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Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Po Prostu Smart City”
W piątek 20 maja w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Brzeziny odbyła się Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Po
Prostu Smart City”. Organizatorem konferencji pod patronatem prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych, Związku Miast
Polskich i pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” było miasto Brzeziny
przy współudziale Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego. W tym historycznym dla Brzezin wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób.
„Na naszej konferencji możecie się podzielić dobrymi praktykami, wymienić
kontakty. Jest to swoista giełda współpracy pomiędzy samorządami, wizjonerami, naukowcami i firmami, które wdrażają systemy” – mówił burmistrz Marcin
Pluta, otwierając konferencję wspólnie
z Iwoną Wieczorek – dyrektorem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Andrzejem Porawskim – dyrektorem wykonawczym Związku Miast
Polskich, Mieczysławem Nowickim –
byłym ministrem sportu i członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Tomaszem Łyskiem – prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Dzień Godności
Tegoroczne, lokalne obchody Dnia
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zgromadziły nie tylko
mieszkańców Brzezin, ale także pobliskich miejscowości, którzy uczestniczyli w Marszu Godności, uroczystej mszy
świętej oraz pikniku na terenie Muzeum
Regionalnego. „Każdego roku jest nas
więcej i to jest prawdziwe integracyjne
święto” – mówiła Teresa Dubilas – prezes stowarzyszenia „Inni", organizatora
obchodów, które działa przy brzezińskim
Zespole Szkół Specjalnych.
c.d. na str. I

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Beatą Janusz - Kozłowską – dyrektorem łódzkiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego, Piotrem Ciepluchą
– doradcą wojewody łódzkiego oraz Jakubem Mielczarkiem – sekretarzem Województwa Łódzkiego. „Znajdujemy się
w sali wyremontowanej przez podmiot
ekonomii społecznej – Spółdzielnię Socjalną Communal Service. Jest to najlepszy dowód na to, że ekonomia społeczna
to nie tylko innowacja, ale również jakość” – dodał burmistrz Marcin Pluta.
„Dziękuję burmistrzowi Brzezin, który zaprosił Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego do współorganizacji dzisiejszego przedsięwzięcia, dzięki
czemu możemy razem przewodniczyć

tak ważnemu wydarzeniu. Inteligentne
miasta to miejsce, w których włodarze
oraz mieszkańcy powinni wykorzystywać osiągnięcia najnowszych technologii
i nauk przyrodniczych, by czynić te miasta przyjaznymi, zdrowszymi i oszczędnymi” – mówiła Iwona Wieczorek.
„Konferencja dotyczy modnego tematu. Miasto mądre to miasto, które zarządza swoim rozwojem w sposób zintegrowany, z uwzględnieniem aspektów nie
tylko gospodarczych, ale i społecznych,
we współpracy ze swoimi mieszkańcami
i otoczeniem. Przykładem takiego miasta
są Brzeziny, a takich miast jest coraz więcej” – mówił Andrzej Porawski.
c.d. na str. 3

Wszystkim Mamom Brzezin i ziemi brzezińskiej
za miłość bez końca, poświęcenie bez granic i ciepło,
które nigdy nie przestaje ogrzewać
składamy
serdeczne podziękowania oraz życzymy spełnienia marzeń
w imieniu dzieci tych mniejszych i tych większych
Przewodniczący
Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Kędzia i radni

Zastępca Burmistrza
Miasta Brzeziny
Justyna Nowak

Burmistrz
Miasta Brzeziny
Marcin Pluta

2

25.05.2016 r.

pow i at

brzeziński

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

3

25.05.2016 r.

Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Po Prostu Smart City”
c.d. ze str. 1
„Cieszę się, że rodzina olimpijska
może być obserwatorem i uczestnikiem
tej konferencji. Gratuluję wspaniałego
pomysłu. Może wydawać się, że w dobie
nowoczesnej technologii i postępu kultura fizyczna i sport nie współuczestniczą w takich przedsięwzięciach jak tworzenie nowych obiektów sportowych,
infrastruktury drogowej czy nowych
ubiorów sportowych. Nic bardziej mylnego. Dzisiaj osiągnięcia techniki decydują o powstaniu nowej pływalni czy
hali sportowej, a nawet nadszedł czas,
aby wyprzedzać to, co nas otacza” – mówił Mieczysław Nowicki.
„Nasi beneficjenci są innowacyjni.
Wśród nich prym wiedzie gospodarz
dzisiejszej konferencji – miasto Brzeziny. Nie ma żadnej dziedziny z ochrony
środowiska, w której Brzeziny nie wykazałyby swojej aktywności. Niedawno
otwieraliśmy zmodernizowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków. Brzeziny
realizują mnóstwo projektów wspólnie
z funduszem, choćby ostatnio w zakresie fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej. To był pierwszy projekt na terenie naszego województwa.
W ślad za nim idą kolejne samorządy”
– mówił Tomasz Łysek.
„To burmistrz Brzezin namówił
mnie, aby w przetargach w Urzędzie
Marszałkowskim wprowadzać klauzule społeczne, które stosowane są do dnia
dzisiejszego” – mówił Jakub Mielczarek.
Piotr Cieplucha odczytał treść listu
premier Beaty Szydło skierowanego do
uczestników konferencji w Brzezinach.
„Dziękuję za zaproszenie na ogólnopolską konferencję samorządową. Żałuję, że liczne zobowiązania nie pozwoliły mi z niego skorzystać. Wszystkim
uczestnikom konferencji przekazuję
wyrazy uznania za Państwa zaangażowanie w proces rozwoju samorządów
w Polsce. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że do najważniejszych czynników,
na których opiera się rozwój miast, zalicza się kapitał społeczny, wiedza i zaangażowane technologie. Konieczność
ich wykorzystywania w procesach zarządzania miastem staje się w obecnych
czasach nieunikniona. Uczynienie polskich miast bardziej inteligentnymi lub
„Po Prostu Smart City” jest wciąż aktualnym wyzwaniem szczególnie dla
władz lokalnych i samorządów. Cieszę

się, że podczas dzisiejszej konferencji
będziecie Państwo dowodzić, że innowacje można zastosować w większości
działań gminy. Mam nadzieję, że prezentowane tutaj rozwiązania przyczynią się do efektywnego wykorzystania istniejących narzędzi w ważnych
dla naszego kraju procesach wspierania taniego i uspołecznionego budownictwa, optymalnego zużycia energii,
nowoczesnej gospodarki odpadami.
To Państwo, samorządowcy, najlepiej

znacie możliwości swoich środowisk.
Potraficie ocenić potrzeby mieszkańców i wybrać optymalną drogę realizacji postawionych sobie zadań. Życzę
wszystkim uczestnikom konferencji,
by nie zabrakło wam energii i wiary, że
wspólnym wysiłkiem można wszystko
osiągnąć” czytał w liście prezes Rady
Ministrów Beaty Szydło doradca wojewody łódzkiego.
cd. na str. III

Pani Alinie Skibińskiej pracownikowi
Starostwa Powiatowego
w Brzezinach z powodu śmierci SYNA

wyrazy głębokiego współczucia
składają
Halina Kurp i Anna Mrówczyńska-Budziewska

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

www.jankus.com.pl

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

Dzięki akcji „Jedynka czyta dzieciom”
uczniowie chętniej odwiedzają biblioteki,
a ich miłość do książek rozkwita i pozwala
żywić nadzieję, że będą „zarażać” innych
apetytem na czytanie. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia są spotkania

autorskie, stanowiące również formę propagowania czytelnictwa.
9 maja do Jedynki zawitała autorka
książek dla dzieci i młodzieży Dorota Mularczyk. Spotkanie łączyło się z zabawą

i możliwością zadawania pytań, dzięki czemu uczniowie klas IV i VI mogli zgłębić
tajniki warsztatu pracy pisarza. Oczywiście, nie zabrakło informacji dotyczących
sposobu redagowania i edytowania powieści. Dorota Mularczyk w sposób niezwykle
ciekawy opowiadała o czerpaniu inspiracji
do pracy oraz realizacji marzeń. Poruszyła
tematykę wartości spędzania wolnego czasu z książką, zamiast przed komputerem.
Autorka zaprezentowała uczniom swój dotychczasowy dorobek literacki. Zachęciła
do lektury serii opowieści o Edenarii z cyklu „Magiczny świat tuż za płotem”. Narracja powieści przeciwstawia się agresji
i brutalności współczesnego świata, a fabuła opiera się na klasycznej, odwiecznej,
baśniowej walce dobra ze złem.
Bibliotekarka szkolna już zapowiedziała wspólne czytanie powieści Doroty Mularczyk podczas zajęć Klubu Miłośnika
Książki, bo wspólne czytanie daje poczucie
bezpieczeństwa, uczy odpowiedzialności,
poczucia humoru, dobrej zabawy, wprowadza w świat wyobraźni. Jedynka rozwija „apetyt na czytanie”.
g.k.

Pielgrzymka dzieci do Częstochowy

Prawie wszystkie z sześćdziesięciorga
dzieci, które w minionych tygodniach przystąpiły w parafii Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej do Sakramentu I Komunii
Świętej, uczestniczyły w pielgrzymce na Jasną Górę. W wyjeździe brali udział także rodzice, a wraz z opiekunem ks. Piotrem Górskim, któremu pomagał katecheta Paweł,
grupa liczyła 95 osób.

Dwa autokary z dziećmi wyjechały
z Brzezin o godzinie 7 w czwartek 19 maja.
Na Jasnej Górze o godzinie 11 mali brzezinianie uczestniczyli w zamówionej w ich intencji mszy świętej przed Cudownym Obrazem, którego zasłonięcie obserwowali
o godzinie 12. Po zwiedzeniu sanktuarium
mali pielgrzymi modlili się jeszcze w „Dolinie Miłosierdzia”.

Wyjazdy dzieci pierwszokomunijnych do
Częstochowy to coroczny zwyczaj w parafii
NMPCZ. Dorośli wierni z tej parafii będą
mieli natomiast okazję uczestniczyć w pielgrzymce do sanktuariów Bawarii i Włoch,
w tym Watykanu, która zaplanowana jest
w dniach od 27 czerwca do 5 lipca.
TOM
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Działania remontowe TBS

Blisko cztery tygodnie trwał remont
balkonów w budynku przy ul. Świętej
Anny 3/11. W ramach wiosennych prac
wyremontowano 4 piony obejmujące 12
balkonów. Prace obejmowały skucie nierówności betonu na spodzie płyty balkonowej, rozbiórkę elementów konstrukcji betonowo- zbrojeniowych krawędzi,
ręczną reprofilację w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową, wykonanie izolacji podpłytkowej
poziomej z reaktywnej żywicy uszczelniającej, obróbkę krawędzi balkonów
z blachy ocynkowanej, wykonanie posadzki cementowej i ułożenie płytek ceramicznych na balkonach, ocieplenie
płytami styropianowymi płyt balkonowych od spodu i wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego, podwyższenie balustrad balkonowych oraz
pomalowanie płyt balkonowych i balustrad. Całkowity koszt remontu 12 balkonów wyniósł blisko 63 tys. złotych. Pozostałe dwa piony balkonów Wspólnota
Mieszkaniowa nr 2 przy ul. Świętej Anny
3/11 planuje wyremontować w 2017 r.

Zakończono także remont sali konferencyjno - bankietowej TBS, a właściwie
adaptację jej części na potrzeby biurowe. Zakres prac obejmował wydzielenie
trzech pokoi biurowych z istniejącej sali
konferencyjno-bankietowej oraz korytarza zapewniającego komunikację pomiędzy pomieszczeniami. Wymieniono
także grzejniki centralnego ogrzewania.
Koszt całkowity remontu wyniósł ponad
138 tys. złotych, a wydzielone trzy pokoje biurowe i część korytarza od kwietnia wynajmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach. Dodatkowe
pomieszczenia dla MOPS były konieczne z uwagi na realizację programu 500+.
Zmniejszona sala konferencyjno-bankietowa zostanie przeznaczona na wynajem
na imprezy okolicznościowe.
Obecnie trwają jeszcze prace przy elewacji bloku przy ul. Reformackiej 2/4.
Przypomnijmy, że dwie ściany szczytowe tego bloku docieplono w latach
2013-2014. W tym roku docieplono ścianę frontową 12-centymetrowej grubości styropianem o łącznej powierzchni

285 metrów kw. Przy okazji wymieniane są niektóre okna, m.in. w pralni. Zakres prac obejmuje także malowanie poręczy oraz montaż nowych parapetów.
Wspólnota Mieszkaniowa nr 7 na zebraniu w marcu przyszłego roku ustali termin wykonania docieplenia ostatniej –
tylnej ściany tego budynku. Całkowity
koszt ocieplenia frontowej ściany wynosi
ponad 52 tys. złotych. Wykonawcą robót
jest firma ,,BUDMAR'' Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego.
Kolejną inwestycją TBS jest remont
komina w budynku przy ul. Staszica 10.
Remont polega na uszczelnieniu dwóch
przewodów dymowych, udrożnieniu
przewodu wentylacyjnego oraz przemurowaniu komina ponad dachem. Całkowity koszt zadania realizowanego do 22
czerwca br. to kwota ponad 9 tys. zł. Remont był konieczny z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców.
Od początku roku trwają prace remontowe na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8. Zakres
prac obejmuje remont dachu, wzmocnienie ścian klatki schodowej, wymianę biegów na klatce schodowej oraz wykonanie
izolacji ścian fundamentowych. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego jest firma ,,Moderndom" s.c. ze Skierniewic. Całkowity koszt
remontu to ponad 169 tys. złotych. Budynek ten nie był remontowany przez okres
kilkunastu ostatnich lat, wykonano jedyne miejscowe naprawy dachu. W ubiegłym roku wykonano zalecenia kominiarskie zgodnie z protokołem z 2015 r.
Termin zakończenia prac planowany jest
na 30 czerwca br.
g.k.
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Wizyta strażaków w Przedszkolu nr 1
12 maja Przedszkole nr 1 w Brzezinach
gościło strażaków. Spotkanie odbyło
się w przedszkolnym ogrodzie, a wizyta wzbudziła ogromne zainteresowanie
przedszkolaków. Goście zapoznali dzieci
z ciekawostkami związanymi z ich pracą –
przedszkolaki dowiedziały się, że strażacy
nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych czy
pomocy podczas powodzi. Strażacy przybliżyli także zasady postępowania w przypadku pożaru oraz sposoby alarmowania
służb ratowniczych.
Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, odpowiadały na pytania, przymierzały strój strażacki, miały okazję
obejrzenia zestawów ratujących życie, dowiedziały się do czego służy tzw. sygnalizator bezruchu – dźwiękowe urządzenie
ostrzegawcze pozwalające szybko odnaleźć, nawet w gęstym dymie, poszkodowanego strażaka.
Ogromną atrakcją dla dzieci była możliwość wejścia do wozu strażackiego oraz
przyjrzenia się z bliska strażackiemu wyposażeniu. Pod czujnym okiem strażaków
dzieci mogły samodzielnie przekonać się,
jak działa prądownica wodna, i choć przez
chwilę „zostać strażakiem".
Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze, a wszystkie dzieci
otrzymały od strażaków odblaskowe opaski. Przedszkolaki odwdzięczyły się drobnym upominkiem.
g.k.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E,

501 038 542
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Test trzecioklasistów w Jedynce

Przez dwa dni – 18 i 19 maja
uczniowie klas III brzezińskiej Jedynki mierzyli się z testem umiejętności
trzecioklasisty.

Podstawowym celem badania jest
wsparcie nauczycieli w uzyskaniu dodatkowych, rzetelnych informacji na
temat poziomu wiadomości i wybranych umiejętności polonistycznych

Laurka dla bibliotekarza
8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji dzieci z Przedszkola nr 1 w Brzezinach wzięły udział
w konkursie plastycznym „Laurka dla Bibliotekarza”. Kilka dni później przedszkolaki podczas wizyty w bibliotece mogły
oglądać swoje prace wraz z życzeniami
i podziękowaniami na zorganizowanej
tam wystawce.
Ponadto bibliotekarka Maria Witkowska w bardzo przystępnej i ciekawej formie przedstawiła „Jagódkom” historię
druku oraz różne rodzaje książek. Nie zabrakło oczywiście czytanej na głos bajki
oraz możliwości obejrzenia samodzielnie
wybranej książki. Na koniec spotkania
przedszkolaki otrzymały nagrody ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w postaci pięknie ilustrowanych książek dla dzieci wyróżnionych w konkursie
plastycznym.
g.k.

i matematycznych uczniów kończących klasę trzecią. Udział w badaniu
jest dobrowolny, ale do testów przystąpili wszyscy uczniowie badanej grupy.
Sprawdzian składał się z dwóch części
po 45 minut. Uczniowie musieli napisać
test z języka polskiego, który zawierał
10 zadań oraz z matematyki obejmujący 12 poleceń. Trzecioklasiści rozwiązywali zadania matematyczne, które miały sprawdzić wyobraźnię geometryczną
uczniów i sposób, w jaki radzą sobie z liczeniem oraz rozwiązywaniem różnego rodzaju zadań tekstowych. W części z języka polskiego były to zadania
sprawdzające rozumienie czytanego
tekstu, ujęte w formę zarówno wyboru
odpowiedzi i krótkiej wypowiedzi pisemnej. Sprawdzane były kompetencje
dotyczące odbioru tekstu: korzystanie
z różnych źródeł informacji, umiejętność wyszukiwania informacji i wnioskowanie na podstawie tekstu oraz
umiejętność analizy i interpretacji.
Po przeprowadzeniu testu szkoła
wprowadza odpowiedzi piszących do
systemu informatycznego, a następnie
otrzymuje analizę wyników poszczególnych uczniów. W czerwcu dyrektor Jedynki będzie mógł porównać, jak szkoła
wypadła w badaniu na tle innych szkół.
Test nie podlega żadnym ocenom
i nie decyduje o promocji ucznia do następnej klasy. Ma na celu jedynie wykazanie nauczycielom i rodzicom, czego dziecko do tej pory się nauczyło i czy
potrafi zdobytą wiedzę odpowiednio
wykorzystać, a nad jakimi zagadnieniami powinno jeszcze popracować.
Badanie przeprowadzone w Jedynce
18 i 19 maja pokaże mocne i słabe strony
uczniów z języka polskiego i matematyki, a jego wyniki pomogą nauczycielom
lepiej planować dalszą pracę z uczniami,
a także sprawdzą, czy szkoła pomogła
dzieciom rozwinąć umiejętności rozumowania, myślenia strategicznego, argumentowania, wnioskowania czy dokonywania interpretacji.
g.k.

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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VIII Biegi Trzeźwości
W niedzielę 22 maja na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Brzezinach
rozpoczęły się organizowane już po raz
ósmy Biegi Trzeźwości. Tegoroczne biegi organizowane przez Abstynencki Klub
Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach
przy udziale Miasta Brzeziny zgromadziły uczestników z klubów i grup abstynenckich z Brzezin, Skierniewic, Zgierza,
Aleksandrowa Łódzkiego, Łodzi, Tuszyna, Koluszek, Dmosina. Nie zabrakło także niezrzeszonych sympatyków biegania.
W ramach VIII Biegów Trzeźwości
rozegrano kilka konkurencji na różnych dystansach dla różnych kategorii wiekowych, w których uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wśród dzieci do
10 lat zwyciężyła Ola Wypych, która na
linii mety wyprzedziła Emila Szcześniaka i Mateusza Chaka. Bieg młodzieży
do 18 lat wygrał Patryk Poździej przed
Bartkiem Drożdżykiem i Eweliną Chak.
Kolejny bieg przeznaczony był dla pań.
Wśród kobiet najlepsza okazała się Maja
Chak, która pokonała Beatę Lewandowską i Izę Poździej. W ostatnich dwóch
wyścigach pobiegli panowie. Bieg mężczyzn do 40 lat wygrał Patryk Chak, który pokonał Andrzeja Dubela i Pawła Supeła. Wśród panów po 40-stce wygrał
bezkonkurencyjny Andrzej Stecko, który wyprzedził Grzegorza Poździeja i Dariusza Przepiórę. Andrzej Stecko po raz
kolejny udowodnił, że jest najszybszym
biegaczem Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach.
Zwycięzcy VIII Biegów Trzeźwości
otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale
i puchary, a dzieci także nagrody rzeczowe, które wspólnie wręczyli burmistrz
Brzezin Marcin Pluta, wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Kurczewski, starosta brzeziński Edmund Kotecki oraz Wojciech Lewandowski – prezes
Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach. Zwieńczeniem biegów trzeźwości był bieg integracyjny, do którego przystąpili wszyscy
uczestnicy.
„Gratuluję kondycji sportowej, wielkiej werwy, chęci organizacji i udziału
w biegach” – powiedział starosta brzeziński Edmund Kotecki, wręczając puchary i medale. „Dziękuję za to, co robicie, gdyż ratujecie życie innym. Jeżeli nie

ma z wami terapeutki Jolanty Szczepańskiej, trzeba zrobić wszystko, żeby była.
Zabawa jest ważna, ale terapia ważniejsza. Dziękuję władzom klubu za piękną
tradycję organizacji biegów” – powiedział burmistrz Marcin Pluta. „Dziękuję
organizatorom biegu i władzom klubu
za zaangażowanie i współpracę z innymi
klubami” – powiedział wiceprzewodniczący Andrzej Kurczewski.
Po wyczerpujących Biegach Trzeźwości dalsza część imprezy odbywała
się w ramach pikniku rodzinnego. Organizatorzy zaprosili uczestników na
potrawy z grilla, a później do kolejnych
konkurencji, tym razem już mniej wyczerpujących. Wśród rozegranych dyscyplin sporo emocji wzbudziło pchnięcie kulą. Wśród pań wygrała Ewa Łapka,
która pokonała Agnieszkę Rogozińską
i Beatę Kacprzak. Wśród panów najdalej kulą rzucił Paweł Supeł, który pokonał Marcina Majchrzaka i Roberta Widulińskiego. Drugą równie widowiskową
konkurencją było przeciąganie liny. Tutaj pojedynek rozegrał się pomiędzy klubowiczami z Brzezin a reprezentantami pozostałych klubów abstynenckich.
Brzezinianie w tej konkurencji okazali
się mało gościnni, wygrywając z przyjaciółmi z innych miast.
VIII Biegi Trzeźwości należały do
udanych, a członkowie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola”
w Brzezinach po raz kolejny udowodnili, że do wspaniałej zabawy nie jest potrzebny alkohol, lecz wystarczy pomysł

i wsparcie innych osób. Biegi Trzeźwości
były możliwe dzięki dotacji udzielonej
przez miasto Brzeziny. Organizatorzy
dziękują władzom miasta za udzieloną
dotację, dyrekcji Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za udostępnienie
stadionu oraz Tomaszowi Szcześniakowi, właścicielowi firmy Ekodom Instal
z Przybyszyc, za wsparcie finansowe.
g.k.

Fotorelacja str.XI

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

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „A Teraz My" i społeczność Szkoły
Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym
zapraszają na
piknik rodzinny „Z Ludwiczką po zdrowie i humor"
28 maja 2016, godz. 14:00
Przyłęk Duży - boisko szkolne
Program:
– Bezpieczne Wakacje 2016 – spotkanie z Policjantem
– Przedstawienie teatralno – muzyczne w wykonaniu dzieci
pt. „Z Ludwiczką po zdrowie i humor”
– Konkursy i zabawy rodzinne
– Zabawa taneczna
BEZPŁATNY PARK ROZRYWKI DLA DZIECI,
MALOWANIE TWARZY, GRILL,
DOMOWE WYPIEKI, LODY
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Zamknęło się okienko transferowe w Lidze Orlikowej
Rozgrywki Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej
powoli wkraczają w decydującą fazę walki o najlepszą ósemkę. W weekend odbyła się 8. kolejka spotkań, a w niedzielę zamknęło oficjalnie okienko transferowe,
w którym kluby mogły dokonywać kadrowych roszad. Najaktywniejszym klubem
było Zdrowie Rogów, które wzmocniło się
czterema nowymi graczami.
Pewnym zwycięstwem 4:1 Bączków
nad Relaksem 50+ zakończyło się spotkanie na szczycie Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Tym samym Bączki odzyskały pozycję lidera. Po trzy punkty sięgnęły
również Misie, które rozbiły Coco Jambo
12:4. Transformersi po emocjonującym
pojedynku pokonali 7:4 Zielonych Bimbrowników. Kolejne zwycięstwa na swoje konto zapisały: Zdrowie Rogów, które
wygrało z Red Luj 9:4 i Bad Boys, którzy
pokonali 9:3 Speed Polik. Na inny termin
przełożono mecze Zielonej Strony Mocy
z Pompą Team i OKS z Wiejskimi Smokami. Uczestnicy rozgrywek wykorzystali
czas transferowy. Wspomniane wcześniej
Zdrowie Rogów pozyskało czterech graczy: Macieja Koładę, Szymona Piechotę,
Artura Kowalczyka i Jacka Jankowskiego.
Klub opuściło również czterech graczy:
Marcin Krakowiak, Łukasz Kłosiński, Michał Gawroński i Piotr Szymkowski. Do
Transformersów przeszli Krzysztof Kowalski, Michał Krasiński i Adrian Chrabąszcz, a odeszli Tomasz Przybylak oraz
Bartek Światły. Bad Boys zakontraktowali Macieja Kolasę i Bartka Poździeja,

Uroczystość
Bożego Ciała
W czwartek 26 maja Kościół katolicki celebruje uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywaną Bożym Ciałem. W Brzezinach uroczystości rozpoczną się mszą świętą
o godz. 11.00 w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Po Eucharystii wyruszy procesja
do czterech ołtarzy ulicami Wyszyńskiego,
Głowackiego, Modrzewskiego, Lasockich,
plac Jana Pawła II, Kościuszki do kościoła
Podwyższenia św. Krzyża, gdzie przed wejściem głównym od strony zachodniej nastąpi zakończenie procesji, a chwilę później rozpocznie się msza wieńcząca uroczystość.
g.k.

a pożegnali się z Piotrem Nowakiem.
Dwóch wartościowych młodych zawodników: Radosława Płatka i Marcina Bykowskiego pozyskało Coco Jambo, które
podziękowało za grę Adrianowi Rzepeckiemu i Karolowi Krakowiakowi. Od tej
pory barwy Wiejskich Smoków reprezentować będą Krzysztof Brodecki i Wiktor Mroziński. Pompa Team zaprosiła do
swoich szeregów Piotr Nowaka i Mateusza Jacczyka, a zespół opuścili Krystian
Woźniak i Maciej Borowski. Do Zielonych
Bimbrowników dołączyli Karol Rybiński
i Piotr Górczyński, a odeszli Kamil Różycki i Mateusz Ogiński. Misie wzmocniły się Michałem Strzyżewskim oraz Markiem Szklarkiem, a rozstały z Marcinem
Jędrzejczakiem. Trzech zawodników:
Grzegorz Malina, Damian Misiak, Maciej Borowski przeszło do Zielonej Strony Mocy, a klub opuścili Artur Michalski,
Mariusz Supera i Bartłomiej Lipski. Relaks 50+ pozyskał Michała Poddemskiego oraz Jarosława Janowskiego, a podziękował za grę Radosławowi Strzeleckiemu
i Marianowi Brodeckiemu. Red Luj pozyskał Adriana Kazimierskiego, Bączki
Damiana Turka, Speed Polik Karola Krakowiaka, a OKS nie dokonał żadnych ruchów transferowych.
Kolejne spotkania odbędą się w najbliższy weekend w sobotę i niedzielę 28/29

maja. W sobotę o godzinie 18:00 na Orliku przy SP nr 2 Misie zmierzą się ze Zdrowiem Rogów, a o godzinie 19:30 Bad Boys
zagrają z Zielonymi Bimbrownikami.
O tej samej porze na Orliku przy SP nr 1
Speed Polik będą starać się zdobyć kolejny komplet punktów w meczu z Pompą
Team, a półtorej godziny później Transformersi zmierzą się z Relaksem 50+.
W niedzielę o godzinie 17:00 na Orliku
nr 1 OKS spotka się z Red Luj, a o godzinie 18:30 Zielona Strona Mocy podejmie
Wiejskie Smoki. Na Orliku nr 2 o godzinie 17:00 Transformersi skonfrontują się
z Pompą Team, a o godzinie 18:30 Bączki
zagrają z Coco Jambo.
Dawid Saj

Zatrudnię kierowcę
kat. C+E wywrotka
– kraj 603 793 543

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

DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM W BRZEZINACH
Dyrektor Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach
serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych,
na spotkanie informacyjne w sprawie naboru na rok szkolny 2016/2017,
które odbędzie się ramach DNI OTWARTYCH
w dniu 30 maja 2016r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Gimnazjum.

Z okazji Dnia Mamy wszystkim Mamom
życzę samych pogodnych dni,
mnóstwa radości na co dzień
oraz niekończących się
pokładów cierpliwości :)
Prezes ZM-G PSL w Brzezinach
Bartłomiej Lipski

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
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Środki dla niepełnosprawnych na rok 2016
Podczas ostatniej Rady Powiatu radni
przegłosowali uchwałę o podziale środków przyznanych powiatowi brzezińskiemu algorytmem z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wcześniej ich podział zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych stanowiąca organ
doradczy starosty brzezińskiego. „Przyznane środki są mniejsze niż w ubiegłym
roku, a potrzeby większe, gdyż w ostatnich latach dofinansowywanie turnusów
rehabilitacyjnych było znacznie ograniczone” – wyjaśnia dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata
Pyka. W sumie na rehabilitację społeczną i zawodową przyznano 326.845 zł,
czyli 2.578 zł mniej niż w ubiegłym roku.
Wzrosła natomiast kwota przyznana na
funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z decyzją o podwyższeniu rocznej kwoty dofinansowania na
jednego uczestnika. W tym roku jest to
kwota 479.880 zł.
W swojej opinii Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych z uwagi na ograniczone możliwości
zarekomendowała w tym roku m.in. rezygnację z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych. Zdecydowano
się jednakże na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 135.000

zł, co w ubiegłym roku było dofinansowane w wysokości 6.593 zł i to jedynie odnośnie uczestnictwa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów.
Łącznie na rehabilitację społeczną
przekazanych zostanie 288.205 zł, w tym
na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 135.000 zł,
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, gdzie do rozpatrzenia
oczekuje jeszcze 57 wniosków z ubiegłego roku – 123.205 zł, dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się w ramach dofinansowania
likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: 30 000 zł.
Przeznaczono też 38.640 zł na zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Wiśniewska zachęca pracodawców zainteresowanych organizacją kilkumiesięcznych
stażów dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niezatrudnionych do
kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy. Zaplanowano sfinansowanie 5 takich
stażów.

Łącznie dla powiatu brzezińskiego
na rok 2016 PFRON zaplanował więc na
chwilę obecną przekazanie kwoty 806.725
zł.
TOM

SKUP ZŁOMU
podwyżka cen złomu

SKŁAD OPAŁU

sezonowa obniżka cen węgla

Paprotnia 30, tel. 691 485 027

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

„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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Wspomnienie o Antonim Kałuckim
Antoni Kałucki, brzezinianin, syn Wandy i Józefa, urodzony w 1949 r. w Łodzi.
Dzieciństwo i młodość spędził w Brzezinach
przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Modrzewskiego. Wychowywał się w rodzinie inteligenckiej, jego rodzice byli znanymi brzezińskimi stomatologami. Antoni Kałucki był
zaś jednym z najwybitniejszych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach. Nie doczekał niestety do rocznicowego spotkania absolwentów LO rocznika
1966, które odbędzie się w czerwcu br. Przeszkodziła mu w tym śmierć na skutek długotrwałej, ciężkiej choroby. Zmarł w domu, w
Chotomowie, 9 maja 2016 r. po wieloletniej,
heroicznej walce z rakiem.
Antoni Kałucki ukończył studia na elitarnej Wojskowej Akademii Technicznej,
choć miał zadatki na polonistę. Po okresowym pobycie w Warszawie, przeniósł się do
podwarszawskiego Chotomowa. W 1988 r.
wycofał się z czynnej służby wojskowej ze
szczerym zamiarem poświęcenia się twórczości literackiej. Zamiłowanie do literatury zrealizował, pisząc w okresie od stycznia
1997 do sierpnia 2001 r. swoją debiutancką
powieść „W kręgu słowa”. „Powieść >>W
kręgu słowa<< jest współczesnym nawiązaniem do klasycznej formuły gatunku, a fakt,
iż jest debiutem, został wykorzystany przez
autora do pełnego przedstawienia własnych,
intymnych związków z literaturą na kanwie życia. W warstwie fabularnej utworu
wszystko staje się możliwe dzięki twórczej
wyobraźni bohaterów, kreujących swój los
z niewielką pomocą garstki przyjaciół oraz
autora w myśl zasady >>życie jest powieścią
przez nas samych pisaną<<” – napisał recenzent książki.
Jak wspomina sekretarz samorządu powiatowego i wieloletni przewodniczący
Rady Miasta Brzeziny Zbigniew Bączyński
– „28 kwietnia przeprowadziłem z nim naszą ostatnią rozmowę, która była kontynuacją wcześniejszej, z marca. Był w złej kondycji, od pięciu miesięcy nie podnosił się
z łóżka. Utracił już wiarę w to, że weźmie
udział w oczekiwanym czerwcowym spotkaniu z żyjącymi jeszcze naszymi profesorami, koleżankami i kolegami”. Jak powiedziała Zbigniewowi Bączyńskiemu po
śmierci Antoniego Kałuckiego jego żona
Danuta –
Zbigniew Bączyński przeczytał powieść
Antoniego Kałuckiego „W kręgu słowa” po
piętnastu latach po raz kolejny. „To piękna
powieść z elementami autobiograficznymi,

wspominająca nasze miasto i powiat oraz
ciekawych ludzi. Między innymi dra Antoniego Hetmana – Honorowego Obywatela
naszego miasta, pana Łukasza Ciesielskiego
– oficera armii gen. Andersa. Poświęcona
jest życiu, miłości, przyjaźni i ciężkiej chorobie z jej konsekwencjami. Jest napisana
pięknym, wysublimowanym językiem. Słowa jak perły układają się w zdania. Jak mówił sam Antoni, bawi się słowem we wszelkich jego postaciach” – mówi Zbigniew
Bączyński, który został obdarowany jednym z pierwszych egzemplarzy powieści.
„Odnajdujemy w niej znajomych i przyjaciół Antoniego Kałuckiego, do grona których miałem zaszczyt się zaliczać. Świadczy
o tym dedykacja w posiadanym przeze mnie
egzemplarzu: >>Zbyszkowi Bączyńskiemu
w dowód przyjaźni – Antoni Kałucki. Łódź,
17.01.2002 r.>>. Po mojej rozmowie z wdową
po ś.p. Antonim Kałuckim nasza biblioteka
wzbogaci się o darowiznę w postaci dwóch
egzemplarzy książki zmarłego autora, które

będą dostępne dla naszych czytelników” –
mówi Zbigniew Bączyński.
Odszedł literat, znawca i miłośnik literatury, poezji, bibliofil, utalentowany brydżysta – członek Mazowieckiego i Warszawskiego Związku Brydża Sportowego.
Liturgia pogrzebowa była celebrowana 16
maja o godz. 12 w kościele pw. św. Karola
Boromeusza w Warszawie. Prochy Antoniego Kałuckiego zostały złożone na Starych Powązkach. „Będzie Go nam brakowało” – wskazuje jego przyjaciel Zbigniew
Bączyński.
tom

Sesja Rady Miasta Brzeziny w maju 2016 r.

Majowa XXIV sesja Rady Miasta Brzeziny odbędzie się 31 maja (wtorek)
o godz. 15.00 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
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Motoryzacja

Praca

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

AUTO-SKUP wszystkie, 509 099 286

509 209 379

ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli, 502 148 234

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

NEUROLOGOPEDIA, dorośli, 606 949 285

POMOCNIKA na stolarnię zatrudnię, 509 771 248

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

SERWIS laptopów, 732 313 316

DO przyuczenia na stolarnię zatrudnię, 509 771 248

bez opłat, 505 927 959

AGENCJA ubezpieczeniowa PZU ul. Moniuszki 14/16 zapra-

ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź – Widzew, atrak-

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

sza co-dziennie w godz. 9 – 17., Daszkiewicz G. - 603 567 896,

cyjne zarobki, przyjazna atmosfera, gwarantowany dowóz

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

Dziubek G.- 502 221 793

z Brzezin, 505 659 168

SPRZEDAM Fiata 126p, 1998 r. w dobrym stanie, 606 618 633

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble: kuchen-

ZOSTAŃ konsultantką AVON, 667 126 559

SPRZEDAM Opel Vectra, 2002 r. 1,6; 1 V, 696 503 195

ne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe zabudowy,

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

PIRELLI 195/65/15, 604 195 388

stoły drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

DACHY – budowa, naprawa, podbitki, 793 968 145

PRZYJMĘ pomocnika stolarza, 607 171 665

DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354

SZWACZKI przyjmę, 601 91 40 90

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

KONSTRUKCJE stalowe, aluminiowe, ze stali kwasood-

ZATRUDNIĘ pracownika do obsługi wago-pakowarki,

, 608 33 44 55

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

504 184 065

TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03

frezowanie. Zbrojenia , marki montażowe, strzemiona, itp.

ZATRUDNIĘ stażystę-kę, Jeżów, 505 027 435

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

Koluszki, ul. Budow-lanych 37/39, 785 197 273

ZATRUDNIĘ mechanika pojazdów ciężarowych, Jeżów,

uprawnienia budowlane, 605 397 614

OGRODZENIA , bramy – posesyjne, przemysłowe. BALU-

505 027 435

MANIEK – usługi ogólnobudowlane, 667 475 652

STRADY – ze stali nierdzewnej, cynkowanej, aluminium,

ZAKŁAD krawiecki zatrudni presera – preserkę. Praca stała,

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny, Koluszki

z wypełnieniem ze szkła. Produkcja - Montaż - Serwis - Sprze-

reje-stracja, 46 874 48 46, 606 489 403

i okolice. Dojazd!!! 732 313 316

daż ratalna. AUTO-MATYKA do bram – sprzedaż, montaż

ZATRUDNIĘ kierowcę z doświadczeniem C+E, naczepa,

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

serwis gwarancyjny i pogwa-rancyjny. www.alleogrodze-

wywrotka, 601 228 408, 600 591 940

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,

nia.pl , 785 197 253

ZATRUDNIĘ pracownika na dziurkarkę, rygiel, paskarkę,

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

PODNOŚNIK koszowy – usługi, wynajem. Wysokość ro-

502 140 939

terakota, itp., 669 477 012

bocza 22 m, Dmc do 3,5 T, przycinanie drzew, Czyszczenie

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło Koluszek,

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

i naprawa oryn-nowania, montaż i malowanie konstruk-

508 860 054

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

cji, wyklejanie reklam, serwis oświetlenia, itp., 785 197 253

SZWACZKI przyjmę, 508 363 845

karcher, 606 495 830

UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej, 793 968 145

ZATRUDNIĘ pomocnika do warsztatu samochodowego,

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

TYNKI tradycyjne, 606 385 993

608 426 486

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

GLAZURA, terakota, 606 385 993

ZATRUDNIMY mężczyzn na produkcje. Praca stała,

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

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

693 594 265

889 994 992

604 543 817

ZATRUDNIĘ sprzedawcę na stanowisko elektryczne ze zna-

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

KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowla-

jomością branży instalacyjnej, 604 574 055

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

nymi, wodno - kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy,

ZATRUDNIĘ pracownika administracyjno – biurowego,

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakła-

604 381 688

604 574 055

danie i koszenie trawników, naprawa, malowanie ogrodzeń,

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów, wykładzin,

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E, 603 793 543

itp., 44 714 49 45, 605 236 737

tapicerek, itp., 729 274 497

PRACA na dachach i przy murowaniu – dzwonić po 18.00,
505 128 289

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż – kon-

MALOWANIE, 721 958 081

ser-wacja – serwis, 515 362 050, www.instalmed.pl

USŁUGI brukarskie i koparko-ładowarką – tanio, solidnie,

SZWACZKI również chałupniczki zatrudnię – stała praca,

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

790 824 553

rejestracja, Jeżów, 501 373 316

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

KOREPETYCJE matematyka, 508 097 892

ZLECĘ przeszycie odzieży dziecięcej, 503 073 530

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

DO przyuczenia na stolarnię zatrudnię, 509 771 248

ZATRUDNIĘ prasowacza lub prasowaczkę, 509 255 110

budowlanego, 510 809 025

MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, studenci, 502 208 511

ZATRUDNIĘ szwaczki i prasowaczkę(a), 693 426 098

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

ROWERY używane – serwis, naprawa, sprzedaż, 792 934 565

ZATRUDNIĘ prasowaczkę do przyuczenia, 500 285 518

TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe,

SPAWANIE regałów, krat balkonowych, drobne usługi

ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E, kraj, 517 106 977

669 201 962

spawalnicze, 503 064 296

ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E, cysterna, kraj, 517 106 977

KROJOWNIA, 604 27 11 18

BUDOWY domów i docieplenia budynków przyjmę,

ZATRUDNIĘ pracowników budowlanych, Stryków,

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316

605 585 521

603 872 901

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

UKŁADANIE kostki, 514 308 075

ZATRUDNIĘ sprzedawcę na stanowisko elektryczne ze zna-

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

OGRODZENIA – sprzedaż, montaż, 514 308 075

jomością branży instalacyjnej, 604 574 055

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471

ZATRUDNIĘ pracownika administracyjno - biurowego,

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85

DACHY – krycie papą termozgrzewalną i docieplanie stro-

604 574 055

KOSMETYKA wnętrz pojazdów, pranie tapicerki, czyszcze-

podachów, 510 109 832

nie, konserwacja skór. facebook: HSN kosmetyka wnętrz

KOSTKA brukowa, 514 723 688

pojazdów, 508 259 615

WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia (niskie budynki 10%

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko

taniej), 510 700 195

pod-woziówka, 665 734 042

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

Odsprzedam sklep spożywczy
w dobrym punkcie,

tel. 505 311 468
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ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo- wykończe-

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką i ga-

SPRZEDAM mieszkanie 50 m2 - Rogów, 503 964 689

niowych, 606 697 886

rażem, Rogów, 503 507 485 strona internetowa tobiks.

SPRZEDAM mieszkanie M4, 511 159 202

ZATRUDNIMY szwaczki, 509 477 105

gratka. pl

SPRZEDAM działkę na ogrodach działkowych „BRATEK”,

PRZYJMĘ szwaczki i prasowaczki – stała praca, 509 869 237

ZAMIENIĘ/sprzedam mieszkanie 35 m2 w bloku na II

603 242 979, 514 911 378

APT Work Service poszukuje pracowników produkcji, ma-

p.(2 pokoje+balkon) na większe od I do III p., 531 892 673

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

gazynie-rów, pomocników operatorów maszyn do pracy

SPRZEDAM posesję, 660 372 135

664 811 218

w Strykowie. Za-pewniamy atrakcyjne warunki i dogodny

SPRZEDAM działkę 1,3 ha do zabudowy – Syberia,

dojazd, zadzwoń – 508 040 120

508 000 210

Różne

ZATRUDNIMY chałupniczki, 509 477 106

POSZUKUJĘ mieszkania (okolice Brzezin) za opiekę nad

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

POMOC szwalni – prasowanie, klejenie, przyjmę – Nowo-

starszą osobą, 785 637 660

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,

solna, 509 862 610

GARAŻ kupię przy Głowackiego, 507 789 630

grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki

ZATRUDNIĘ pracownika do tynków, 514 723 688

SPRZEDAM garaż na oś. Kulczyńskiego, 609 054 783

urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,

DOCIEPLENIA, tynki maszynowe, tradycyjne, remonty –

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

Targowisko Miejskie.

kom-pleksowo, 514 723 688

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

KUPIĘ zboże, 508 471 814

ZATRUDNIĘ murarzy, 604 546 817

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

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

PRZEDSTAWICIEL handlowy – branża budowlana. Pozy-

SPRZEDAM działkę 2100 m2 przy lesie – Pieńki Henry-

Wojciechowski 503 491 722

skiwanie klienta, oferowanie, negocjacje handlowe, sprze-

kowskie, 505 748 473

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,

daż, obsługa po-sprzedażna. Wynagrodzenie podstawa +

SPRZEDAM działkę 1427 m2 Malownicza – Wojska Pol-

726 879 139

prowizja, biu-ro@widoki.com.pl – 513 100 111

skiego, 505 748 473

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

ZATRUDNIĘ kierowców Kat. C+E, możliwość codziennego

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń

silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102

zjazdu do domu, stała praca, 606 481 899

505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy napędzany elektrycz-

ZLECĘ przeszycie spodni, 605 994 450

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

nie, 46 874 28 81, 531 012 358

PRZYJMĘ szwaczki do zakładu, praca stała, wysokie zarobki,

Św. Anny, 502 676 421

KUPIĘ zboże 608 746 876

miła atmosfera, Łódź – Nowosolna, 609 682 500

SPRZEDAM 3 ha z domem mieszkalnym i budynkami

POMOGĘ uzyskać wysokie odszkodowanie, 667 126 559

ZATRUDNIĘ presera i szwaczki, 690 235 285

gospodarczymi w Jaroszkach, 601 801 548

SPRZEDAM balustradę balkonową, 601 371 226

ZATRUDNIĘ kierowcę z samochodem w barze (Koluszki),

SPRZEDAM dom jednorodzinny 100 m2 na działce 1070

PROSIĘTA – 512 105 749

508 593 330

m2 w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, 509 328 021

SPRZEDAM cebulki żonkili, żółte i kolorowe, 663 667 842

ZATRUDNIĘ ekspedientkę – spożywczy Brzeziny,

SPRZEDAM M5, Sienkiewicza, 504 507 430

STOŁY prasowalnicze sprzedam, 508 363 845

500 247 181, 500 147 239

SPRZEDAM 28 m2, I p., Matuszewskiego 2, 791 285 454

SPRZEDAM pług Kverneland i rozsiewacz Amazone,

SZWACZKI zatrudnię, stała praca, 663 496 011

SPRZEDAM M4, 730 11 29 11

505 128 289

ZATRUDNIĘ szwaczkę, Olsza, 881 091 997

LOKAL 50 m2 na działalność, Plac Jana Pawła II,

TANIO markowe 2 foteliki RECARO z podstawa do ISOFIX

ZATRUDNIĘ sprzedawcę od poniedziałku do soboty,

605 250 257

sprze-dam, 609 725 874, 691 533 288

669 396 773

SPRZEDAM działkę budowlaną 4200 m2 w miejscowości

ODDAM kamienie polne, 608 578 596

ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 46 874 39 22,

Szyma-niszki, 512 159 450

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

605 139 221

90 m2 przy Sądzie wynajmę na kancelarię, biuro, itp.,

660 854 640

GRAFIK, drukarz w firmie GRALECH. Obowiązki: -przygo-

601 343 530

SPRZEDAM działkę budowlaną ok. 3500 m2 – Chrusty

towanie projektów do druku – tworzenie projektów gra-

SPRZEDAM M6, 509 171 241

Nowe. Pro-szę dzwonić po 18.00, 607 773 668

ficznych – obsługa ploterów drukujących oraz kalandrów

SPRZEDAM dom 120 m2 z 2010 r. – Helenów gm. Brzezi-

SPRZEDAM kombajn zbożowy Dronninborg do

– tworzenie kosztorysów – weryfikacja poprawności plików.

ny, 380.000, 606 595 694

remontu, 785 950 359

Wymagana znajomość programów graficznych oraz wy-

ZAMIENIĘ M-4 (IV p.) na M-3 (parter/I p.), 696 051 808

SPRZEDAM czarną ziemię, 660 684 146

kształcenie kierunkowe. Stała praca, jedna zmiana, umowa

LOKAL do wynajęcia w centrum Koluszek ul. Brzezińska

DREWNO opałowe, kominkowe i trociny, 44 719 54 19,

o prace. CV na gralech@gralech.com, 46 874 25 18

11, Cen-trum Handlowe – wszystkie media, 600 802 959

885 162 087

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C – samochód 3-ośka, opera-

OKAZJA ! - sprzedam 55 m2 (TBS) centrum, 504 227 297

SPRZEDAM pszenżyto, 604 358 755

tora koparko – ładowarki, Gałkówek Parcela, 607 314 883

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS,

PIEC c.o. węglowy sprzedam tanio, 696 167 476

ZATRUDNIĘ dorywczo lub na stałe spawacza do cięcia

501 431 257

SPRZEDAM orbitreka, tanio, 692 118 439

złomu, praca w Koluszkach, tel. 602 57 97 06

PILNIE sprzedam mieszkanie własnościowe bez czynszo-

SPRZEDAM rower – damka, 517 626 244

we 58 m2, 509 297 145

SPRZEDAM owies, jęczmień i pszenżyto, 796 470 580

W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe,

SPRZEDAM esa i słomę, 698 538 748

SPRZEDAM siedlisko 4000 m2 z budynkami – okolice

sprzedam, 46 833 77 08 – wieczorem

SPRZEDAM pszenżyto, 604 358 755

Rogowa, 504 047 545

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka

DZIAŁKĘ KUPUJESZ ? – sprawdź dostęp do mediów !

ogrodzona, gotowa do zagospodarowania, powierzch-

LOKAL użytkowy 23 M2 do wynajęcia – Galeria ARKA-

nia 1500m2, 505 879 777

Nieruchomości

DIAN, Ko-luszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96 46

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

Przemy-słowej, 797 903 458

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

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

SPRZEDAM działkę na ogródkach działkowych

SPRZEDAM mieszkanie 52 m2 w kamienicy, 607 263 321

„BRATEK”, 731 263 872

M4 własnościowe w Brzezinach sprzedam, 530 301 883

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Trwa czarna seria piłkarzy
Tylko dziewięć punktów w dziesięciu meczach rundy wiosennej łódzkiej klasy okręgowej zdobyli piłkarze Startu Brzeziny. Tym
razem brzezinianie zremisowali na wyjeździe
w bardzo ważnym pojedynku z Włókniarzem Konstantynów Łódzki 3:3 oraz zostali
rozbici w Aleksandrowie Łódzkim przez rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów
0:6. Podopieczni grającego trenera Marcina
Olejniczaka nie potrafią wygrać już od sześciu
spotkań.
Pojedynek z Włókniarzem Konstantynów Łódzki był meczem o przysłowiowe
sześć punktów, ponieważ obie drużyny sąsiadowały ze sobą w ligowej tabeli i bardzo
potrzebowały zwycięstwa. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana i zakończyła się
bezbramkowym remisem. Po przerwie kibice zobaczyli jednak grad bramek. W 54. minucie prowadzenie Włókniarzowi dał Piotr
Wieczorek, a chwilę później drugiego gola
strzelił Michał Bartosik. Start się nie załamał.
W ciągu dwóch minut brzezinianie zdołali doprowadzić do remisu. Na listę strzelców
wpisali się Artur Poździej i młody wychowanek klubu Adam Pietrasik. W końcówce
sympatycy futbolu obejrzeli jeszcze dwa gole.
Najpierw dla konstantynowian trafił Radosław Rozwora, a w 84. minucie Błażej Koźba tak niefortunnie interweniował, że posłał
piłkę do własnej bramki i tym samym brzezinianie uratowali jeden punkt. Zupełnie
inaczej wyglądał niedzielny mecz w Aleksandrowie Łódzkim. Ciężko powiedzieć, co
się stało z piłkarzami Startu, którzy nie potrafili nawiązać walki z rezerwami Sokoła,
które wystąpiły w odmłodzonym składzie

bez wzmocnień zawodnikami z trzeciej ligi.
Aleksandrowianie od samego początku narzucili swój styl gry i punktowali gości. Dwukrotnie golkipera Startu pokonał Patryk Malinowski, a po jednej bramce dołożyli: Jan
Kadłubiak, Jakub Bistuła, Kamil Urbanowicz oraz Sebastian Tomczak. Nasi piłkarze
z dorobkiem 31 punktów spadli na dziesiąte
miejsce w ligowej tabeli.
Ostatnie zwycięstwo czarno-czerwoni odnieśli dokładnie w sobotę 16 kwietnia, kiedy na własnym boisku pokonali Włókniarza
Pabianice 2:0. Od tego momentu w sześciu
kolejnych meczach doznali czterech porażek
i tylko dwukrotnie zremisowali. Czarna seria bardzo martwi, ponieważ w dziesięciu kolejkach Start z możliwych do zdobycia trzydziestu punktów zyskał zaledwie dziewięć
oczek i niebezpiecznie zbliżył się do strefy
spadkowej. Do łódzkiej klasy A na pewno
spadną trzy ostatnie drużyny oraz dodatkowo spadkowicze z IV ligi łódzkiej. Ze względu na reformę rozgrywek uzależnione jest
to od zespołów, które spadną z III ligi łódzko-mazowieckiej z województwa łódzkiego.
Oprócz trzech ostatnich zespołów z łódzką
klasą okręgową pożegnają się dodatkowo
dwie drużyny. Oznacza to, że podopieczni
trenera Marcina Olejniczaka mają tylko pięć
punktów przewagi nad strefą spadkową.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrają w środę 25 maja o godzinie 17:00 na
własnym obiekcie z PTC Pabianice, a w sobotę 28 maja o godzinie 18:00 brzezinianie
zmierzą się na wyjeździe z silnymi Termami Uniejów.
Dawid Saj

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
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Dzień Godności

c.d. ze str. 1
Tuż przed godziną dziesiątą na Placu św. Jana Pawła II uczestników marszu witał jeden z patronów uroczystości
– burmistrz Marcin Pluta. „Jest mi niezwykle miło, że mogę współpracować
z waszą społecznością celem uczczenia
Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie” – zwracał się do
zgromadzonych licznie na placu osób
niepełnosprawnych burmistrz Brzezin,
który przybył wraz z gościem z Brukseli. Tuż przed wymarszem głos zabrał
kolejny z patronów uroczystości starosta Edmund Kotecki. „Bądźmy tu razem
i pokazujmy, że każdemu człowiekowi
jest potrzebne godne miejsce do życia”
– wskazywał Edmund Kotecki. Patronat nad brzezińskimi obchodami objęli również wojewoda łódzki Zbigniew
Rau i wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka. „Bierzemy udział w marszu, aby
uczyć dzieci tolerancji” – mówiła dyrektor Przedszkola nr 1 Małgorzata Wyka.
„W naszym programie wychowawczym
jest zapisane, że wszyscy jesteśmy jednakowi, nie wyobrażam sobie więc, aby
nie wspomagać ludzi, którzy są troszeczkę inni, ale w sumie tacy sami jak my”
– dodawał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Zbigniew Zieliński. Wszyscy
uczestnicy marszu zostali zaopatrzeni

w emblematy barwnych motyli – symbol
Stowarzyszenia „Inni". Na czele pochodu stanęli szczudlarze z Klubu Kuglarskiego Politechniki Łódzkiej „Poliżongler" i dziesiątki osób wyruszyło ulicą
Piłsudskiego w kierunku kościoła pw.
Podwyższenia św. Krzyża. Witał ich tu
proboszcz ks. Mariusz Wojturski, który zaznaczył, iż jest to czas szczególny,

gdyż Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypomina, że każdemu w społeczeństwie należy się szacunek. Mszy przewodniczył
dziekan dekanatu brzezińskiego ks. Marek Balcerak, a okolicznościowe kazanie dla licznej grupy niepełnosprawnych
osób wygłosił ks. Bogusław Starus pełniący funkcję katechety w Zespole Szkół
Specjalnych.
cd. na str. XIII

Dyżury radnych w czerwcu 2016 r.
Urząd Miasta I p. pokój 127
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

Grażyna Pietrasik
		
Daniel Szymczak, Andrzej Kurczewski 		
Krzysztof Jeske, Grzegorz Maślanko
		

08.06.2016 r.
22.06.2016 r.
29.06.2016 r.

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

Poświęcenie pól w Eufeminowie

Spotkanie z policją
w sołectwie Zalesie

Koło Gospodyń Wiejskich w Eufeminowie,
któremu przewodzi radna Regina Frankowska, już po raz szósty zorganizowało uroczystość poświęcenia pól.

W Bogdance, w siedzibie Koła Gospodyń
Wiejskich sołectwa Zalesie, odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez
Komendę Powiatową Policji w Brzezinach.

Mieszkańcy tej miejscowości oraz zaproszeni goście, w tym zaprzyjaźnione przewodniczące KGW z Dąbrówki Małej, Polika i Adamowa – Alicja Lewicka, Bogusława
Mospinek i Grażyna Karkusińska, spotkali

Środki na oświatę
W poprzednim wydaniu BIS informowaliśmy o inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy Brzeziny w 2015 r. Radni mają
bowiem dokonać wkrótce oceny działalności samorządu gminnego za miniony rok.
W bieżącym numerze prezentujemy informacje o pozyskanych tym okresie środkach
zewnętrznych na zadania oświatowe.
Projekt: „Przedszkole to dobry początek”

się przy odnowionym przydrożnym krzyżu w sobotę 21 maja.
Tu pod przewodnictwem proboszcza z parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu
ks. Włodzimierza Kujawina,
rolnicy się modlili, a następnie,
jadąc na bryczkach, święcono
pola. Podsumowaniem uroczystości był poczęstunek na działce sołtys Elżbiety Markiewicz,
którego jednymi ze sponsorów byli uczestniczący także w tym wydarzeniu właściciele
Zakładów Mięsnych „Zbyszko” – Zbigniew
Kruk oraz „Cukierni Braci Miś" – Włodzimierz Miś. Obecnie gospodynie z Eufeminowa planują organizację Nocy Świętojańskiej.
Jesienią tradycyjnie przygotowywać będą też
Święto Pieczonego Ziemniaka.
TOM

w Łodzi: 35.379 zł. W ramach jego realizacji w Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą
w Przecławiu wyremontowano salę na pracownię biologiczno-ekologiczną, zakupiono
meble, żaluzje, rośliny doniczkowe, pomoce
dydaktyczne, sprzęt audio-video, komputerowy oraz fotograficzny.
Zadanie: „Prowadzenie w ramach programu YOUNGSTER PLUS dodatkowych
lekcji zajęć języka angielskiego na terenie
Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych
w Gimnazjum w miejscowości Przecław”

Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskano 110.218 zł. W ramach realizacji
tego projektu do Szkół Podstawowych w Dąbrówce Dużej i Gałkówku zostały zakupione
urządzenia na place zabaw, wyposażenie do
utrzymania czystości, wyposażenie kuchni,
wyposażenie wypoczynkowe, meble (w tym
do szatni), zabawki i pomoce dydaktyczne,
artykuły plastyczne oraz sprzęt ITC.

W ramach realizacji zadania ze środków
Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej – Counterpart Fund” w Gimnazjum
Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu realizowanych jest 90 godzin języka angielskiego dla uczniów klas III.

Zadanie: „ Zaplanowanie i utworzenie
nowej pracowni biologiczno-ekologicznej
przy Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu”

W ramach realizacji tego projektu ze
środków Fundacji „Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”
zrealizowano w Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu program edukacyjny na zajęciach pozalekcyjnych oraz zorganizowano 5-dniowy wyjazd edukacyjny.

Wartość tego zadania to 39.879 zł,
w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt: „ Misja Przyroda” – Zielone
Szkoły w Parkach Narodowych”

Jak informował Komendant Powiatowy
insp. Cezary Petrus, policjanci do sołectwa
Zalesie przybyli wsłuchiwać się w głosy lokalnej społeczności na zaproszenie przewodniczącej KGW radnej Elżbiety Ołubek.
Wraz z komendantem przybył tu także jego
zastępca podinsp. Piotr Szustowski oraz naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podisnp. Dariusz Kurek, jego zastępca
podinsp. Piotr Kryźba i miejscowy dzielnicowy asp. sztab. Robert Fal. Oprócz mieszkańców sołectwa gminę reprezentował zastępca wójta Lechosław Adamczyk, radny
Paweł Zybała oraz sołtys Paweł Kusiak.
Była to już czwarta w tym roku debata
brzezińskiej policji, podczas której, jak wyjaśnia komendant Cezary Petrus, policjanci wysłuchali opinii na temat ich pracy oraz
lokalnych potrzeb, aby w oparciu o przekazane m.in. w ten sposób informacje tworzyć
mapy zagrożeń bezpieczeństwa, co może
wpłynąć na zwiększenie ilości policyjnych
patroli w tym terenie.
TOM
Zadanie: „Ogródek przyszkolny Róża
wiatrów przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej”
W ramach realizacji zadania o wartości 39.677 zł, gdzie dotacja Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosiła 33.500 zł,
w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej
przygotowano teren pod ogródek edukacyjny, zakupiono elementy jego wyposażenia
oraz pomoce dydaktyczne i nasadzenia.
TOM
ogłoszenie płatne
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Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Po Prostu Smart City”

cd. ze str. 3
Konferencja składała się z pięciu bloków
tematycznych, w których głos zabrali eksperci. Pierwszy temat dotyczył ekologicznego, taniego i uspołecznionego budownictwa szytego na miarę potrzeb lokalnych
społeczności. W tym temacie głos zabrali Aleksander Jankowski z Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych BGK SA prezentujący ofertę projektów budowy obiektów
mieszkaniowych i użyteczności publicznej,
Magdalena Ruszkowska - Cieślak z Habitat for Humanity przedstawiająca ofertę budowy mieszkań w ramach funduszu odnawialnego, Tomasz Przybylski z Zielonych
Domów prezentujący pomysł budowy superoszczędnych domów, Andrzej Dec, który zaprezentował pomysł budowy domów
modułowych Boxlife na płycie fundamentowej, Cezary Czepnik ze stowarzyszenia
budownictwa naturalnego preferującego
budowanie budynków z kostek słomy, tynków glinianych i wapiennych. Z kolei Tomasz Pyszczek z Architektury Pasywnej
Pyszczek i Stelmach podzielił się doświadczeniami w zakresie projektowania i realizacji budynków w standardzie pasywnym,
niskoenergetycznym, zeroenergetycznym
i bioklimatycznym.
Drugi poruszany temat dotyczył Smart
City – miasta samowystarczalnego energetycznie w oparciu o mobilność elektryczną. W tym temacie głos zabrali projektanci
Robert Młodziński związany z budownictwem wykorzystującym odnawialne źródła
energii, Marek Sikora wykorzystujący odnawialne źródła energii w sieci energetycznej, doradcy burmistrza Brzezin Marian
Jerzy Korczyński odpowiedzialny za transport ekologiczny i elektryczny oraz Maciej Sibiński pracujący nad odnawialnymi

źródłami energii pochodzącej z fotowoltaiki, którzy wspólnie pracują nad projektem
„Smart City – Brzeziny” obejmującym dwa
projekty „Brzeziny miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję Smart City”
oraz „Budowa zrównoważonego systemu
mobilności lokalnej w Brzezinach i dostosowanie go do potrzeb sieci transferu multimodalnego dla całej aglomeracji łódzkiej”,
a także Małgorzata Skupińska – kierownik
zespołu projektów inwestycyjnych WFOŚiGW wskazująca na źródła finansowania
nowych technologii oraz Waldemar Piskorz
z firmy Kodeń, który przedstawił pionową
siłownię wiatrową.
Po przerwie temat konferencji dotyczył
rewitalizacji – nowe oblicze rewitalizacji
w oparciu o tożsamość i spoiwo kulturowe z uwzględnieniem bezpośredniej partycypacji mieszkańców. W tym temacie głos
zabrali Magdalena Nowak – przedstawicielka wojewódzkiego konserwatora zabytków
w Łodzi, która udowodniła, że zabytki nie
przeszkadzają w innowacyjności, ale stanowią jej siłę napędową, Teresa Latuszewska
- Syrda – prezes fundacji Urbans Forms,
która zwróciła uwagę uczestników konferencji na murale jako formę rewitalizacji przez sztukę wprowadzającą estetyzację
i kolor oraz Jakub Wygnański z Pracowni
Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”,
który wyjaśnił pojęcie dobrego miasta i konieczności posiadania przez miasto odrębnej tożsamości.
Kolejny temat poświęcony był zagadnieniu nowoczesnej gospodarki śmieciowej
w oparciu o ideę „zero waste” – jak przewartościować system odpadów na korzyść
segregacji w oparciu o ludzi zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W tym temacie głos zabrali Hanna Marliere z Krajowej
Izby Gospodarczej, która zaprezentowała

projekt „bliżej ludzi” polegający na budowie zintegrowanych systemów selektywnej zbiórki odpadów oraz uniezależnienie
się od dużych firm segregujących odpady,
Grzegorz Łoda z organizacji pozarządowej
Ekon prezentujący prosty sposób selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
przy wykorzystaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Michał Len
przedstawiciel Rreuse – europejskiego stowarzyszenia reprezentującego przedsiębiorstwa społeczne działające w ponownym
użyciu, naprawy i recyklingu przy wykorzystaniu osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Ostatnim tematem piątkowej konferencji były społecznie odpowiedzialne kontrakty publiczne – czy w polskiej przestrzeni publicznej jest to możliwe? Prelegentami
byli Marcin Skowron reprezentujący Urząd
Zamówień Publicznych, który omówił
klauzule społeczne w zmieniających się
przepisach dot. zamówień publicznych,
Tadeusz Joniewicz reprezentujący fundację
CentrumCSR.pl, który udowodnił, że zamówienie publiczne to narzędzie, które tak
trzeba wykorzystywać, aby służyło społeczeństwu i środowisku naturalnemu.
W podsumowaniu konferencji głos zabrał Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu
w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji, zdaniem którego ewoluująca
definicja Smart City jest pochodną oferty,
jaką mogą dostarczyć przedsiębiorcy, woli
i chęci władz samorządowych do wdrażania
rozwiązań inteligentnych w wielu aspektach życia miasta oraz oczekiwań, wiedzy
i znajomości mieszkańców miasta. Ta idea
przyświeca także Brzezinom. Ryszard Śliwkiewicz, prezes Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach, przybliżył
zakres działalności spółdzielni działającej
w Brzezinach, a Iwona Wieczorek – dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego podziękowała wszystkim prelegentom za przedstawione zagadnienia.
Planowane jest wydanie pokonferencyjne,
które może być wykorzystywane jako wymiana dobrych praktyk i przykładów innowacyjnych stosowanych w miastach.
W czasie trwania konferencji można
było obejrzeć wystawę innowacyjnych technologii obejmującą samochody elektryczne,
rowery elektryczne oraz alternatywne formy ogrzewania mieszkań.
g.k.
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Ostatni wykład na Uniwersytecie
18 maja odbył się ostatni w tym roku akademickim wykład na brzezińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jak na podsumowanie przystało, gość był szczególny, gdyż do
Brzezin zawitał prof. zw. dr hab. Eugeniusz
Wojciechowski – prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu
Łódzkiego.
Jako specjalista w dziedzinie samorządu
terytorialnego, profesor odniósł się do funkcjonowania tej struktury w obecnej rzeczywistości administracyjnej i ekonomicznej
kraju, wskazał wady i przedstawił propozycje
lepszych rozwiązań. Mowa też była o ustroju
państwa, w tym roli konstytucji. Profesor nawiązał tu do trwającej od wielu miesięcy dyskusji dotyczącej ustawy zasadniczej.
Ostatni wykład rektor brzezińskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jolanta Wojciechowska zakończyła życzeniami miłych
wakacji, a jedną z ich atrakcji będzie z pewnością zaplanowana w dniach 21-23 czerwca
NAPEŁNIANIE BALONÓW HELEM
LEGALIZACJA NAPRAWA
NAPEŁNIANIE BUTLI
TURYSTYCZNYCH PROPAN BUTAN
HALONEX Koluszki ul. Nasienna 2
tel. 44 7141215, 604227209

PRZEGLĄDY NAPRAWY
SPRZEDAŻ SPRZĘTU P.POŻ.
GAZY TECHNICZNE
/dwutlenek węgla, tlen,acetylen, azot,
hel, argon, sprężone powietrze/
ZAKUWANIE WĘŻY
HYDRAULICZNYCH
HALONEX Koluszki ul. Nasienna 2
tel. 44 7141215, 604227209

wycieczka dla słuchaczy UTW w ramach
projektu „Traktem, duktem, polną drogą...
po historycznej ziemi brzezińskiej" współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach i Urząd Marszałkowski
w Łodzi.
TOM

Zawody wędkarskie
z okazji Dnia Dziecka
W niedzielę 29 maja o godz. 8.00
na stawie w Parku Miejskim w Brzezinach rozpoczną się zawody wędkarskie
z okazji Dnia Dziecka. Zawody organizowane przez zarząd koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Brzezinach
przeznaczone są dla dzieci i młodzieży
w wieku do lat 16. Uczestnicy zawodów
nie muszą posiadać karty wędkarskiej,
wystarczą chęć rywalizacji i sprzęt do
połowu ryb. Dzieci zostaną podzielone
na trzy kategorie wiekowe – do 12, 14
i 16 lat. Dla zwycięzców przewidziano
atrakcyjne nagrody ufundowane przez
władze miasta i koło PZW w Brzezinach. Dla wędkarza, który złowi najdłuższą rybę, puchar ufundowała radna
Ilona Skipor.
g.k.

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

6.06.2016r. w godz. 8:00 do 12:00: Dąbrówka Duża 1.w godz. 11:00 do
15:00: Dąbrówka KR.
8.06.2016r. w godz. 9:00 do 17:00: Małczew Nr 1 – 7 , Paprotnia,
Brzeziny ul.: Strykowska, Ludowa, Małczewska Nr od 75 do 116,
Leśna, Krasickiego, Łódzka Nr od 18 do 90.
10.06.2016r. w godz. 8:00 do 17:00: Adamów, Gałkówek 1 i 2, Małczew
1, 2, 3 i PGR, Czyżyków.
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Ogólnopolska Konferencja Samorządowa
„Po Prostu Smart City”
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„50 lat minęło....” Trudno w to uwierzyć, ale Przedszkole Nr 3
w Brzezinach obchodzi w tym roku swoje 50 - te urodziny. „Trójka” jest najstarszą tego typu placówką w Brzezinach. W 1962
roku, na skutek wielkich potrzeb padł pomysł budowy nowego przedszkola na
terenie miasta. Budowę rozpoczęto w roku 1964 r. a wykonawcą
było Rawsko Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się 01 maja 1966 roku, a dyrektorem została Pani Danuta Zdonek, która tę funkcję pełniła do roku 1988 r. kiedy to
dyrektorem została Pani Anna Rudzka, pozostająca na tym stanowisku do grudnia 2008 roku.
Nowym dyrektorem przedszkola została Pani Agnieszka Gazda, która pełni tą funkcje
str.VI
do dnia dzisiejszego.
Materiały własne Przedszkola nr 3
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Na przestrzeni minionych lat wiele zmieniło się
w wizerunku przedszkola. Począwszy od jego wyglądu zewnętrznego, a skończywszy na sposobach
pracy z przedszkolakami. Zawsze jednak, niezależnie od panujących warunków społeczno – ekonomicznych najważniejsze są tu DZIECI. To dla
nich czynione są starania zmierzające do uatrakcyjnienia bazy materialnej,
dla nich zatrudnieni nauczyciele dokształcają się
doskonaląc swoje umiejętności i pogłębiając wiedzę. Dla nich organizowane są wycieczki, imprezy,
uroczystości. Dzieci, rodzice, pracownicy – wszyscy
stanowią wielką, przedszkolną rodzinę.
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Obchody Powiatowego Dnia Strażaka
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VIII Biegi Trzeźwości

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

TOTALNĄ
WYPRZEDAŻ
OBUWIA
Wiosna - Lato
CENY NIŻSZE NIŻ
U PRODUCENTA
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Obuwie wykonane
jest z naturalnych skór
wysokiej jakości
str.XI
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Majówka w Arboretum
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Dzień Godności
cd. ze str. I
Po uroczystej mszy wszyscy udali się do
Muzeum Regionalnego, gdzie na powitanie
pieśń „Jesteśmy inni" zaśpiewał chór Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach. Główną atrakcją pikniku był konkurs
wokalny „Piosenka z barwnym akcentem”,
w którego jury zasiedli brzeziński tenor Janusz Nowański, muzyk Grzegorz Woźniakowski, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
Ewelina Amrozińska oraz prezes Stowarzyszenia „INNI" Teresa Dubilas. Rywalizowano w czterech kategoriach: przedszkoli, klas
I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dzieci wraz z opiekunami włożyły
w przygotowanie występów wiele pracy, dbając nie tylko o ciekawy wokalnie występ, ale
także o odpowiednią scenografię. Gościnnie
na scenie wystąpili też podopieczni Domu
Pomocy Społecznej w Dąbrowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie".
Nie zabrakło także innych atrakcji. Animatorzy sztuki cyrkowej organizowali zabawy dla dzieci, m.in. dmuchanie baniek, malowanie twarzy i walki na balonowe miecze,
przygotowano poczęstunek z ciast i grilla,
a Domy Pomocy Społecznej w Brzezinach
i Dąbrowie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie" prezentowały prace swoich podopiecznych.
W tegorocznych obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie wzięły udział setki osób, byli to przedstawiciele blisko dwudziestu instytucji
i organizacji, m.in. Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie" z Brzezin, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Koluszek, Domu
Pomocy Społecznej w Brzezinach, Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach „Senior - Wigor", Stowarzyszenia

Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom", Oddziału
PCK w Brzezinach, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego z Koluszek, Szkół
Podstawowych nr 1 i nr 2 z Brzezin, Gimnazjum w Brzezinach, Przedszkoli nr 1 i nr 3
z Brzezin, Szkoły Podstawowej nr 1 z Koluszek, Gimnazjum z Przecławia oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
Wyniki konkursu wokalnego „Piosenka
z barwnym akcentem” przedstawiają się następująco: Kategoria I – przedszkola: przyznano 9 równorzędnych I miejsc, które zdobyli Julia Łapot z Woli Cyrusowej, Dawid
Skrobisz i Lena Ozimińska z Przedszkola
nr 1 w Brzezinach, Ksawery Kuzka z zespołem tancerzy z Przedszkola nr 3 w Brzezinach, Patrycja Rojek z Lipin, Basia Nowak,
Zuzia Rutkowska i Bartosz Bogdański z Rogowa oraz Julia Frank z zespołem z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1
w Brzezinach; kategoria II – klasy I-III szkoły
podstawowej: I miejsce – Małgorzata Maria
Nowak ze Szkoły Podstawowej w Rogowie, 4
równorzędne II miejsca: Zofia Białoskórska
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach,
Dawid Hojnacki i Dawid Świderek ze Szkoły Podstawowej w Woli Cyrusowej, Patrycja Przybylak ze Szkoły Podstawowej w Lipinach; kategoria III – klasy IV-VI szkoły
podstawowej: I miejsce – Wiktoria Kujawiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, 2 równorzędne II miejsca: Aleksandra Chromińska ze Szkoły Podstawowej
w Wągrach, Karolina Wierzbowska i Mateusz Markowski ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Koluszkach i 2 równorzędne III miejsca dla Magdaleny Romanowskiej, Jakuba
Opulskiego i Patrycji Kobus ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Koluszek oraz Natalii Gwis i Weroniki Grodzkiej
ze Szkoły Podstawowej n 1 Brzezinach; kategoria IV – gimnazjum: przyznano 2 równorzędne I miejsca dla Weroniki Koziarskiej

z Gimnazjum w Rogowie oraz Natalii Jarugi
z Gimnazjum w Gałkówku Dużym.
TOM

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1774) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz nieruchomości stanowiących
części działek: 2559/1, 2547/6, 2559/2, 2539/12, 2539/11, 2560/1, 2560/6, 2558/8, ( Przedszkole nr 1) 2734 ( Przedskzole nr 3), 2724/2 (Szkoła Podstawowa nr 1), 2572/2, ( Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum), na których znajdują
się pomieszczenia kuchenne, wydawalnie posiłków i zmywalnie, położonych w obrębie 8 m. Brzeziny o łącznej powierzchni 375,00 m 2 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy od 1 września
2016r. na okres 9 lat z przeznaczeniem na prowadzenie żywienia poprzez przygotowywanie i wydawanie posiłków
przeznaczonych dla dzieci w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 3 oraz przygotowywanie i wydawanie obiadów przeznaczonych dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Brzezinach.
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Obchody Powiatowego Dnia Strażaka

W sobotę 21 maja na terenie kompleksu
sportowego w Dmosinie Drugim uroczystą Mszą Św. polową w intencji strażaków
koncelebrowaną przez księdza Władysława Moczarskiego – kapelana strażaków
powiatu brzezińskiego, ks. kanonika Tadeusza Jarosa – proboszcza parafii p.w.
Św. Andrzeja Apostoła i Św. Małgorzaty
w Dmosinie oraz ks. Janusza Kalandyka,
proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Kołacinku, rozpoczęły się obchody powiatowego dnia strażaka. Po mszy
od złożenia meldunku bryg. Grzegorzowi Janowskiemu - zastępcy Łódzkiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi przez mł. bryg. Krzysztofa Superę i
podniesienia flagi państwowej rozpoczęła się część świecka sobotnich uroczystości. Powitania gości, wśród których byli
m.in. wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak, zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski, starosta
brzeziński Edmund Kotecki, wicestarosta
Roman Sasin, komendant powiatowy policji w Brzezinach Cezary Petrus, dyrektor
Wytwórni Umundurowania Strażackiego
w Brzezinach Dorota Zagraba, wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny Andrzej Kurczewski, wójt gminy Jeżów Anna
Szeligowska, przewodniczący Rady gminy
Jeżów Krzysztof Orłowski, z-ca wójta gminy Brzeziny Leszek Adamczyk, wójt gminy Rogów Daniel Kołada, przewodnicząca
Rady Gminy Dmosin Barbara Kosma, z-ca
wójta gminy Dmosin Arkadiusz Garnys,

z-ca komendanta miejskiego PSP w Łodzi
st.bryg. Roman Szeleszczyk, komendant
powiatowy PSP w Łowiczu st.bryg. Jacek
Szeligowski, mł.bryg. Cezary Wochna –
naczelnik wydziału organizacyjnego komendy powiatowej PSP powiatu łódzkiego-wschodniego w Koluszkach, wiceprezes
zarządu Związku Emerytów i Rencistów
RP koła w Brzezinach Adam Gzowski,
dokonali wójt gminy Dmosin Danuta Supera, Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Brzezinach st.bryg. Jarosław Tomaszewski oraz prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach
druh Krzysztof Czułno.
Następnie głos zabrali Regina Szczepaniak – prezes Zarządu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lubowidzy, która przedstawiła
80-letnią historię OSP w Lubowidzy, Paweł
Urbanek – prezes Zarządu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ząbkach, który przedstawił 50-letnią historię OSP w Ząbkach
oraz Edward Nockowski – prezes Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinku,
który przedstawił 30-letnią historię OSP w
Kołacinku. Z okazji jubileuszów wójt Danuta Supera, komendant powiatowy Jarosław Tomaszewski oraz prezes zarządu
oddziału powiatowego Krzysztof Czułno
wręczyli prezesom OSP z Lubowidza, Ząbek i Kołacinka pamiątkowe grawertony,
ryngrafy i listy gratulacyjne. Dorota Zagraba wręczyła jubilatom prezenty w postaci mundurów.

Kolejnym punktem uroczystości było
wręczenie odznaczeń. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył „Medalem
brązowym za długoletnią służbę” mł. bryg.
Krzysztofa Superę, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” mł.asp. Robertowi Łapce
i mł.kpt. Waldemarowi Rutkowskiemu,
Kapituła Medalu Honorowego im. Józefa
Tuliszkowskiego nadała „Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego” Krzysztofowi Czułno (odznaczenia i medale
zostaną wręczone na obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Pabianicach
28 maja)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
kpt. Markowi Dominowi, „Złotym Znakiem Związku” odznaczono Zenona Szydłowskiego, „Medalem Honorowym im.
Bolesława Chomicza” odznaczono Jana
Czajkowskiego i Ryszarda Jacczyka, po
raz drugi „Złoty Medal Za Zasługi dla
Pożarnictwa” otrzymali Edward Jaroszkowski, Janusz Meszka i Dariusz Guzicki. „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono Romana Rożniatę,
Włodzimierza Wylazłowskiego, Marka
Dobroszka, Henryka Ferdzyna, Stanisława Siewierza, Jacka Niemca, Ryszarda Polita, Ernesta Kotlaka i Józefa Pawliczaka.
„Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Tomasz Cieniak, Włodzimierz Ciołek, Krzysztof Kołtuniak, Maria Kosowska, Piotr Bartczak, Damian
Gawron, Kazimierz Lis, Mateusz Koszelski, Józef Jędrzejczak, Jan Maciak, Łukasz
i Piotr Łapka. „Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Krzysztof
Jadczak, Jarosław Janczak, Jan Szymański,
Waldemar Kacprzyk, Beata Kaczmarska,
Damian Klepczyński, Marek Krawczyk,
Robert Krakowiak, Marcin Górski, Adam
Szamota, Jan Nowakowski, Szymon Sadzak, Roman Piłat, Emil Deka, Krzysztof
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Trzewikowski, Michał Stańczyk i Marcin
Pawłowicz. „Odznakę Strażak Wzorowy”
otrzymali Paweł Kłos, Krzysztof Rutkowski, Dariusz Sułek, Krzysztof Miszkiewicz,
Przemysław Borowiński, Bogusław Górski, Daniela Lis, Barbara Traut, Kamil Domański, Maciej Kaczmarek, Łukasz Śliwonik, Paweł Radke, Paweł Piecko, Karol
Kacprzyk, Mirosława Szymańska, Bogdan
Owczarski, Adam Łapacz, Bogdan Kurczewski, Dariusz Rutkowski, Przemysław
Barylski, Damian Strzelczyk, Piotr Wiśniewski, Jolanta Wojciechowska, Tomasz
Jóźwiak.
Wyższe stopnie służbowe otrzymali
następujący strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach: stopień kapitana nadano młodszemu
kapitanowi Romanowi Rożniacie, stopień
starszego aspiranta aspirantowi Jackowi
Krawczykowi, stopień aspiranta – młodszemu aspirantowi Tomaszowi Kłosińskiemu i młodszemu aspirantowi Pawłowi Łęczyckiemu, stopień starszego ogniomistrza
ogniomistrzowi Januszowi Chrustowskiemu, stopień młodszego ogniomistrza
starszym sekcyjnym Piotrowi Łapce,
Grzegorzowi Kijo, Łukaszowi Mądremu
i Mirosławowi Malce, a stopień sekcyjnego
starszemu strażakowi Sebastianowi Pałygiewiczowi. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe pełnienie
służby wyróżnił nagrodą pieniężną mł.
bryg. Mariusza Kaczmarskiego. W imieniu odznaczonych i awansowanych podziękowanie złożył kpt. Roman Rożniata.
„Strażak to nie zawód, ale stan umysłu. To służba i za tę ofiarną służbę bardzo
dziękuję. Odznaczonym i awansowanym
gratuluję. Dziękuję włodarzom za pomoc
udzielaną zarówno druhom ochotnikom

Firma HR SYSTEM
(Nr wpisu do Rejestru
Zatrudnienia Agencji: 2853)
dla swojego Klienta poszukujemy
osób na stanowisko:
Pracownik produkcji,
Operator wózka widłowego
Miejsce Pracy:
Stryków, Brzeziny
Wymagania:
- zdolności manualne
- praca w systemie
dwuzmianowym (6-14;14-22)
Zainteresowane osoby prosimy o CV
na adres: biuro@hr-system.com.pl,
telefon: 785-111-212

jak i strażakom zawodowym, życzę sukcesów” – powiedział zastępca Łódzkiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi
bryg. Grzegorz Janowski.
„Serdecznie gratuluję odznaczonym,
wyróżnionym i awansowanym, to prawdziwy powód do satysfakcji dla was i waszych
rodzin. Strażak zawsze czuwa i zawsze jest
gotów do poświęceń. Dziękuję za to, że poprawiacie infrastrukturę jednostek, dążycie do pozyskiwania nowego sprzętu, że
wkraczacie do krajowego systemu. Dziękuję za każdy dzień waszej pracy wam i waszym rodzinom. Dziękuję za każde uratowane życie, za każde uratowane zdrowie, za
każdy ocalony majątek” – mówił wicemarszałek Dariusz Klimczak.
„Wszystkim strażakom składam najserdeczniejsze życzenia. Strażacy zapewniają poczucie bezpieczeństwa, a bycie strażakiem to nie tylko zawód, to także misja.
To wy ochotnicy chcecie pomagać. Pokazujmy, jak piękna jest nasza tradycja, jacy
wspaniali są polscy strażacy. Bądźmy z tego
powodu dumni na cały świat. Odznaczonym i awansowanym gratuluję, a jubilatom
z Lubowidzy, Ząbek i Kołacinka składam
serdeczne gratulacje” – mówił starosta
brzeziński Edmund Kotecki, wręczając
okolicznościowe ryngrafy.
„Wszystkim druhom i druhnom życzę
wszelkiej pomyślności i zadowolenia ze

służby, a jubilatom dziękuję za codzienne
realizowanie zadań, ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków, za
poświęcenie w ochronie życia i mienia.
Wypełniając strażacką powinność, wykazujecie pełną gotowość i zdecydowaną postawę, integrujecie okolicznych mieszkańców, organizujecie wydarzenia kulturalne,
na stałe wpisując się w życie mieszkańców.
Życzymy wam wszelkiej satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych i społecznych, spełnienia planów i zamierzeń, aby służba drugiemu
człowiekowi była zawsze źródłem osobistej
satysfakcji i osobistego uznania” – mówiła
wójt Anna Szeligowska, wręczając okolicznościowe listy prezesom zarządów OSP obchodzącym jubileusze.
„Przyłączam się do życzeń, gratulacji i podziękowań. Wiemy, jak ważne jest
bezpieczeństwo strażaków, gdyż szyjemy
dla nich mundury specjalne. Życzymy, aby
każda akcja była dla nich bezpieczną, aby
niosąc pomoc innym, sami czuli się należycie wyposażeni. Gratuluję jubilatom” –
mówiła Dorota Zagraba, dyrektor WUS
Brzeziny, przekazując upominki.
Uroczystości powiatowego Dnia Strażaka uświetnił udział orkiestry OSP Syberia.
Ostatnim punktem sobotniej uroczystości
był strażacki poczęstunek.
g.k
Fotorelacja str.X

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 10 gruntów o łącznej pow. 13 m2 stanowiących części działek
nr 3043, 2235/1, 709/3, 2697/11, 2935, 2723/1, 2958/6, 3377/2, 3511,
przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na
okres do 3 lat.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od 18 maja 2016r. do 8
czerwca 2016r.
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Majówka w Arboretum

22 maja odbyła się w rogowskim Arboretum
niecodzienna majówka, której patronowali
marszałek województwa łódzkiego Witold
Stępień, starosta brzeziński Edmund Kotecki
i wójt gminy Rogów Daniel Kołada.
Majówka była niezwykła, gdyż jej sceneria była iście bajkowa, pełna oszałamiających barw kwitnących różaneczników
i azalii. Piękne otoczenie, liczne atrakcje
i sprzyjająca pogoda zachęciły dziesiątki turystów, nie tylko z województwa łódzkiego,

o czym świadczyły rejestracje samochodów,
do wizyty w Rogowie tego dnia. „Była to dla
nas forma promocji Arboretum, gdyż chcemy zachęcać do jego odwiedzin jak najwięcej osób, i choć majówka była przeznaczona
głównie dla rodzin z dziećmi, to naprawdę
wszyscy mogli znaleźć tu coś ciekawego” –
wyjaśniała pracownik rogowskiego Leśnego Zakładu Doświadczalnego Małgorzata
Konecka.
Główną atrakcją był niewątpliwie koncert dziecięcych zespołów flażoletowych pod

Tydzień Bibliotek w Czytelni dla Dorosłych

W maju przypada święto bibliotekarzy i bibliotek. Z tej okazji w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej można było obejrzeć wystawę prezentującą
sylwetki sławnych bibliotekarzy.
Nie każdy bowiem wie, że bibliotekarzem był święty Cyryl, filozofowie David

Hume i Gottfried
Wilhelm Leibniz
oraz Adam Mickiewicz, Stefan Żeromski czy Maria Kownacka. Współcześnie
także nie brakuje
znanych bibliotekarzy. Z wykształcenia bibliotekarką jest
piosenkarka Reni
Jusis czy żona byłego prezydenta USA
Laura Bush. W bibliotece pracowała
także żona byłego polskiego premiera –
Małgorzata Tusk, choć z zawodu jest historykiem, a podczas wizyty w brzezińskiej bibliotece przyznał się do tego fachu
także prezes PiS Jarosław Kaczyński, który pracował w bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego.
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batutą Wojciecha Wietrzyńskiego. Na scenie pojawiły się dziesiątki dzieci, które grały,
śpiewały i tańczyły. Dla wszystkich małolatów zorganizowano natomiast liczne zabawy i konkursy, w które angażowano także
rodziców. Gościem specjalnym był bohater
kreskówek Scooby Doo, z którym niejedno
dziecko zrobiło sobie pamiątkowe zdjęcie.
Wiele frajdy sprawiło też dzieciom puszczanie wielkich baniek. Dla starszych przygotowano natomiast konkursy przyrodnicze
z nagrodami oraz dwie wycieczki po Arboretum. Jedną z nich prowadził kierownik tej
jednostki Piotr Banaszczak, który oprowadził gości po najciekawszych miejscach rogowskiego ogrodu botanicznego, a drugą
specjalista zajmujący się jadalnymi roślinami rosnącymi w stanie dzikim, gdyż w jej
trakcie zbierano składniki na przygotowywane później niecodzienne potrawy.
Tego dnia, jak w każdą niedzielę, można
było się też wybrać na przejażdżkę rogowską koleją wąskotorową, która w najbliższych
dniach z uwagi na święto Bożego Ciała, będzie kursowała codziennie od 26 do 29 maja.
W Arboretum kolejny wielki piknik zaplanowano dopiero z okazji Święta Jesieni,
które przypada zawsze w ostatni weekend
września.
TOM
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Kolejne prelekcje
w Oddziale dla Dzieci
Przez cały maj, kiedy to przypada święto bibliotekarzy i bibliotek, w Oddziale dla Dzieci
Miejskiej Biblioteki Publicznej odbywały się
prelekcje dotyczące historii książki.
Do brzezińskiej biblioteki przychodziły
grupy przedszkolaków i uczniów, którym
Maria Witkowska opowiadała m.in. o tabliczkach glinianych, wykorzystaniu papirusu, stanowiących prawdziwe dzieła sztuki
pergaminowych książkach średniowiecznych czy wynalazku druku. Uzupełnieniem
była wystawa, która prezentowała historię
drukarstwa.
Obecnie przygotowany jest już kolejny
cykl prelekcji o wakacyjnym charakterze,
gdyż prezentowana będzie sylwetka i twórczość Włodzimierza Ścisłowskiego – autora
książek dla dzieci i młodzieży, który wiele ze
swych dzieł poświęcił morzu. Oddział dla
Dzieci zaprasza więc na te spotkania kolejne
grupy przedszkolaków i uczniów.
TOM

