraszamy. 505 643 573
ŻWIR, piach siany, płukany. Wyburzenia, wywóz
gruzu i ziemi, 603 600 965
DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354
KONSTRUKCJE stalowe, aluminiowe, ze stali kwasoodpornej. Cięcie, walcowanie, gięcie, spawanie
Mig-Mag, Tig, frezowanie. Zbrojenia , marki montażowe, strzemiona, itp. Koluszki, ul. Budowlanych
37/39, 785 197 273
OGRODZENIA , bramy – posesyjne, przemysłowe.
BALUSTRADY – ze stali nierdzewnej, cynkowanej,
aluminium, z wypełnieniem ze szkła. Produkcja Montaż - Serwis - Sprzedaż ratalna. AUTO-MATYKA do bram – sprzedaż, montaż serwis gwarancyjny i po-gwarancyjny. www.alleogrodzenia.pl ,
785 197 253
PODNOŚNIK koszowy – usługi, wynajem. Wysokość robocza 22 m, Dmc do 3,5 T, przycinanie
drzew, Czyszczenie i naprawa oryn-nowania, montaż i malowanie konstrukcji, wyklejanie reklam,
serwis oświetlenia, itp., 785 197 253
UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej,
793 968 145
BUDOWY, dachy, 606 385 993
TYNKI tradycyjne, 606 385 993
GLAZURA, terakota, 606 385 993

OGRODZENIA, klinkier, kamień, łupek, panele,
siatka, 604 543 817
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi i c. o.
poprowadzi budowy, 604 381 688
PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów, wykładzin,
tapicerek, itp., 729 274 497
MALOWANIE, 721 958 081
USŁUGI brukarskie i koparko-ładowarką – tanio,
solidnie, 790 824 553
KOREPETYCJE matematyka, 508 097 892
DO przyuczenia na stolarnię zatrudnię, 509 771 248
MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, studenci,
502 208 511
ROWERY używane – serwis, naprawa, sprzedaż,
792 934 565
SPAWANIE regałów, krat balkonowych, drobne
usługi spawalnicze, 503 064 296
BUDOWY domów i docieplenia budynków
przyjmę, 605 585 521
UKŁADANIE kostki, 514 308 075
OGRODZENIA – sprzedaż, montaż, 514 308 075
OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471
DACHY – krycie papą termozgrzewalną i
docieplanie stropodachów, 510 109 832
KOSTKA brukowa, 514 723 688
ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli, 502 148 234
POMOCNIKA na stolarnię zatrudnię, 509 771 248
WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia (niskie budynki 10% taniej), 510 700 195

Praca
ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź –
Widzew, atrakcyjne zarobki, przyjazna atmosfera,
gwarantowany dowóz z Brzezin, 505 659 168
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. D, 513 103 904
Z AT R U D N I Ę pracowników do prac
remontowo-wykończeniowych 663 406 978
ZOSTAŃ konsultantką AVON, 667 126 559
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542
PRZYJMĘ szwaczkę, 601 160 669
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 609 243 809
POSZUKUJĘ kierowcy kat. CE na chłodnię, jazda po
kraju, 602 345 718
PRZYUJMĘ szwaczkę, 790 882 804
PRZYJMĘ pomocnika stolarza, 607 171 665
SZWACZKI przyjmę, 601 91 40 90
ZATRUDNIĘ pracownika do obsługi wago-pakowarki, 504 184 065
ZATRUDNIĘ stażystę-kę, Jeżów, 505 027 435

Odsprzedam sklep spożywczy
w dobrym punkcie,

tel. 505 311 468
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ mechanika pojazdów ciężarowych,
Jeżów, 505 027 435
ZAKŁAD krawiecki zatrudni presera – preserkę.
Praca stała, reje-stracja, 46 874 48 46, 606 489 403
ZATRUDNIĘ kierowcę z doświadczeniem C+E,
naczepa, wywrotka, 601 228 408, 600 591 940
ZATRUDNIĘ pracownika na dziurkarkę, rygiel,
paskarkę, 502 140 939
ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło
Koluszek, 508 860 054
SZWACZKI przyjmę, 508 363 845
ZAKŁAD Przetwórstwa Mięsnego „PIEKARSKI” s. c.
zatrudni pracownika. CV proszę przesyłać na adres:
piekarski@piekarski.com.pl, 502 351 337
POSZUKUJĘ opieki do rocznego dziecka,
694 312 711
ZATRUDNIĘ szwaczki w Brzezinach, 501 296 409
Z ATRUDNIĘ pomocnika do warsztatu
samochodowego, 608 426 486
ZATRUDNIMY mężczyzn na produkcje. Praca
stała, 693 594 265
ZATRUDNIĘ sprzedawcę na stanowisko elektryczne ze znajomością branży instalacyjnej, 604 574 055
ZATRUDNIĘ pracownika administracyjno – biurowego, 604 574 055
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E, 603 793 543
PRACA na dachach i przy murowaniu – dzwonić po
18.00, 505 128 289
SZWACZKI również chałupniczki zatrudnię – stała
praca, rejestracja, Jeżów, 501 373 316
ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego do
prac dekarskich, 602 138 477
ZLECĘ przeszycie odzieży dziecięcej, 503 073 530
PRZYJMĘ pracownika (dekarz), 605 397 116
ZLECĘ przeszycie, zatrudnię chałupniczki,
509 571 912
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E w transporcie
międzynarodowym, 601 308 566
ZATRUDNIĘ prasowacza lub prasowaczkę,
509 255 110
ZATRUDNIĘ szwaczki i prasowaczkę(a),693 426 098
ZATRUDNIĘ pomoc domową (dom + ogród),
508 301 008
ZATRUDNIĘ prasowaczkę do przyuczenia,
500 285 518
ZATRUDNIĘ kuriera – przesyłki międzynarodowe,
502 311 193
ZATRUDNIĘ kucharza/kucharkę, pomoc kuchni,
509 725 972

Z ATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E, kraj,
tel. 517 106 977
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E, cysterna, kraj,
tel. 517 106 977
ZATRUDNIĘ pracowników budowlanych, Stryków,
603 872 901
ZATRUDNIĘ sprzedawcę na stanowisko elektryczne ze znajomością branży instalacyjnej, 604 574 055
ZATRUDNIĘ pracownika administracyjno - biurowego, 604 574 055
SMAŻALNIA ryb zatrudni młodą osobę z doświadczeniem w ga-stronomii lub absolwentkę szkoły gastronomicznej – praca na terenie Brzezin,
504 010 550
ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo-wykończeniowych, 606 697 886
ZATRUDNIMY szwaczki, 509 477 105
PRZYJMĘ szwaczki i prasowaczki – stała praca,
509 869 237
APT Work Service poszukuje pracowników produkcji, magazynie-rów, pomocników operatorów
maszyn do pracy w Strykowie. Za-pewniamy atrakcyjne warunki i dogodny dojazd, zadzwoń – 508
040 120
ZATRUDNIMY chałupniczki, 509 477 106
POMOC szwalni – prasowanie, klejenie, przyjmę –
Nowosolna, 509 862 610
ZATRUDNIĘ pracownika do tynków, 514 723 688
DOCIEPLENIA, tynki maszynowe, tradycyjne,
remonty – kompleksowo, 514 723 688
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 546 817
RENCISTA III g szuka pracy – portier, ochrona –
Brzeziny i okolice, 690 539 235
PRZEDSTAWICIEL handlowy – branża budowlana. Pozyskiwanie klienta, oferowanie, negocjacje
handlowe, sprzedaż, obsługa po-sprzedażna. Wynagrodzenie podstawa + prowizja, biu-ro@widoki.
com.pl – 513 100 111
Nieruchomości
sprzedam mieszkanie 60 m2 w bloku przy
ul. Kulczyńskiego, 605 830 668

DZIAŁKĘ KUPUJESZ ? – sprawdź dostęp do
mediów !
LOKAL użytkowy 23 M2 do wynajęcia – Galeria
ARKADIAN, Ko-luszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96 46
DO wynajęcia lokal, 505 747 908
KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273
SPRZEDAM działkę o pow. 5600 m2 przy ul.
Łódzkiej, tanio !!!, 508 837 214
SPRZEDAM działkę na ul. Ludowej, 791 682 106
po 17
MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278
LOKALE użytkowe od 27 – 300 m2 do wynajęcia –
Rogów , 605 784 278
DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11
SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką i garażem, Rogów, 503 507 485 strona
internetowa tobiks.gratka. pl
ZAMIENIĘ/sprzedam mieszkanie 35 m2 w bloku na II p.(2 pokoje+balkon) na większe od I do III
p., 531 892 673
OK. 8 ha Józefów k. Rogowa – stodoła, dom z kamienia, część mieszkalna, woda, prąd, 601 860 370
SPRZEDAM ziemię 1,33 ha, Witkowice,
661 900 410, 887 767 312
SPRZEDAM działki 1585 m2, 2941 m2 i 0,54 ha
w Rogowie, 664 062 125
MALOWNICZO położone, atrakcyjne działki budowlane w Brzezinach(ul. Mrocka) – sprzedam. Powierzchnia ok. 1000 m2, media cicha i spokojna
okolica, 607 167 175 po 16.00
M-4 , 47 m2, IV piętro w „Batorym” sprzedam,
783 492 522
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy, Mickiewicza
7, 72 m2+garaż, 787 547 504
RODZINA poszukuje domu do wynajęcia w Rogowie i okolicy, dzwonić po 16.00, 665 152 062
SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1 ha –
Poćwiardówka 53, 721 578 433
SPRZEDAM posesję, 660 372 135
SPRZEDAM działkę na ogródkach działkowych
„BRATEK”, 731 263 872

Kiermasz roślin doniczkowych 20-22 maj
Centrum ogrodnicze „BENIKO” Brzeziny ul. Piłsudskiego 63

RABAT 10%

Zapraszamy tel.46 874 14 62

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
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SPRZEDAM działkę 1,3 ha do zabudowy –
Syberia, 508 000 210
POSZUKUJĘ mieszkania (okolice Brzezin) za opiekę
nad starszą osobą, 785 637 660
GARAŻ kupię przy Głowackiego, 507 789 630
SPRZEDAM garaż na oś. Kulczyńskiego,
609 054 783
SPRZEDAM 5,50 ha ziemi przy drodze asfaltowej,
woda, prąd, z dostępem do rzeki – gm. Rogów,
661 237 376
DZIAŁKA ul. Jarzębinowa – woda, prąd, 788 264 336
SPRZEDAM działkę 2100 m2 przy lesie – Pieńki
Henrykowskie, 505 748 473
SPRZEDAM działkę 1427 m2 Malownicza – Wojska
Polskiego, 505 748 473
CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń
505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18
SPRZEDAM 49 m2 (3 pokoje) w bloku TBS, II piętro,
ul. Św. Anny, 502 676 421
SPRZEDAM 3 ha z domem mieszkalnym i budynkami gospodar-czymi w Jaroszkach, 601 801 548
SPRZEDAM dom jednorodzinny 100 m2 na działce 1070 m2 w Brzezinach przy ul. Kilińskiego,
509 328 021
KOMFORTOWY dom w Bogdance 160 m2
sprzedam, okazja !, 508 313 528
SPRZEDAM M5, Sienkiewicza, 504 507 430
SPRZEDAM 28 m2, I p., Matuszewskiego 2,
791 285 454
SPRZEDAM M4, 730 11 29 11
LOKAL 50 m2 na działalność, Plac Jana Pawła II,
605 250 257
SPRZEDAM działkę budowlaną 4200 m2 w miejscowości Szyma-niszki, 512 159 450
90 m2 przy Sądzie wynajmę na kancelarię, biuro,
itp., 601 343 530
SPRZEDAM M6, 509 171 241
SPRZEDAM dom 120 m2 z 2010 r. – Helenów gm.
Brzeziny, 380.000, 606 595 694
ZAMIENIĘ M-4 (IV p.) na M-3 (parter/I p.),
696 051 808
LOKAL do wynajęcia w centrum Koluszek ul. Brzezińska 11, Cen-trum Handlowe – wszystkie media,
600 802 959
OKAZJA ! - sprzedam 55 m2 (TBS) centrum,
504 227 297
SPRZEDAM mieszkanie M3 w Koluszkach,
605 696 095
SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS,
501 431 257
PILNIE sprzedam mieszkanie własnościowe bez
czynszowe 58 m2, 509 297 145

Różne
tanio sprzedam lodówkę, kanapę, szuszarkę Ariston, 605 830 668
SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,
czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.
KUPIĘ zboże, 508 471 814
NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek
34. Wojcie-chowski 503 491 722
SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,
726 879 139
CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,
silniki elek-tryczne NOWE !, 501 713 102
SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy napędzany
elektrycznie, 46 874 28 81, 531 012 358
SPRZEDAM groszek, 606 482 978
SPRZEDAM łubin, 505 527 007
KUPIĘ zboże 608 746 876
POMOGĘ uzyskać wysokie odszkodowanie,
667 126 559
SPRZEDAM balustradę balkonową, 601 371 226
SPRZEDAM lodówkę, stary kredens pokojowy,
nowy materac przeciwodleżynowy, stolik RTV,
694 884 692
PROSIĘTA – 512 105 749
SPRZEDAM cebulki żonkili, żółte i kolorowe,
663 667 842
STOŁY prasowalnicze sprzedam, 508 363 845
SPRZEDAM pług Kverneland i rozsiewacz
Amazone, 505 128 289
PIEC CO węglowy z pełną armatura sprzedam
tanio, 696 167 476
SPRZEDAM szafę 3-drzwiowa z lustrem,
692 292 473
TANIO markowe 2 foteliki RECARO z podstawa do
ISOFIX sprze-dam, 609 725 874, 691 533 288
ODDAM kamienie polne, 608 578 596
HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,
660 854 640
SPRZEDAM mieszalniki 1,5 t. i stemple, 46 874 67 19
SPRZEDAM działkę budowlaną ok. 3500 m2 – Chrusty Nowe. Pro-szę dzwonić po 18.00, 607 773 668
SPRZEDAM kombajn zbożowy Dronninborg do remontu, 785 950 359
SPRZEDAM szafkę elektryczną budowlaną,
784 054 183
JĘCZMIEŃ sprzedam, 46 874 51 25
SPRZEDAM czarną ziemię, 660 684 146
NOWĄ budę dla psa, 690 539 235
DREWNO opałowe, kominkowe i trociny,
44 719 54 19, 885 162 087

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

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

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 847 25 39
Posterunek energetyczny 46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna 46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna 46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna 46 874 21 55
Komenda powiatowa straży pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji 46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Miasta w Brzezinach 46 874 22 24
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Muzeum regionalne 46 874 33 82
Biblioteka miejska 46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46 874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1 46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a 46 874 35 03
ul. Konstytucji 3 Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego 5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
TBS 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe (pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84, (pon.–pt.
w godz. 15–7 oraz całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00
Straż Miejska w Brzezinach 46 875 25 65
BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31
e-mail: bis@cpik-brzeziny.pl
www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki
w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Cennik: drobne – 1 zł brutto za 1 słowo
ramkowe – 2 zł brutto za 1 cm kw.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Studio Jeden s.c.
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Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna ma już 90 lat
1925 – Pierwsza biblioteka w Brzezinach została założona w 1925 r. pod nazwą Miejskiej Biblioteki Publicznej, zlokalizowano ją w budynku magistratu przy
ul. św. Anny 16. Biblioteka według stanu
na 01.02.1939 r. posiadała 4.574 woluminów i 88 czytelników. Zbiory udostępniano odpłatnie przez sześć dni w tygodniu.
Biblioteka działała przez czternaście lat,
aż do wybuchu II wojny światowej.
1945 – Powojenna historia brzezińskiej
biblioteki rozpoczyna się już w roku 1945
za sprawą mieszkanki Brzezin, Romany
Zajdler, która zajęła się zbiórką ocalałych
zbiorów bibliotecznych. Książki składowano w budynku Zarządu Miejskiego.
1947 – W roku 1947 rozpoczęła działalność Powiatowa Biblioteka Publiczna.
Zaczątek księgozbioru stanowiły książki
przekazane z księgozbioru bibliotecznego z Tomaszowa Mazowieckiego. Organizatorem biblioteki był Stefan Zieliński,
który funkcję kierownika w tym samym
roku przekazał Irenie Zielińskiej. W Bibliotece zatrudniono także pomoc biblioteczną Barbarę Izgarszew.
1949 – Miejska Biblioteka Publiczna
została powołana 15.09.1949 r. Niezwykle
znaczącą dla rozwoju instytucji postacią
była Danuta Karczewska-Kamecka pełniąca najpierw obowiązki bibliotekarza,
a potem dyrektora. Biblioteka rozpoczęła działalność z księgozbiorem liczącym
500 woluminów. Obie biblioteki – powiatowa i miejska – miały swoją siedzibę
w czteroizbowym lokalu przy ul. Staszica
8. Księgozbiór połączonych placówek liczył 19.000 woluminów.
1960 – W 1960 r. przy bibliotece powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, które
działało do 1975 r.
1963 – Warunki pracy biblioteki były
skrajnie trudne. Kolejne kontrole inspekcji pracy spowodowały zamknięcie biblioteki w 1963 r. Zaangażowanie i determinacja wielu osób z grona ówczesnych
władz i działaczy społecznych doprowadziły wreszcie do budowy nowej biblioteki w mieście.
1965 – Budynek udostępniono czytelnikom w maju 1965 r. Zorganizowano
Oddział dla Dzieci, którego kierownikiem

została Helena Ciesielska, późniejsza dyrektor biblioteki. W tym samym roku nastąpiło nadanie bibliotece imienia Juliana
Tuwima. Reforma administracyjna kraju, wprowadzona z dniem 1 czerwca 1975
roku, likwidująca ogniwo pośrednie między gminą a województwem sprawiła, że
PiMBP przestała pełnić funkcję biblioteki powiatowej i stała się biblioteką miejską. Od 1987 r. nowym dyrektorem MBP
w Brzezinach została Maria Sałata, pełniąca tę funkcję do roku 2003.
1992 – W 1992 r. rozpoczęto komputeryzację zbiorów MBP w Brzezinach
w systemie SOWA.
2000 – Od 2000 r. MBP na mocy porozumienia wypełnia również zadania
Powiatowej Biblioteki Publicznej dla powiatu brzezińskiego, sprawując opiekę
merytoryczną nad działalnością 5 bibliotek gminnych i filii bibliotecznej.
2003 – W styczniu 2003 r. rozpoczęto
komputerową obsługę czytelników w Oddziale dla Dzieci, a od listopada 2003 r.
biblioteka posiada stały dostęp do Internetu. W Czytelni dla Dorosłych od 2003
r. prowadzone są prace bibliograficzne
w systemie SOWA 2, obejmujące miasto Brzeziny i powiat brzeziński. W systemie rejestrowane są wydawnictwa
zwarte, czasopisma i dokumenty życia
społecznego. Biblioteka tworzy ośrodek
informacji o Brzezinach i powiecie brzezińskim. Użytkownicy mają możliwość
skorzystania z opracowanych zbiorów bibliografii regionalnej w formie książek,
czasopism, dokumentów życia społecznego, będących źródłem wiedzy o mieście i powiecie.
2004 – Po odejściu na emeryturę Marii
Sałaty, obowiązki dyrektora powierzono
Danucie Wylazłowskiej, obecnie Bączyńskiej, która sprawuje tę funkcję do chwili obecnej.
2005 – dzięki wsparciu finansowemu
władz miasta przystąpiono do stopniowej
modernizacji budynku biblioteki: wymieniono dach, budynek docieplono i pomalowano, posadzono roślinność przed
biblioteką, wykonano podjazd dla osób
niepełnosprawnych, wymieniono wykładziny, wymieniono drzwi wewnętrzne.

2006 – rozpoczęta w 1992 r. komputer yzacja jest kont y nuowana
i udoskonalana.
2009 – wymieniono elektryczność
w całym budynku.
2012 – wykonano gładzie wewnątrz
całego budynku i pomalowano wnętrza
oraz grzejniki, przystosowano toaletę dla
osób niepełnosprawnych.
2015 – 50-lecie Oddziału dla Dzieci,
zakupiono nowe meble dla tego oddziału.
W ramach realizacji powierzonych
bibliotece zadań w sposób efektywny
współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie i nie
tylko.
Cele jakie sobie stawiamy to: wzrost
zainteresowania książką i podniesienie
czytelnictwa, intensyfikacja życia literackiego, popularyzacja najlepszych książek
i autorów, przypominanie zapomnianych
pisarzy poprzez akcentowanie rocznic literackich, akcje edukacyjne mające na
celu wykształcenie nawyku sięgania po
książkę, włączanie dzieci i młodzieży
oraz osób dorosłych w życie literackie.
Aby osiągnąć powyższe cele organizujemy: spotkania w kręgu literatury,
nauki i sztuki z ciekawymi ludźmi, wystawy okolicznościowe, imprezy artystyczne, lekcje i różnego rodzaju zajęcia
edukacyjne.
Do realizacji zadań wykorzystujemy
zgromadzone w bibliotece materiały:
1) książki: 70 tys. wol. w Oddziale dla
Dorosłych, 4300 wol. w Czytelni dla
Dorosłych, 24 tys. wol. w Oddziale dla
Dzieci;
2) czasopisma dla dzieci i dorosłych;
3) 8500 opracowanych artykułów dotyczących całego powiatu brzezińskiego;
4) płytotekę.
Działalność naszą możemy prowadzić
dzięki finansowaniu przez władze miasta Brzeziny. Wspierani jesteśmy również rokrocznie przez samorząd powiatu
brzezińskiego.
Miejska Biblioteka Publiczna
Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzezinach na fotografiach str. VIII,IX

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

Inwestycje 2015 r. w gminie Brzeziny
W czerwcu członkowie Rady Gminy
oraz Regionalna Izba Obrachunkowa
ocenią działania podejmowane przez
gminę Brzeziny w 2015 roku. Warto
więc przypomnieć, jak wiele ważnych
dla mieszkańców inwestycji zrealizowano w minionym roku, jakie nakłady poniesiono oraz jakie środki gmina
pozyskała, aby wesprzeć samorządowy budżet.
W roku 2015 gmina Brzeziny przebudowała i zmodernizowała łącznie 2,5 km dróg. Prace prowadzone
były w miejscowościach Polik, Rochna i Bielanki. Wartość robót drogowych zamknęła się kwotą 710.090,50
zł. Gmina Brzeziny pozyskała tu dofinansowanie w formie bezzwrotnej
dotacji w w ysokości 149.860,00 zł
z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi w Poliku.
W roku ubiegł ym zrealizowano
też prace projektowe na przebudowę dróg w miejscowościach Jaroszki
i Poćwiardówka. Dokumentacja została opracowana i stanowi podstawę
do przygotowania procedur inwestycyjnych w roku 2016. Na prace projektowo - kosztorysowe w ydatkowano środki w wysokości 33.999,80 zł.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach w ykonano również oświetlenie
uliczne w miejscowości Adamów na
odcinku 638 m, gdzie zainstalowano
21 opraw. Gmina zainwestowała tu
w energooszczędną formę oświetlenia tj. w oprawy typu LED. Inwestycja
kosztowała łącznie 129.484,31 zł.
Systemat yczny rozwój terenów
wiejskich w ymaga też uzupełniania
i rozbudowy istniejącej infrastruktury. Gmina Brzeziny w ubiegłym roku
zainwestowała w rozbudowę sieci wodociągowej łącznie 49.945,04 zł, realizując odcinki wodociągów o łącznej długości 231 m. Przygotowano
również dokumentację projektową na
dalszą rozbudowę sieci w miejscowości Rochna z zaplanowaną realizacją
w roku 2016.
W gminie Brzeziny dba się też
o ochronę środow isk a . W celu

w yeliminowania z użytkowania starych i często nieszczelnych zbiorników na ścieki, które niejednokrotnie
zatruwają glebę i wody podziemne,
samorząd podjął się budow y przydomow ych oczyszczalni ścieków na
pry watnych posesjach. Chęć w ybudowania takich oczyszczalni w 2015
r. w yraziło 209 gospodarzy. Inwestycja obejmowała w ykonanie projektu budowlanego oraz realizację
robót budowlano - montażow ych.
Wartość zadania zamknęła się kwotą
2.665.347,29 zł. Na przeprowadzenie
tych robót gmina Brzeziny otrzymała dofinansowanie w formie pożyczk i niskooprocentowanej i dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w w ysokości 247.596 zł
oraz bezzwrotnej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w w ysokości
1.787.640,47zł. Warto podkreślić, że
jest to kolejne takie działanie samorządu gminy Brzeziny. W latach poprzednich wybudowano przydomowe
oczyszczalnie ścieków już na terenie
119 nieruchomości.
Gmina Brzeziny sukcesy wnie też
wdraża i popularyzuje wśród mieszkańców nowoczesne trendy w wykorzystywaniu w codziennym życiu odnawialnych źródeł energii. Pomimo
bardzo dużego zainteresowania instalacjami solarnymi, w 2015 r. udało
się samorządowi zrealizować jedynie 49 takich instalacji. Gmina nadal
oczekuje na programy unijne, które pozwolą na w yposażenie pry watnych posesji w kolektory słoneczne.
Na wykonanie tych instalacji w roku
2015 poniesiono nakłady w wysokości
725.416,00 zł z czego ok. 50% wydatków pokryto z pozyskanej przez gminę bezzwrotnej dotacji ze środków
pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, tj. w wysokości 355.398,00 zł.
W 2015 r. z sukcesem zakończono budowę i oddano do uży tkowania salę gimnastyczną przy Szkole

Podstawowej w Dąbrówce Dużej. Z tej
pełnowymiarowej sali korzystają już
uczniowie, rozwijając swoje umiejętności sportowe. Koszt budowy obiektu zamknął się kwotą 2.579.221,00 zł,
z czego dofinansowanie, jakie gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, wyniosło 1.353.436,93 zł,
tzn. ponad 50% ogólnych kosztów zadania. W samym 2015 roku w ydatkowano na ten cel środki w kwocie
959.151,04 zł.
Gmina corocznie przeznacza też
duże środk i f inansowe na termomodernizację, podw yższanie standardów, poprawę f unkcjona lności
i estetyki kolejnych obiektów komunalnych, których jest właścicielem.
W roku 2015 zakończono prace związane z przebudową świetlicy wiejskiej
w Gałkówku Kolonii oraz rozpoczęto termomodernizację tego obiektu, w ykonano instalację centralnego
ogrzewania w budynku OSP w Poliku,
w ykonano instalację wentylacyjno oddymiającą w budynku OSP w Helenowie, poszerzono otwory na wrota
garażowe w OSP w Jordanowie oraz
opracowano dokumentację projektową na zaadaptowanie budynku po
mleczarni na potrzeby świetlicy wiejskiej i orkiestry strażackiej w Przecławiu. Łączne nak łady poniesione
w 2015 r. na prace modernizacyjne
i termomodernizacy jne budynków
będących własnością gminy Brzeziny
to kwota 239.664,10 zł.
Dzięki przynależności gminy do
Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, złożono fiszkę
projektową na w ykonanie robót termomodernizacyjnych dla 7 obiektów
użyteczności publicznej. Projekt znalazł się na liście podstawowej i ma zagwarantowane dofinansowanie na poziomie 3,5 mln zł. W bieżącym roku
trwają prace związane z wykonaniem
audytów energetycznych, dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz
studium wykonalności.
TOM
ogłoszenie płatne
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Trwają przygotowania do jubileuszu Przedszkola nr 3

50. urodziny obchodzi w tym roku
Przedszkole nr 3 w Brzezinach. „W 1962
roku zrodził się pomysł budowy przedszkola na terenie Brzezin. Budowę rozpoczęto w roku 1964, a głównym wykonawcą było Rawsko – Koluszkowskie
Przedsiębiorstwo Budowlane. Uroczyste
otwarcie przedszkola odbyło się 1 maja
1966 roku. I tę właśnie rocznicę obchodzić będziemy 17 czerwca” – mówi
Agnieszka Gazda, dyrektor Przedszkola nr 3 w Brzezinach. Początek jubileuszowych uroczystości zaplanowano na
terenie Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie
odbędzie się jej część oficjalna z oryginalnym występem przedszkolaków
i absolwentów przedszkola, którzy zaprezentują się w Brzezińskim Dzienniku
Telewizyjnym. Piosenki, tańce, dowcipy,
wiadomości z życia przedszkola na przestrzeni 50 lat – to tylko niektóre z przygotowanych atrakcji.
Dalsze obchody przewidziane są już
na terenie „Trójki”, dokąd uczestnicy przejdą w kolorowym korowodzie.
Po krótkim przywitaniu i wypuszczeniu balonów, goście będą mogli obejrzeć wnętrze przedszkola i retrospektywne wystawy zdjęć. Dla wielu z nich
będzie to pierwsza wizyta po wielu latach – wśród zaproszonych nie zabraknie bowiem byłych pracowników przedszkola, w tym tych, którzy tworzyli je od
podstaw.
Na popołudnie zaplanowano rodzinny piknik na terenie ogrodu przedszkolnego przygotowany wspólnie z Radą Rodziców. Przedszkolne święto połączą
trzy okazje – jubileusz, Dzień Rodziny
i zakończenie roku szkolnego.
g.k.

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

Jakub Piątkowski, Dariusz Guzek
		
Grażyna Pietrasik
		
Daniel Szymczak, Andrzej Kurczewski 		
Krzysztof Jeske, Grzegorz Maślanko
		

18.05.2016 r.
08.06.2016 r.
22.06.2016 r.
29.06.2016 r.

Zarząd Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego w Brzezinach uprzejmie informuje członków
I sympatyków naszego Klubu , że w dniu 25 maja 2016r.
o godz. 18,00, a w drugim terminie o godz.18.30 w
lokalu Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,
ul.Sienkiewicza 10/12 odbędzie się Walne Zebranie Klubu.
Serdecznie zapraszamy.
Zarząd koła PZW w Brzezinach zaprasza dzieci i młodzież do 16-tego
roku życia do wzięcia udziału w spławikowych zawodach wędkarskich
z okazji Dnia Dziecka. Zawody odbędą się 29.05.2016r. na zbiorniku
miejskim w Brzezinach. Zbiórka uczestników o godz.8.00. Dzieci do 14tego roku życia mogą wędkować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Do wzięcia udziału w zawodach nie są potrzebne żadne uprawnienia.
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Zawody wędkarskie o mistrzostwo koła

W niedzielę 15 maja na zbiorniku
wodnym w Rochnie rozegrano zawody wędkarskie o mistrzostwo koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Brzezinach. Do zawodów przystąpiło 17
wędkarzy. Po czterogodzinnych zmaganiach i ważeniu połowów ogłoszono
wyniki. I miejsce i tytuł mistrza koła
po raz kolejny wywalczył Waldemar
Wójcicki, który nastawił się na płocie.
Mistrz koła złowił płocie o łącznej wadze 4,3 kilograma. II miejsce z wynikiem 3,99 kilograma zajął Bronisław Poździej. III miejsce wywalczył Zbigniew
Wydra z połowem o wadze 3,29 kilograma. Warto wspomnieć o wędkarzu, który wprawdzie pucharu nie zdobył, ale
złowił największą rybę niedzielnych zawodów – Michał Jedynak złowił leszcza
o długości 41 centymetrów, ważącego

ok. 2 kilogramy, i zajął ostatecznie piąte
miejsce. Zwycięzcy otrzymali puchary,
które wręczył prezes Jerzy Sobociński,
a mistrz koła Waldemar Wójcicki zyskał
prawo reprezentowania brzezińskiego
koła na zawodach okręgowych w Skierniewicach, które odbędą się 26 czerwca.
Warto wspomnieć o zawodach wędkarskich zaplanowanych przez brzezińskie koło PZW w najbliższym czasie.
W niedzielę 29 maja na zbiorniku wodnym w Parku Miejskim w Brzezinach
odbędą się zawody wędkarskie z okazji
Dnia Dziecka. Zawodnicy zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe – do
12 lat, do 14 lat oraz do 16 lat. Do udziału w zawodach nie potrzebna jest karta
wędkarska – wystarczy jedynie wędka,
przynęta i chęć rywalizacji. Jak zapewnia prezes Jerzy Sobociński, połów jest
zapewniony, gdyż
zbiornik w Brzezinach był zamknięty dla wędkarzy od
ostatniego zar ybiania. 12 czerwca
na zbiorniku wodnym w Rochnie
zaplanowano zawody wędkarskie
spławikowe, a 19
czerwca w brzezińskim parku zawody o tytuł kapitana
sportowego.
g.k.
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Konkurs Pięknego Czytania

11 maja w brzezińskiej Dwójce uczniowie
wzięli udział w konkursie pięknego czytania. Zmagania czytelnicze były adresowane do uczniów klas IV-VI, a uczestniczyło
w nich 44 liderów czytelnictwa w szkole.
Konkurs miał na celu promowanie
czytelnictwa, budzenie zainteresowania

wartościową literaturą dziecięcą, kształtowanie umiejętności pięknego czytania i uczenie rywalizacji w przyjaznej
atmosferze.
Jury konkursowe w składzie: M. Bartnicka – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach, B. Rubaszewska – bibliotekarka i polonistki: G. Krystera i A.

Gołąbek oceniało zawodników prezentujących teksty wcześniej przez nich przygotowane, jak i te nieznane.
W klasach IV Mistrzami Czytania zostały Maria Gołąbek i Natalia Wójcicka. Wyróżnienia otrzymali Zuzanna Gadomska, Maja Stankiewicz, Maja Olejnik,
Wiktor Żabczyński i Dominik Jaszczyk.
Mistrzowie Czytania z klas V to Aleksandra Loba, Izabela Kołtun i Antonina Stasiak. Wyróżniono Filipa Zielińskiego, Jakuba Brodziaka, Magdalenę Bieńkowską,
Gabrielę Darnowską. W klasach VI tytuły
Mistrzów Czytania przypadły Zofii Ziętek, Amelii Nolbrzak i Maciejowi Zielińskiemu. Wyróżnieni to Kacper Kowalski,
Magdalena Raczyńska, Klaudia Sztuka
i Zuzanna Rubacha.
g.k.

Walne zebranie „Naszym Dzieciom"

28 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rodziców
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom". Obrady były burzliwe, gdyż obecnie ośrodek rehabilitacji „Słoneczko" nie jest finansowany ze środków
PFRON.
Po powitaniu uczestników przez prezes Barbarę Bigoszewską, zaniepokojenie
obecną sytuacją wyraził starosta brzeziński

Edmund Kotecki. W spotkaniu uczestniczyła też dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie Małgorzata Pyka, która
mówiła o wieloletniej współpracy stowarzyszenia i PCPR. Barbara Bigoszewska wyjaśniła przyczyny problemów związanych
z dofinansowaniem działalności ośrodka,
przedstawiła też argumenty, które wpłynęły na jej decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa. Zgromadzeni w głosowaniu odrzucili

jednak jej dymisję i poprosili o pozostanie,
na co Barbara Bigoszewska wyraziła zgodę. Powołano jednak zespół nadzoru nad
projektem PFRON w wypadku jego przywrócenia oraz zmieniono statut, tak aby
w ośrodku mogła być prowadzona odpłatna
działalność pożytku publicznego, co stwarza możliwość rehabilitacji dzieci do czasu
przywrócenia dofinansowania. W czasie
walnego zebrania przegłosowano też absolutorium dla zarządu stowarzyszenia i komisji rewizyjnej oraz przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz
plany działania na rok 2016.
TOM

Biuro Rachunkowe KREDO
Małgorzata Zielińska, Koluszki,
ul. 11-Listopada 65 pokój. 312
(budynek Urzędu Miejskiego)
pn.-pt. 8.00-15.00
tel. 532 155 142 księgowość
dla małych i dużych firm,
doradztwo, pity
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XXIII sesja Rady Miasta Brzeziny (cz. 2)
Blok uchwał
Zmiany budżetu i zmiany w budżecie
Miasta Brzeziny na 2016 r. po stronie wydatków i dochodów wyniosły 323.153,94
zł. Radny T. Barucki zapytał, dlaczego
z budżetu miasta nie przekazano dla policji całości dotacji w wysokości 50 tys. zł
zgodnie z uchwałą budżetową przyjętą na
poprzednich obradach. Skarbnik wyjaśniła, że kwota ta była zabezpieczona na cały
rok. Środki zostaną przekazane do końca sierpnia. Komisja finansowo - budżetowa wydała pozytywną opinię odnośnie
uchwały, jej wątpliwość wzbudziło natomiast pozyskanie dywidendy od spółki
miejskiej. T. Barucki odnośnie odebrania
przez miasto dywidendy od spółki ZUK
w wysokości 54 tys. zł. wyraził obawę
przed wzrostem opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków. Prezes ZUK wyjaśnił,
iż o podziale zysku spółki decyduje główny udziałowiec, czyli burmistrz. Kwota ta
jest wypracowanym zyskiem i nie wpływa
na podwyżkę cen wody.
Kolejna uchwała dot. zatwierdzenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2016 – 2017 będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.
Radny G. Maślanko podjął kwestię dot.
planu rozwoju przedsięwzięć wodociągowo - kanalizacyjnych, szczególnie interesowały go plany budowy sieci na osiedlu
Kulczyńskiego. Prezes ZUK wyjaśnił, iż
sieć ma być podciągnięta do bloku, który w przyszłości ma powstać na tamtym
terenie. Jeśli inwestycja nie zostanie zrealizowana, zostaną wprowadzone zmiany.
T. Barucki zaznaczył, że aby zagłosować za modernizacją ul. Dąbrowskiego,
radni musieli poprzeć plany inwestycyjne
na Kulczyńskiego. Według radnego, nie
pierwszy raz władze narzucają Radzie takie metody głosowania. Z kolei radny P.
Maślanko przypomniał, że według wcześniejszych planów miejsce to jest przeznaczone na budowę hali sportowej.
G. Maślanko zaproponował zdjęcie
z projektu uchwały punktu dot. budowy
sieci kanalizacyjnej w ul. Kulczyńskiego.
Według opinii mecenas Rada podejmuje uchwałę w przedmiocie przedłożonego
planu, którego nie można zmodyfikować
w formie autokorekty. Wobec zgłoszonych
przez radnych uwag przewodnicząca rady
nadzorczej ZUK sp. z o.o. zobowiązała się,

że w przypadku, gdy inwestycja budowy
bloku nie będzie realizowana, wystąpi ze
zmianami w kwestii inwestycji kanalizacji. Rada nie przyjęła uchwały.
Kolejny projekt uchwały dot. przejęcia
od powiatu brzezińskiego zadania w zakresie utrzymania czystości dróg powiatowych położonych na terenie Miasta
Brzeziny – ul. Rejtana i Małczewskiej. Następnie radni rozpatrzyli projekt uchwały ws. określenia zasad i trybu konsultacji
społecznych na terenie Miasta Brzeziny.
Uchwała zakłada, że z inicjatywą o przeprowadzenie konsultacji może zwrócić
się 500 mieszkańców, Rada Miasta bądź
burmistrz.
Jako ostatnia została rozpatrzona
uchwała ws. skargi na Burmistrza Miasta Brzeziny. Komisja rewizyjna nie zajęła
stanowiska w tej sprawie, pozostawiając
decyzję Radzie Miasta. W odpowiedzi na
pismo skarżącej dot. projektu inwestycyjnego Regionalna Izba Obrachunkowa zadecydowała o przeprowadzeniu w przyszłości kontroli w mieście Brzeziny oraz
spółce TBS w celu pełnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Komisja rewizyjna postanowiła wystąpić o przyspieszenie terminu
kontroli. Mimo braku opinii komisji rewizyjnej punkt nie został zdjęty z porządku
obrad z uwagi na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem T.
Baruckiego skarga była zasadna, ponieważ
burmistrz złożył zapewnienie, że zadanie
będzie ujęte w ramach budżetu obywatelskiego. Stanowisko radnego poparł M.
Sysa. T. Barucki dodał, że zostało naruszone dobre imię pomysłodawczyni projektu. M. Sysa przygotował uzasadnienie
do projektu uchwały o zasadności skargi
na Burmistrza Miasta Brzeziny, stwierdzające, że przeznaczone na inwestycje środki zostały przekazane tylko i wyłącznie na
podniesienie kapitału spółki, wiec nie mogły wliczać się w budżet obywatelski. Natomiast radny T. Klimczak odczytał uzasadnienie do skargi bezzasadnej, mówiące
że nie ma wytycznych dla burmistrza na
etapie przygotowań do budżetu. Radna I.
Skipor przytoczyła opinię konstytucjonalistki z Uniwersytetu Gdańskiego wskazującej, że organ gminy jest prawnie odpowiedzialny za przeprowadzenie budżetu
obywatelskiego. W trakcie głosowania
radni uznali skargę za zasadną.
Wolne wnioski i sprawy różne

Radna I. Skipor zabrała głos w związku
z odpowiedzią na wniosek dot. nieprzeprowadzenia głosowania nad złożonym
przez radną wnioskiem formalnym podczas poprzednich obrad. Radna poprosiła
o podanie, w jaki sposób jej wniosek narusza dyscyplinę prawną, zwłaszcza że statut dopuszcza taką możliwość. T. Barucki zapytał o trwającą inwestycję przy ul.
Modrzewskiego. Według jego wiedzy buduje się tam sklep Pepco. Radny zapytał
o przeprowadzenie ciągu komunikacyjnego przez ten obszar w przypadku powstania sklepu. Zastępca burmistrza J. Nowak
oznajmiła, że zachodzi konieczność odkupienia terenów od poczty, dodała że informacje o powstaniu Pepco są nieoficjalne.
Radny zapytał, kiedy zostanie przeprowadzona rewitalizacja rynku. J. Nowak przekazała, że planowane jest kolejne spotkanie z kupcami. Głos zabrali mieszkańcy
miasta. Mieszkaniec zapytał o losy Straży
Miejskiej i jak należy rozumieć deklarowaną przez burmistrza chęć pozostawienia dwuosobowej formacji. Mieszkaniec
zapytał o możliwość położenia chodnika na odcinku ul. Dąbrowskiego od ul.
Sienkiewicza do młyna oraz o przywrócenie lewoskrętu z ul. Sienkiewicza w ul.
Przedwiośnie.
Mieszkanka podjęła sprawę remontu
kanału, zapytała o możliwość pozostawienia na podwórzu kamienicy przy ul. Sienkiewicza i Mickiewicza włazu, do którego
wpływa woda opadowa. Mieszkanka powróciła do swych wcześniejszych wypowiedzi, w których zwracała uwagę na rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej,
odniosła się też do odpowiedzi jaką otrzymała ws. odławiania zwierząt. Kolejna
mieszkanka nawiązała do wniosku, który złożyła w listopadzie do komisji rewizyjnej ws. oceny wykonania jazu w oparciu o dokumentację. Mieszkanka zapytała
o stan prac nad wdrożeniem sygnalizacji
świetlnej w niebezpiecznych miejscach
w mieście, poruszyła też kwestię zanieczyszczenia rzeki. Mieszkaniec podziękował za kontynuację inwestycji oświetlenia
i za udrożnienie rowów na osiedlu przy ul.
Polnej. Wobec wyczerpania porządku obrad wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk
zamknęła XXIII sesję Rady Miasta.
a.j.
Całość obrad dostępna jest
pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=cgAkQ7n9K1k
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Teatr Gimnazjum z deszczem nagród
Natalia Eliasiewicz (Pani Capulet) II nagroda za najlepszą rolę żeńską
(próba)

Od lewej: Kamila Malinowska (Julia), Kamila Ścibiorek (jury),
Wiktoria Dyrała (Piastunka), Marek Siudym (jury), Marzena
Dziubek (reżyseria), Michał Gołąbek (reżyseria)
Konrad Markiewicz (Romeo) i Kamila Malinowska (Julia). Zdjęcie z próby

BIS/18/19/2016
BIS/20/2016

fot. Anna Podgajna i Grzegorz Kozieł

Dwoje najlepszych aktorów przeglądu
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Konrad Markiewicz i Wiktoria Dyrała
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Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Biblioteka Publiczna ma już 90
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Rajd rowerowy od pasieki do pasieki

Sklep Firmowy CARSONA VIP
w Brzezinach, ul. Kościuszki 2
zaprasza na

TOTALNĄ
WYPRZEDAŻ
OBUWIA
Wiosna - Lato
CENY NIŻSZE NIŻ
U PRODUCENTA
Obuwie wykonane
jest z naturalnych skór
wysokiej jakości
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Noc Muzeów w Brzezinach
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Trzy mecze odwołane
w Lidze Orlikowej

XXVI sesja Rady Powiatu

Tylko cztery mecze w ostatniej kolejce rozegrano w Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej.
Aż trzy zespoły skorzystały z regulaminowego prawa przełożenia meczu i odwołały swoje spotkania, przekładając je na inny termin.
Tym razem pewne zwycięstwa zanotowały ekipy OKS, Transformersi i Bączki. Blisko
remisu było natomiast w pojedynku Zielonej
Strony Mocy z Zielonymi Bimbrownikami.
Swoje mecze odwołały: Misie, Zdrowie Rogów i Wiejskie Smoki. Wstępnie mecze Misiów z Relaksem 50+ i Zdrowia Rogów z Bad
Boys przełożono na sobotę 11 czerwca, spotkanie Zdrowia Rogów z Coco Jambo na sobotę
18 czerwca, a pojedynek Wiejskich Smoków
z Red Luj na niedzielę 19 czerwca. Przypominamy, że każda z drużyn w trakcie rundy ma
możliwość przełożenia meczu na inny termin
po wcześniejszym poinformowaniu drużyny
przeciwnej i organizatorów rozgrywek. Speed
Polik przegrał z Transformersami 1:12, Bączki rozgromiły 16:1 Bad Boys, OKS pokonał
Pompę Team 14:3, a Zielona Strona Mocy nieznacznie uległa 10:11 Zielonym Bimbrownikom. W tabeli z kompletem zwycięstw prowadzą Bączki, drugie miejsce zajmuje Relaks 50+,
a trzecie Zieloni Bimbrownicy. Ligową tabelę
zamykają Coco Jambo i Pompa Team, które
w tym sezonie jeszcze nie zdobyły punktu.
Kolejne spotkania odbędą się w najbliższy weekend w sobotę i niedzielę 21/22 maja.
W sobotę o godzinie 18:00 na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 1 Bączki zmierzą się
z Relaksem 50+, a o godzinie 19:30 OKS zagra z Wiejskimi Smokami. O 18:00 na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr 2 Zielona Strona
Mocy będzie starać się zdobyć kolejny komplet punktów w meczu ze Pompą Team, a półtorej godziny później Transformersi zmierzą
się z Zielonymi Bimbrownikami. W niedzielę
o godzinie 17:00 na Orliku nr 1 Zdrowie Rogów spotka się z Red Luj, a o godzinie 18:30
Speed Polik podejmie Bad Boys. Na Orliku
nr 2 o godzinie 18:30 Misie skonfrontują się
z Coco Jambo.
Dawid Saj

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu przewidywał oprócz kilku sprawozdań
głosowanie w sprawie trzech uchwał. Najwięcej emocji wzbudziło jednak wyrażenie opinii w sprawie planowanej przebudowy w Powiatowym Centrum Zdrowia,
gdzie w obiekcie prosektorium miałaby
powstać nowa apteka szpitalna.

ALEXANDER-MED.
Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa – rwa
kulszowa, przepukliny dysków, barkowa
– nerwica i naruszenie snu – skolioza
u dzieci – bóle migrenowe
tel.(44) 714 68 75, tel.kom. 601 226 862
95-040 Koluszki ul.11-go Listopada 41
95-015 Głowno ul. Wojska Polskiego 10

Tradycyjnie we wstępie informacje
z prac zarządu pomiędzy sesjami przedstawił starosta Edmund Kotecki. Mówił
m.in. o współfinansowaniu z Powiatowym Centrum Zdrowia tzw. kopert życia,
ewentualnym przeznaczeniu byłej siedziby Komendy Powiatowej PSP oraz planach ogłoszenia kilku przetargów przed
zmianą przepisów w zakresie zamówień
publicznych.
Kolejne sprawozdanie na temat działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w aspekcie realizacji celów „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020” zaprezentowała dyrektor PCPR Małgorzata
Pyka, która mówiła m.in. o szerokich zadaniach z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej. Dyrektor i jej pracownikom za
efektywną pracę dziękowała członkini zarządu powiatu Irena Gralewska-Jagiełło.
Kolejnym mówcą był dyrektor do
spraw medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Jarosław Buczyński, który
informował o konieczności przebudowy
obecnego prosektorium na aptekę szpitalną, gdzie wytwarzano by m.in. indywidualne dawki cytostatyków, które są podawane pacjentom Oddziału Chemioterapii,
gdyż jak wskazywał – brak takiej apteki
może skutkować utratą kontraktu. W tym
samym budynku miałaby też powstać

nowa sterylizatornia. Radna Maria Krakowiak, korzystając z obecności dyrektora do spraw medycznych PCZ, spytała
o Pododdział Neurologii, który – jak się
dowiedziała – przestał funkcjonować. Jarosław Buczyński wyjaśniał, że powodem
zawieszenia działalności pododdziału
było odejście lekarzy i trwa obecnie poszukiwanie nowych, a pacjenci, którzy
wymagają hospitalizacji w tym zakresie,
mają być przewożeni na oddział szpitala
w Zgierzu. Zarząd powiatu wnioskował
tu o wyrażenie opinii przez pozostałych
radnych w sprawie zgody na przebudowę prosektorium. Radny Tomasz Miazek krytycznie odniósł się do tej kwestii
wskazując, że temat ten pojawił się nagle,
choć niedawno radni na komisji spotkali
się w szpitalu z prezes Powiatowego Centrum Zdrowia. W wyniku głosowania 8
radnych poparło jednak ten pomysł, a 4
wstrzymało się od głosu.
Ostatnie sprawozdanie, które przedstawiła inspektor Małgorzata Żuraw, dotyczyło realizacji „Powiatowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata
2011-2015”.
W czasie obrad XXVI sesji Rady Powiatu podjęto też trzy uchwały: w sprawie zmian w budżecie, powierzeniu samorządowi miejskiego utrzymania czystości
dróg powiatowych na terenie Brzezin oraz
podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o czym szerzej napiszemy w kolejnym wydaniu BIS.
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Dancing międzypokoleniowy z DJ WIKĄ
Swoją pasję odkryła dopiero na emeryturze
– postanowiła zakupić mikser, dwa laptopy,
odtwarzacz. Zaczynała od odtwarzania płyt
w klubie dla seniora, wkrótce zaczęła przyglądać się profesjonalnym didżejom. Przychodziła na dyskoteki i prosiła, aby udzielili jej niezbędnych rad. Dziś jest najbardziej
znaną didżejką w Polsce, prowadzi dyskoteki również w zagranicznych pubach. DJ Wika
– bo o niej mowa – będzie gościła w Brzezinach podczas jubileuszu Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach. 3 czerwca Wirginia
Szmyt poprowadzi w naszym mieście dancing
międzypokoleniowy.
Dyskoteki z udziałem DJ Wiki cieszą się
niegasnącą popularnością, przyciągają licznych uczestników i łączą pokolenia. Pani

Wirginia odznacza się zdumiewającą inteligencją i poczuciem humoru. Mimo rozlicznych występów i szerokiego uznania, jest osobą bardzo skromną. Niewątpliwie Wirginia
Szmyt jest najbardziej rozpoznawalną polską
didżejką. Znakomicie radzi sobie z obsługą
nowoczesnego sprzętu muzycznego, a grono jej fanów stale się powiększa, szczególnie
wśród młodego pokolenia.
Kilkanaście lat temu zaczynała na wieczorkach dla seniorów, dzisiaj regularnie „miksuje” w pubie na warszawskim Mokotowie oraz
w innych klubach stolicy. Łamie stereotypy,
prowadząc dyskoteki międzypokoleniowe
i współpracując z młodymi profesjonalnymi
didżejami.
Na początku tego roku ukazała się wyjątkowa biografia tej najstarszej didżejki

Noc Muzeów w Brzezinach
Tematem przewodnim tegorocznej „Nocy Muzeów" w Brzezinach było życie mieszkańców
terenów współczesnej Polski przed przyjęciem
chrześcijaństwa.
Główną atrakcję przygotowanego na 14
maja programu stanowiły bowiem inscenizacje członków Towarzystwa Historii Doświadczalnej „Harjis" skupiającego studentów i absolwentów archeologii. Zaprezentowali oni
wierzenia ludów barbarzyńskich – nowy projekt grupy, która zazwyczaj zajmuje się inscenizacją historycznego życia codziennego
i pokazami batalistycznymi. Uzupełnieniem
pokazu było stoisko z replikami znalezisk
archeologicznych – mieczy, ostróg, grotów
włóczni, krzesiw czy wisiorków. Prezentowano je w pomieszczeniu, gdzie znajdują się
eksponaty archeologiczne wykopane w Brzezinach i okolicach. Niejako kontynuacją tego
tematu była późniejsza prelekcja, jaką na temat
wierzeń słowiańskich przygotowali pracownicy muzeum – Bogusława Tyralska i Maciej
Sysa. Uzupełnieniem było „barbarzyńskie jadło" w postaci podpłomyków.
Oczywiście, liczni goście brzezińskiej nocy
muzeów mogli również zwiedzić nieodpłatnie
wszystkie wystawy. Największe zainteresowanie budziła czasowa ekspozycja związana ze
100-leciem brzezińskiego liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza, na zwiedzanie której jedna
z absolwentek tej szkoły przybyła aż z Gdańska. Na dawnych fotografiach szukano siebie,
krewnych i przyjaciół.

Zainteresowaniem cieszyły się też wystawy stałe: archeologiczna, salonik mieszczański, izba ludowa, warsztat krawiecki mistrza
Ambrozińskiego i ekspozycja ukazująca wielokulturowe Brzeziny przez wybuchem II wojny
światowej. Pierwsi goście w muzeum pojawili się już po 14, a ostatni wyszli przed północą. Łącznie, jak ocenia dyrektor Paweł Zybała,

w Polsce. Jak sama mówi: „ma 77 lat i nie ma
czasu na starość".
Niektórzy brzezinianie mieli już okazję
poznać pasje pani Wirginii, o których opowiadała podczas udziału w projekcie „Spotkania
z pasjami" (do projektu realizowanego przez
Fundację Orange dołączyło także Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach). DJ Wika na
własnym przykładzie ukazała, że każdy wiek
jest dobry, by odkrywać swoje talenty i rozwijać pasje, ale co istotne, nie rezygnować ze
swych marzeń i dzielić się energią z innymi.
Znakomitą zdolność zjednywania ludzi
w różnym wieku oraz umiejętności prowadzenia imprez tanecznych DJ Wika zaprezentuje
podczas swojego występu na jubileuszu 5-lecia
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 3
czerwca br. po godz. 17.00.
a.j.

tego dnia do Muzeum Regionalnego zawitało
około 200 gości. Osoby, które nie odwiedziły
tego dnia muzeum, mogą to zrobić, płacąc jedynie 5 zł za bilet normalny i 3 zł za ulgowy.
Obecnie w muzeum trwają przygotowania do
kolejnej plenerowej imprezy – Nocy Świętojańskiej, podczas której przewidziano inscenizację dawnych obyczajów, spławianie wianków
oraz zabawę taneczną aż do północy.
TOM
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9 milionów dla Stowarzyszenia „Mroga”
Uchwałą Komisji do Spraw Wyboru Strategii z dnia 26 kwietnia zdecydowano, że Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Mroga” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 będzie realizowana w pełnym zakresie finansowym. Oznacza to, że Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Społeczności Lokalnej „Mroga”, na jej realizację będzie mogło przeznaczyć prawie 9 mln zł,
w tym 7 mln na udzielanie wsparcia finansowego oraz dofinansowania.
„Mroga” ze środków pozyskanych w ramach konkursu ogłoszonego przez zarząd
województwa łódzkiego na wybór strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, będzie dofinansowywać inwestycje
w zakresie rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości mieszkańców oraz podnoszenia kompetencji i promocji lokalnej przedsiębiorczości.
Będzie wspierać również oddolne inicjatywy
lokalne, dzięki którym zostanie zachowane

dziedzictwo lokalne oraz działania wzmacniające kapitał społeczny poprzez rozwój aktywności, kompetencji i życia społeczno-kulturalnego mieszkańców.
Władze stowarzyszenia, którym przewodzi prezes Piotr Nowacki, wyrażają nadzieję,
że dzięki zaplanowanym działaniom i przeznaczonym na ich realizację funduszom pomocowym, na obszarze działania Stowarzyszenia „Mroga”, czyli terenie miasta Brzeziny,
gminy miejsko-wiejskiej Koluszki oraz gmin
wiejskich: Brzeziny, Rogów i Jeżów, zostanie
stworzony odpowiedni potencjał dla rozwoju lokalnej gospodarki oraz powstaną nowe
miejsca pracy przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego rozwoju tego obszaru.
Szczegółowe informacje o stowarzyszeniu
i Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwych
dofinansowaniach można uzyskać na stronie
internetowej www.mrogapoleca.pl.
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Fatalna seria piłkarzy

Nie wiedzie się ostatnio w ligowych rozgrywkach piłkarzom Startu Brzeziny. Podopieczni Marcina Olejniczaka rozegrali trzy
spotkania w ramach łódzkiej klasy okręgowej, które zakończyły się porażkami. Brzezinianie na własnym boisku przegrali z liderem KS Sand Bus Kutno i wiceliderem Orłem
Parzęczew oraz na wyjeździe ulegli niespodziewanie słabemu MKS Tuszyn.
Pierwsze spotkanie z głównym kandydatem do awansu do IV ligi łódzkiej ze
względu na długi majowy weekend zostało
rozegrane już w piątek 29 kwietnia. Zdecydowanym faworytem tej konfrontacji byli
przyjezdni, jednak od samego początku
wszystko wskazywało na to, że dla lidera
nie będzie to łatwa przeprawa. Gospodarze starali się grać uważnie w defensywie

i mądrze w środku pola, bardzo często udaremniając piłkarzom z Kutna akcje ofensywne. Przez pierwsze dwadzieścia minut zgromadzeni na trybunach kibice nie
zobaczyli żadnego groźnego strzału na
bramkę. Mimo to mecz nie był nudnym
widowiskiem. Spotkanie mogło się podobać ze względu na twardą walkę w środku pola. Niespodziewanie w 28. minucie
piłkę przed pole karne otrzymał niepilnowany Jakub Kustra i oddał strzał w światło
bramki. Tam zaspał Jarosław Rusek, który
oślepiony przez słońce nie potrafił odbić
futbolówki i musiał wyciągać ją z siatki. KS
Sand Bus poszedł za ciosem. W 40. minucie znakomicie na wolne pole z prawej strony boiska wypuszczony został Kursa, który
silnym uderzeniem ponownie pokonał golkipera Startu. Po przerwie kutnianie starali
się kontrolować przebieg gry. Gospodarze
próbowali zmniejszyć stratę i tym samym
złapać kontakt. Udało się to w 69. minucie,
kiedy sam na sam z Pawłem Sobczakiem
znalazł się Bogusław Saganowski. Reprezentant Polski w beach soccerze przelobował golkipera i zdobył kontaktowego gola.
Kiedy wszystko wskazywało na to, że brzezinianie pójdą za ciosem, po świetnej wymianie podań Wojciech Gapiński pewnym
strzałem tuż przy słupku podwyższył na
3:1. To wyraźnie podcięło skrzydła gospodarzom. W 90. minucie najbliższy zdobycia

drugiej bramki dla miejscowych był Marcin Lindner, który z około trzydziestu metrów uderzył minimalnie nad poprzeczką. KS Sand Bus Kutno pewnie wygrał 3:1
i dopisał do swojego dorobku kolejne trzy
punkty.
W środę 4 maja czarno-czerwoni wybrali się na wyjazdowe spotkanie do Tuszyna. Mecz z miejscowym MKS był pojedynkiem o przysłowiowe sześć punktów, które
trzeba było wygrać. W drużynie gospodarzy zagrało trzech byłych zawodników
Startu: Adrian Żurkowski, Michał Rosiak
i bramkarz Michał Jaworowski. Brzezinianie w pierwszej połowie zagrali znakomicie
i po trafieniach: Patryka Krauze i Bogusława Saganowskiego prowadzili 2:0. Niestety,
w drugiej połowie nasi zawodnicy oddali
inicjatywę rywalom i z konieczności występujący w bramce asystent Tomasz Gorzeń
trzykrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki.
Ostatecznie Start przegrał 2:3.
Przełamanie mogło nastąpić w minioną
sobotę, jednak mecz z wiceliderem łódzkiej
klasy okręgowej nie należał do łatwych.
Orzeł od początku narzucił swój styl gry
i konsekwentnie wykorzystał błędy brzezinian, ostatecznie wygrywając 5:1. Honorowego gola dla Startu strzelił Bogusław
Saganowski.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni
rozegrają na wyjeździe w sobotę 14 maja
o godzinie 17:00 z Włókniarzem Konstantynów Łódzki.
Dawid Saj

Nowe władze PSL w Brzezinach

8 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach zebrali się członkowie
Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu

miasta i gminy Brzeziny, aby podsumować
kończącą się kadencję lokalnych władz PSL
oraz wybrać nowe.

Podczas spotkania omówiono m.in.
bieżącą sytuację polityczną, dyskutowano
też na temat zmian, jakie zaszły po ostatnich wyborach parlamentarnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania nowym
prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego
PSL w Brzezinach wybrano Bartłomieja
Lipskiego – 28-letniego mieszkańca gminy Brzeziny, wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w Brzezinach, na co dzień sprawującego funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Na stanowisku prezesa lokalnych władz
PSL zastąpił on swojego ojca Andrzeja
Lipskiego. Bartłomiej Lipski, dziękując za
wybór, nakreślił plany na nową kadencję,
której jednym z priorytetów będzie zwiększenie zaangażowania mieszkańców miasta i gminy Brzeziny w życie społeczne.
TOM
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Marsz Godności na
ulicach Brzezin
W piątek 20 maja ulicami Brzezin przejdzie
Marsz Godności organizowany przez Stowarzyszenie „Inni" działające przy Zespole Szkół
Specjalnych w Brzezinach z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Patronat nad wydarzeniem objęli wojewoda
łódzki prof. Zbigniew Rau, starosta brzeziński
Edmund Kotecki, burmistrz Brzezin Marcin
Pluta i wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 10 na
Placu Jana Pawła II, skąd w kierunku ulicy Piłsudskiego wyruszy Marsz Godności. Trasa ma
być ozdobiona symbolizującymi metamorfozę kolorowymi motylami – logo stowarzyszenia „Inni". Po dotarciu uczestników do kościoła
farnego o godzinie 11 rozpocznie się uroczysta
msza święta, którą będzie celebrował m.in. diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych
ks. Piotr Kosmala.
Po nabożeństwie uczestnicy obchodów
przejdą na teren Muzeum Regionalnego, gdzie
o 12.15 rozpocznie się integracyjny piknik.
Wśród licznych atrakcji przewidziano m.in.
występ brzezińskiego tenora Janusza Nowańskiego, przegląd muzyczny, zabawy dla dzieci
prowadzone przez animatorów kultury cyrkowej z Politechniki Łódzkiej i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych, malowanie twarzy oraz
poczęstunek w postaci grilla i ciast.
W Brzezinach obchody Dnia Godności Intelektualnej organizowane są po raz czwarty,
w Polsce pierwszy raz obchodzono go w 1999 r.
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Monika Brzezińska
zaśpiewa w Rumunii
Monika Brzezińska, uczennica brzezińskiego Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza, zaśpiewa na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej w Baia Mare w Rumunii, który
odbędzie się w dniach 19-21 maja. Występ jest
efektem zdobycia przez Monikę Brzezińską
Grand Prix na XIV Łódzkim Festiwalu Piosenki Francuskiej PLEIN CHANT.
W festiwalu weźmie udział blisko 600
uczestników z całego świata. Uczennica brzezińskiego liceum, która na co dzień mieszka
w Kobylinie w gminie Rogów, zaśpiewa tam
piosenkę „La pluie” – tę samą, którą wywalczyła Grand Prix w Łodzi. Wówczas do występu
przygotowywała ją nauczycielka języka francuskiego z brzezińskiego liceum Dorota Wochna.
Był to już kolejny wokalny sukces Moniki Brzezińskiej, która m.in. na tym samym festiwalu
w ubiegłym roku zajęła drugie miejsce.
TOM
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OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 13 o powierzchni użytkowej 44,37 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 2,00 zł
2. wadium – 109,15 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,02 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz
czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 07.06.2016 r. o godz. 1100 w siedzibie
Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto TBS
w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000
0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
Brzeziny, dn. 16.05.2016 r.

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 21 o powierzchni użytkowej 24,30 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 2,00 zł
2. wadium – 59,78 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,02 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT.
Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 07.06.2016 r. o godz. 1300 w siedzibie
Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto
TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364
2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie
Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
Brzeziny, dn. 16.05.2016 r.

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul.
Św. Anny 1o powierzchni użytkowej 35,00 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 2,00 zł
2. wadium – 86,10 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,02 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu
przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 06.06.2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto TBS
w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010
w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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Teatr Gimnazjum z deszczem nagród

Julia Janasik odbiera nagrodę „Filmową”

c.d. ze str. 1
We wtorek 10 maja w sali kina Odeon
w Koluszkach odbyło się wręczenie nagród
w „II Przeglądzie Teatrów Szkolnych Koluszki 2016” zorganizowanym przez Gimnazjum
nr 2 w Koluszkach oraz Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach. Wśród nagrodzonych teatrów szkolnych III miejsce ze spektaklem
„Romeo i Julia” zajął Gimnazjalny Zespół
Teatralny Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach. Wtorkowy finał był zwieńczeniem organizowanego dzień wcześniej przeglądu, który oceniało
jury w składzie: aktor Marek Siudym, absolwentka koluszkowskiego gimnazjum, aktorka Kamila Ścibiorek, aktor warszawskiego
Teatru Kwadrat Maciej Kujawski, Krzysztof
Wegwert – choreograf, właściciel Centrum
Tańca i Ruchu Step Dance oraz Mateusz Jaśkiewicz – student PWSFTiT w Łodzi.
Biorąc pod uwagę, że grupa z Brzezin wyprzedziła grupy teatralne dwóch koluszkowskich gimnazjów oraz gimnazjum z Gałkowa
Dużego, a ustąpiła jedynie grupom teatralnym złożonym ze starszych koleżanek i kolegów, to duży sukces. Gorących pochwał i zachwytów dla „Romea i Julii” w interpretacji
brzezińskich gimnazjalistów nie szczędziło
jury. „Dla nas to był naprawdę koncert, a to co

Zmiana postoju TAXI
Zgodnie z nową organizacją ruchu drogowego od ubiegłego tygodnia lokalizację zmienił postój taksówek. Z placu Jana
Pawła II w Brzezinach przeniesiony został
na ulicę Berka Joselewicza. Z myślą o taksówkach zabezpieczono zachodnią stronę
ulicy na długości 20 metrów z wyłączeniem wjazdów. Początek postoju wyznacza znak. Dodatkowo miejsca postojowe
taksówek zaznaczone zostaną oznakowaniem poziomym – trzema kopertami z napisem TAXI.
g.k.

pokazaliście na scenie było fantastyczną i rzetelną aktorską pracą” – mówił Marek Siudym.
„Było to prawdziwe szekspirowskie przedstawienie na miarę klasycznych adaptacji, wielki szacunek i uznanie za klasę tego spektaklu” – dodał znany aktor, wręczając dyplomy
brzezińskim aktorom. Specjalną nagrodę za
reżyserię otrzymali Marzena Dziubek, Michał Gołąbek i Anna Podgajna – opiekunowie GZT i reżyserzy spektaklu. Nagrody za
najlepsze role żeńskie i męskie przeglądu
przyznano Wiktorii Dyrale, Natalii Eliasiewicz i Konradowi Markiewiczowi – uczniom
Gimnazjum w Brzezinach. Specjalną nagrodę „Filmową” za swoją interpretację otrzymała kolejna brzezinianka z gimnazjum Julia
Janasik. „Zachwyciła nas forma i doskonała reżyseria spektaklu, którą aktorzy pięknie
wykonali” – mówił Marek Siudym.

Drugie miejsce zajęła grupa „Tacy Sami”
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach za pantomimę „Żyję
po to, aby…”, a I miejsce przedstawienie baletowe „(Bez)Nadzieja” grupy Fame Dance Studio pod opieką choreograficzną i reżyserską
Kamili Marczuk - Włodarskiej.
Gimnazjalny Zespół Teatralny w spektaklu „Romeo i Julia” reprezentowali: Kamila
Malinowska, Wiktoria Dyrała, Natalia Eliasiewicz, Julia Janasik, Konrad Markiewicz,
Martyna Wiśniewska, Michał Ferdzyn, Szymon Węgrzynowski, Jan Tyralski, Dawid
Smolarek, Dawid Filipiński, Michał Łęczycki, Michał Poński, Rafał Piotrowski, Jakub
Gąsiorowski.
g.k.
Fotorelacja str. VII

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI
WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
Informuję, że zgodnie z przedłożoną przez Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Brzezinach informacją dotycząca jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi
w I półroczu 2016 r. oraz Oceną jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi Nr 19/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Brzezinach z dnia 23 marca 2016 r., woda dostarczana
z wodociągu publicznego w Brzezinach spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.
417 i z 2010 r. Nr 72, poz. 466) i jest przydatna do spożycia.
Burmistrz Miasta
Marcin Pluta
Brzeziny, dn. 16.05.2016 r.
OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 1 o powierzchni użytkowej 17,34 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 2,00 zł
2. wadium – 42,66 zł.
3. postąpienie nie mniej niż – 0,02 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz
czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 06.06.2016 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto TBS
w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000
0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

