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Uroczystość Bożego Ciała
W czwartek 26 maja uroczystości Bożego Ciała w Brzezinach rozpoczęły się mszą świętą o godz. 11.00 w kaplicy
NMPCZ. Po Eucharystii sprawowanej przez ks. dziekana Marka Balceraka, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej, ks. Mariusza Wojturskiego, proboszcza parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża, ks. seniora Bogumiła
Walczaka oraz o. Antoniego z parafii św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach ruszyła procesja do czterech ołtarzy.
c.d. na str. 7, fotorelacja str. X,XI
Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom Brzezin i ziemi brzezińskiej mnóstwo uśmiechu,
nieustająco słonecznej pogody i aby spełnienie marzeń się nie ociągało

życzą
Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin Pluta

Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Kędzia i radni

Zastępca Burmistrza
Justyna Nowak
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ogłoszenie płatne
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Uroczysta sesja Rady Powiatu

XXVIII uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 630-lecia powstania i 15-lecia odnowienia powiatu brzezińskiego miała miejsce 30
maja w auli SGGW w Rogowie. Towarzyszyło jej posiedzenie zarządu Związku Powiatów Polskich.
Rogów z racji jubileuszu wybrali jako
miejsce swojego trzeciego w tym roku spotkania członkowie zarządu Związku Powiatów Polskich, tworzonego przez 21
starostów z całej Polski, w tym starostę
brzezińskiego Edmunda Koteckiego. ZPP
reprezentuje przed różnymi instytucjami
łącznie 306 powiatów i miast na prawach
powiatu. Po obradach starostowie wzięli udział w uroczystej sesji Rady Powiatu
Brzezińskiego. Przybyły na nią reprezentacje władz wojewódzkich, powiatowych
i gminnych, obecni byli radni powiatowi,
dyrektorzy i kierownicy lokalnych instytucji oraz inni zaproszeni goście. Obrady
tradycyjnie otworzył przewodniczący Rady
Powiatu Marian Krasiński. Następnie starosta brzeziński dokonał podsumowania
minionych 15 lat, prezentując najważniejsze wydarzenia i inwestycje, m.in. w Powiatowym Centrum Zdrowia, Domu Pomocy
Społecznej w Brzezinach i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, czy w postaci przebudowy 38 km dróg, 12 przepustów i dwóch mostów za łączną kwotę 16 mln zł, oraz nieco
danych statystycznych, z których wynikało,
że przez ostatnie 15 lat Starostwo Powiatowe obsłużyło około 200 tysięcy interesantów. Specjalna kapituła złożona z obecnych
i byłych członków zarządu powiatu, wójtów i burmistrza Brzezin wyłoniła także
wydarzenie 15-lecia oraz osobowość 15-lecia, co radni na uroczystej sesji potwierdzili
przyjęciem stosownych stanowisk. Za osobowość 15-lecia uznano prof. Adama Dzikiego – prezesa Towarzystwa Chirurgów
Polskich, drugiego Polaka w historii, który
został członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgicznego, a którego spółka
zainwestowała w brzeziński szpital przebudowany za kwotę ponad 30 mln zł.

GABINET PEDIATRYCZNY
Elżbieta Wodzyńska

Brzeziny, ul Głowackiego 5,
poniedziałek, czwartek, sobota.

tel. 693 016 604

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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Uroczysta sesja Rady Powiatu

obrad. Nie zabrakło występu artystycznego
w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Brzezinach. Na
zakończenie wykonano jeszcze pamiątkowe zdjęcie, a zainteresowane osoby mogły
zwiedzić brzeziński szpital – zmodernizowany przez spółkę prof. Adama Dzikiego –
osobowość 15-lecia powiatu brzezińskiego.
TOM

W imieniu profesora wystąpiła prezes
Powiatowego Centrum Zdrowia Małgorzata Majer, a stosowna nominacja zostanie
wręczona Adamowi Dzikiemu przy innej
uroczystej okazji. Za wydarzenie 15-lecia
uznano natomiast budowę za 9 mln złotych nowej Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej. Nominację odebrał komendant
st. bryg. Jarosław Tomaszewski. Z zaproszonych gości głos zabrali także reprezentujący wojewodę łódzkiego Ireneusz Krześnicki – dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru
i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wicemarszałek Dariusz Klimczak

– członek zarządu województwa łódzkiego.
Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli także
przedstawiciele zarządu Związku Powiatów
Polskich.
630-lecie powstania i 15-lecie odnowienia powiatu brzezińskiego uczczono również na wybitych z tej okazji medalach,
które wręczono na sesji obecnym i byłym
radnym powiatowym, wójtom, dyrektorom
i kierownikom instytucji powiatowych, naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego oraz innym zaproszonym gościom. Te
dwie daty widniały również na dwóch tortach, jakie przygotowano na podsumowanie

KOSMETERIA
Brzeziny, Lasockich 21
Poszukuje osób na stanowisko
Konsultant – sprzedawca
Wymagania:
- dobra znajomość
branży kosmetycznej
– znajomość zasad pielęgnacji
i makijażu
– komunikatywność.
Preferowane osoby
po kierunkowym wykształceniu.
Zainteresowane osoby
prosimy o składanie CV.
Kontakt tel. 502 213 165,
email.pawel.kosmeteria@gmail.com
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Kochanym Rodzicom uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
Każda impreza szkolna jest okazją
do integrowania uczniów, przeżywania
wzruszeń, kształtowania postawy współuczestnictwa i współdziałania w życiu
szkolnym. Szczególnie cenne są uroczystości pozwalające przeżywać chwile radości w gronie najbliższych – rodziców.
Taka uroczystość z okazji Święta Mamy
i Taty odbyła się we wtorek 24 maja
w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach,
przygotowana przez uczniów klas pierwszych pod kierunkiem wychowawczyń:

Bogusławy Frydrych, Urszuli Klim, Tamary Machcińskiej, Anety Pawlik, Magdaleny Rogodzińskiej i Anny Dubickiej.
Wierszem i piosenką dzieci wyraziły swoją wdzięczność i podziękowanie
za troskę, oddanie i codzienny trud. Wyrecytowane słowa przepełnione miłością i radością wzruszyły niejedną mamę
i niejednego tatę. Piękna sceneria i wspaniały klimat sprawiły, że na twarzach gości można było zaobserwować uśmiech,
radość oraz łzy wzruszenia. Rodzice byli

pełni uznania dla swoich pociech, podziwiali ich postawę i umiejętności artystyczne. Przedstawienie zakończyło się
wręczeniem kolorowych upominków, wykonanych przez samych uczniów, specjalnie na tę okazję. Dyrektor szkoły Anna
Mrówka dołączyła do złożonych rodzicom życzeń i zaprosiła gości na słodki
poczęstunek.
g.k.
Fotorelacja str.III

Przez ziemię brzezińską na Syberię

W VI „Maratonie Rowerowym przez Ziemię Brzezińską na Syberię”, który towarzyszył obchodom 630-lecia utworzenia
i 15-lecia odtworzenia powiatu brzezińskiego, wzięło udział blisko tysiąc zawodników, w tym w głównym wyścigu ponad
siedmiuset.
W tym roku na przygotowanie wyścigu Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu
„Nasz Powiat" pozyskało w ramach konkursu dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Organizatorem rywalizacji
była Zamana Group – prowadzona przez
Mistrza Polski i zwycięzcę Tour de Pologne Cezarego Zamanę, a maraton wpisał
się w kalendarz Mazovia MTB Maraton
– największego cyklu maratonów rowerowych w Polsce. Na otwarciu wyścigu

w Rogowie oprócz starosty brzezińskiego Edmunda Koteckiego, który patronował zawodom, gościł także wicedyrektor
Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Bartłomiej Lipski, a nagrody
wraz ze starostą i wicestarostą Romanem
Sasinem wręczała prezes Stowarzyszenia
„Nasz Powiat" Jolanta Wojciechowska.
Zawody rozpoczęły się 29 maja około
godziny 10.00 od dystansu o długości 8
km. Następnie około godziny 11.30 w jedenastu sektorach ustawiło się ponad 700
zawodników, którzy wyjechali rywalizować na trasach o długości 33 km – FIT, 53
km – MEGA i 76 km – GIGA. W trakcie
rywalizacji wyczynowych odbywały się
też wyścigi Mini-Mini, w których brały
udział dzieci już od czwartego roku życia. Atrakcyjne nagrody dla lokalnych
zawodników ufundował główny sponsor

obchodów 15-lecia utworzenia powiatu
brzezińskiego firma CITY-NET. Wśród
zawodników z powiatu brzezińskiego najlepsze wyniki osiągnęli: na dystansie FIT
wśród kobiet Joanna Leśniewska i Danuta
Cegielska, wśród mężczyzn Andrzej Konwiński, Hubert Wróbel i Paweł Goździński, na dystansie MEGA Paweł Leśniewski, Marek Koziarski i Tomasz Jakiel, a na
dystansie GIGA Robert Rutkowski.
TOM

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

W najbliższą sobotę 4 czerwca Stowarzyszenie MOTO BŁOTO ŁÓDŹ, skupiające miłośników off roadu organizuje jednodniowy rajd turystyczno-krajoznawczy
pod nazwą „I Rajd Gnomów”. „Nazwa rajdu nie jest przypadkowa i nawiązuje do historycznego znaczenia tych legendarnych
stworzeń, które z łatwością przemieszczały się w każdych warunkach. Szykując
dla uczestników zróżnicowane tereny, na
których toczyć się będzie walka o nagrody rzeczowe, których pula przekroczyła
4 tys. złotych, oraz puchary ufundowane
przez patronów rajdu, organizatorzy zawitali do Brzezin i Koluszek. „Nadrzędnymi
celami rajdu są integracja środowiska miłośników jazdy w terenie i wspólna zabawa połączona z rywalizacją w dwóch kategoriach” – mówi Ewa Ziółkowska, prezes
Stowarzyszenia MOTO BŁOTO ŁÓDŹ.
Dla amatorów, którzy dopiero zaczynają
przygodę z jazdą w terenie, oraz posiadaczy niezmodyfikowanych aut terenowych
i SUVów organizatorzy przygotowali kategorię Turystyk. Startujący otrzymają roadbooka będącego mapą przebiegu trasy,
po której załoga musi się przemieszczać.
Trasa przygotowana jest tak, aby jak najmniejszą liczbę kilometrów pokonywać
asfaltowymi drogami i przebiega przez
malownicze zakątki okolic Łodzi. Wzdłuż
trasy na zawodników czekać będą zadania
i pieczątki, które powinni znaleźć. W tej
konkurencji przygotowano również strefy przeznaczone wyłącznie na zdobywanie
pieczątek. Wśród zapisanych jest ogromna
różnorodność, jeśli chodzi o poziom doświadczenia i samochody. Znajdują się tu
zarówno seryjne SUVy, ale też i klasyki

wypraw terenowych. Drugą kategorią jest
Wyczyn, przeznaczony dla doświadczonych terenowców. W tej grupie liczą się
umiejętności współpracy kierowcy i pilota, ogromne znaczenie ma też sprzęt, na
którym załogi startują. Rywalizacja odbywa się na specjalnych terenach, gdzie
na zawodników czekać będzie m.in. piach
i błoto. Wygra ta ekipa, która zbierze największą ilość pieczątek. Podczas rajdu
wielkie znaczenie ma pomoc innym – stąd
nagroda Fair Play ufundowana przez Burmistrza Miasta Koluszki.
Podczas sobotniego rajdu rozegranych
zostanie kilka odcinków specjalnych, które wymagać będą od załóg opanowania
znajomości techniki jazdy w terenie, odporności na stres i umiejętności radzenia
sobie w różnych sytuacjach.
Organizatorzy zapraszają nie tylko
chętne do udziału w rajdzie załogi, ale też

Stomatologia

kibiców spragnionych sportowych motoemocji. Baza rajdu zlokalizowana będzie
w Brzezinach na terenie nieczynnej żwirowni FARA przy ul. Waryńskiego. Z tego
miejsca w sobotę o godz. 9.00 wystartuje Rajd Gnomów. Do tej pory zgłosiło się
ponad 50 załóg. Drugim miejscem, gdzie
będzie można oglądać rywalizację, będzie teren nieczynnej cegielni w Koluszkach. Po zakończonych zmaganiach na
terenie żwirowni w Brzezinach ok. godz.
18.00 dla kategorii Turystyk i dwie godziny później dla kategorii Wyczyn odbędzie
się rozdanie nagród i pucharów.
Warto nadmienić, że organizator rajdu – założone na początku roku Stowarzyszenie MOTO BŁOTO ŁÓDŹ, ma już
na swoim koncie jedną organizację rajdu
z okazji początku wiosny. Rokuje to nadzieje, że dzięki tej grupie możemy jeszcze
nie raz liczyć na atrakcje związane z offroadem i popularyzacją tego hobby w naszym regionie.
g.k.

Lekarz stomatolog Justyna Wiśniewska

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

tel. 514 344 243

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

ZAPRASZAMY
na 1-wsze urodziny sklepu "KURCZACZEK"
ul. Konstytucji 3 Maja 4.
Od czwartku (02.06.) do soboty (04.06)
czekają na Państwa: codziennie atrakcyjne promocje
na wybrane wędliny i elementy z drobiu
– w piątek degustacje wędlin
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procesji złożył ks. proboszcz Mariusz Wojturski. „Dziękuję wiernym za danie świadectwa miłości do Chrystusa Eucharystycznego, dzieciom pierwszokomunijnym
– dziewczynkom sypiącym kwiaty i chłopcom idącym w asyście, pocztom sztandarowym, orkiestrze strażackiej, asystom procesyjnym, liturgicznym służbom ołtarza
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w realizację tego wielkiego wydarzenia, jakim jest procesja ku czci
Chrystusa Eucharystycznego. Dziękuję ks.
dziekanowi za organizację procesji, kapłanom za współudział, uczestnictwo i oprawę liturgiczną. Dziękuję służbom porządowym policji, ochotniczej straży pożarnej
i straży miejskiej. Dziękuję wiernym za
świadectwo wiary. Dziękuję budowniczym
ołtarzy” – mówił ks. Mariusz Wojturski.
g.k.
Fotorelacja str.X,XI

Gabinet masażu i terapii
Azyl od 01.06.2016 r.
zaprasza na masaż:

c.d. ze str. 1
Trasa procesji, w której uczestniczyli
wierni wszystkich trzech brzezińskich parafii, prowadziła ulicami Wyszyńskiego,
Głowackiego, Modrzewskiego, Lasockich,
plac Jana Pawła II, Kościuszki do kościoła Podwyższenia św. Krzyża. Dwa ołtarze
przygotowane zostały przy ul. Głowackiego, a kolejne przy kościele pw. św. Ducha
oraz przy ul. Kościuszki 26a. Przy każdym
z ołtarzy zmieniający się kapłani czytali
fragmenty Ewangelii. Każdy ołtarz tradycyjnie przybrano gałęziami brzozy, które
wierni uczestniczący w procesji zabierali do
domu. Trasa czwartkowej procesji została

udekorowana przez wiernych, przed celebransem niosącym monstrancję dziewczynki tradycyjnie sypały kwiatki. Procesję prowadziła orkiestra Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przecławiu.
Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej zakończyło błogosławieństwo przed
wejściem głównym do kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża przed Bramą Miłosierdzia. Błogosławieństwa Najświętszym
Sakramentem na cztery strony świata
udzielił ks. dziekan Marek Balcerak, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej. Na zakończenie
podziękowania wszystkim uczestnikom

- klasyczny
- leczniczy
- limfatyczny
- relaksacyjny
- Shantala
- ciążowy
- masaż lodem
- wyszczuplający
- masaż gorącymi kamieniami
-masaż bańką chińską
- masaż relaksacyjny zmęczonych rąk
i nóg

W miesiącu czerwcu rabat 20%
na każdy zabieg.
Ewa Jałmużna, Brzeziny,
ul. Moniuszki 14/16,
tel. 601 804 827

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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Zdrowie Rogów lepsze od Misiów
Zdrowie Rogów wygrało 5:2 z Misiami
w meczu na szczycie Brzezińskiej Ligi Piłki
Nożnej i utrzymało znakomitą formę z poprzednich kolejek. Komplet punktów na
swoje konto po raz kolejny zapisały Bączki, które rozbiły Coco Jambo i Relaks 50+,
który nie dał szans Speedowi Polik. Nadal
bez punktów pozostają Coco Jambo i Pompa Team.

Kolejne spotkania odbędą się w najbliższy weekend w sobotę i niedzielę 4/5
czerwca. W sobotę o godzinie 18.00 na
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1
Transformersi zmierzą się z Wiejskimi
Smokami, a o godzinie 19.30 Misie zagrają z Red Luj. O tej samej porze na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 Zielona Strona Mocy będzie starać się zdobyć

Ciekawie zapowiadało się spotkanie
pomiędzy Misiami a Zdrowiem Rogów.
Oba zespoły przed sezonem typowano
na faworytów i to one mają największe
szanse na mistrzostwo. Królowie okienka transferowego – Zdrowie Rogów, jak
się okazało, dokonali właściwych posunięć transferowych, co pozwoliło im przejąć inicjatywę w tym meczu. Wyróżniającymi się piłkarzami byli nowo pozyskani
Maciej Kołada i Jacek Jankowski, którzy
królowali w środku pola. Rogowianie
przed przerwą zdołali trafić dwukrotnie,
zaś Misie nie odpowiedziały żadnym trafieniem. Bardziej obfita w gole była druga
odsłona spotkania. Zdrowie punktowało po raz kolejny aż do wyniku 5:0. Przy
tak wysokim prowadzeniu rogowianie pozwolili sobie jednak na proste błędy, które dwukrotnie wykorzystały Misie. Ostatecznie mecz zakończył się rezultatem 5:2
dla drużyny z Rogowa. W innych meczach
Relaks 50+ rozgromił 17:7 Speed Polik,
OKS nie dał najmniejszych szans Pompie Team, wygrywając 16:6, Transformersi pokonali 15:3 Pompę Team, Bączki rozstrzelały 20:2 Coco Jambo, Zielona Strona
Mocy wygrała 7:3 z Wiejskimi Smokami,
a mecz Bad Boys z Zielonymi Bimbrownikami przełożono na inny termin.

Dzień Mamy w Przedszkolu nr 1

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

W dniach 23-24 maja w Przedszkolu
nr 1 w Brzezinach uroczyście obchodzono Dzień Mamy. We wszystkich grupach
przedszkolnych dzieci przygotowały występy w postaci montaży słowno-muzycznych. Poprzez wiersze i piosenki przedszkolaki dały wyraz swojej miłości dla
najważniejszej osoby, jaką dla każdego
z nich jest mama. Po części artystycznej
dzieci wręczyły mamom własnoręcznie
przygotowane upominki, a słodki poczęstunek umilił ten uroczysty dzień.
W grupie 4-letniej „Bałwanki i Śnieżynki” po zakończonej prezentacji dzieci czekała niespodzianka. Dzięki uprzejmości mamy Marysi Zimnickiej dla dzieci
i mam odbyły się warsztaty mydlarskie.

ALEXANDER-MED.
Piasek nasypowy, siany i płukany, ziemia,
żwir, kruszywo łamane, transport,

504 221 587

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

kolejny komplet punktów w meczu z OKS.
W niedzielę o godzinie 17.00 na Orliku nr
1 Speed Polik spotka się z Coco Jambo,
a o godzinie 18.30 Bączki podejmą Zdrowie Rogów. Na Orliku nr 2 o godzinie
17.00 Zieloni Bimbrownicy skonfrontują
się z Relaksem 50+, a o godzinie 18.30 Bad
Boys spotkają się z Pompą Team.
Dawid Saj

Dzieci wraz z mamami wykonywały piękne zapachowe mydełka. Samodzielnie dobierały składniki naturalne – lawendę,
czarnuszkę, płatki kakaowca, rumianek,
suszone owoce oraz naturalne wyciągi ziołowe. Następnie przygotowany roztwór
wlewały do wybranych foremek. Każdy
uczestnik warsztatów mógł przygotować
kilka różnych mydełek, które były wspaniałym prezentem dla mamy.
g.k.

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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Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

W niedzielę 29 maja o godz. 8.00 na stawie w Parku Miejskim w Brzezinach rozpoczęły się zawody wędkarskie z okazji Dnia
Dziecka. Zawody rozpoczęły się od prelekcji dotyczących bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi, którą wygłosił Piotr Kryźba z KPP Brzeziny. Zmagania wędkarskie
organizowane przez zarząd koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Brzezinach przy
udziale miasta Brzeziny oraz miejskiej radnej Ilony Skipor przeznaczone były dla dzieci i młodzieży w wieku do lat 16. Uczestnicy
zawodów nie musieli posiadać karty wędkarskiej, wystarczyły wędkarskie wyposażenie i odpowiedni zapał. Zbiornik wodny
ostatnio był zamknięty, więc młodzi wędkarze liczyli na imponujące wyniki. Do
zawodów przystąpiło aż 28 zawodników,
w tym 5-letnia Zuzia Głowacka – najmłodsza uczestniczka. Po losowaniu miejsc,
przygotowaniu stanowisk i zanęceniu, rozpoczęły się trzygodzinne zawody. Komisja
sędziowska dokonała ważenia i pomiarów

złowionych ryb i na terenie pobliskiego Muzeum Regionalnego ogłosiła wyniki.
W kategorii do 12 lat zwyciężył 6-letni
Eryk Góralczyk, który złowił ryby o łącznej
wadze ponad 5,5 kilograma. II miejsce zajął
Adrian Filipiński, który złowił ryby o wadze 4,44 kilograma, zaś III miejsce Adrian
Gryk z wynikiem 4,42 kilograma. „Ze zwycięstwa bardzo się cieszę, tym bardziej że
wczoraj w Batorówce brałem pierwszy raz
udział w zawodach wędkarskich, dzisiejsze
zawody były moimi drugimi. W zawodach
pomagał mi tata Rafał, a wspomagała mama
Monika. Z ich pomocą złowiłem 10 karpi, 6
karasi srebrzystych, 2 liny i jednego amura” – powiedział po zawodach Eryk Góralczyk, uczeń I klasy Szkoły Podstawowej nr
2 w Brzezinach.
W kategorii do 14 lat I miejsce zajął 13letni Kacper Śnieguła z wynikiem 2,57 kg, II
miejsce Andrzej Adamski z wynikiem 2,07
kg, zaś III Marcel Goska, który złowił ryby
o łącznej wadze 1,14 kg. „Złowiłem cztery
karpie i jednego bąka. Trzeci raz brałem
udział w zawodach i zawsze byłem na podium. Wędkarstwem zaraził mnie tata, który należy do PZW” – powiedział po zawodach Kacper Śnieguła.
W kategorii do 16 lat zwyciężył Jakub Jakubik z wynikiem 1,38 kg. II miejsce zajął
Jakub Maciak, który złowił ryby o wadze
blisko 90 dkg. „Trzeci raz biorę udział w zawodach. Na pierwszych złowiłem kilka ryb,
w drugich na jesieni nic nie złowiłem, a na
dzisiejszych poszło mi całkiem nieźle. Złowiłem trzy karasie i karpia” – powiedział po
zawodach Jakub Jakubik.

Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Polski Związek Wędkarski, miasto Brzeziny oraz Mirosława Wosińskiego
– właściciela firmy Mains, a każdy z uczestników pamiątkowy dyplom i okolicznościowy medal. Wręczenia pucharów dokonali
sekretarz miasta Grażyna Dziedzic oraz Jerzy Sobociński, prezes brzezińskiego koła
PZW.
Najdłuższą rybę złowił 10-letni Bartek
Drożdzyk, którego karp osiągnął długość 35
centymetrów. „Złowiłem jeszcze bąki i inne
mniejsze karpie. W sumie 1,97 kilograma” –
powiedział po zawodach Bartek Drożdzyk.
Zawodnik, który złowił najdłuższą rybę niedzielnych zawodów, otrzymał puchar ufundowany przez radną Ilonę Skipor.
Zawody zakończyło wspólne zdjęcie oraz
poczęstunek z grilla przygotowany przez
wędkarzy z brzezińskiego koła Polskiego
Związku Wędkarskiego.
Kolejne zawody wędkarskie o mistrzostwo koła odbędą się 12 czerwca na zbiorniku w Rochnie,a następnie o puchar kapitana
sportowego w niedzielę 19 czerwca na stawie
w Parku Miejskim w Brzezinach. Zbiórka
o godz. 5.00.
g.k.
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Przedszkolaki ze Skierniewic w brzezińskiej strażnicy

Nowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej przyciąga licznych gości. Przedszkolaki i uczniowie z okolicznych miejscowości
zapoznają się tu z pracą strażaka, a strażacy

z okolicznych jednostek przyjeżdżają do
Brzezin doskonalić swoje umiejętności,
m.in. korzystając ze wspinalni i tartanowej
bieżni.

Jedna z takich grup gościła w Brzezinach w czwartek 19 maja. Było to 40 dzieci ze skierniewickiego przedszkola „Plastuś". „Wybraliśmy tę komendę, ponieważ
jest nowa i otwarta na gości” – wyjaśnia nauczycielka ze Skierniewic. „Dla nas jest to
element profilaktyki, gdyż od najmłodszych
lat musimy dzieci edukować, dzięki czemu pewnie będziemy mieć mniej zdarzeń,
gdyż społeczeństwo będzie bardziej świadome zagrożeń. Mamy się też czym pochwalić” – wskazuje dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP
w Brzezinach mł. bryg. Krzysztof Supera.
Mali goście ze Skierniewic zwiedzili stanowisko dowodzenia, siłownię i garaż pełen
samochodów, obserwowali próbny alarm,
ale jak mówiła mała Natalia – najbardziej
podobało im się „lanie wodą", choć jak dodawał jej kolega Kuba – „samochody też
były fajne".
TOM

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E,

501 038 542

11

1.06.2016 r.

Uczniowie ZSS i „Inni" na rehabilitacji

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych
oraz podopieczni działającego przy szkole Stowarzyszenia „Inni", które opiekuje
się także absolwentami ZSS, mają możliwość rehabilitacji na obiekcie Centrum
Kultury Fizycznej przy ulicy Sportowej.

Jest to efekt współpracy
szkoły i stowarzyszenia
z CKF, które – jak wyjaśnia dyrektor tej placówki
Daniel Nawrocki – pozyskując środki z PFRON na
wykończenie obiektu, zobowiązało się, że w odpowiednim wymiarze będzie
on wykorzystywany przez
osoby niepełnosprawne.
Obecnie korzystają
z niego członkowie Domu
Dziennego Pobytu dla
Osób Starszych „Senior Wigor” oraz podopieczni
ZSS i „Innych". „Pragniemy, aby nasze
dzieci miały jak najwięcej zajęć pozaszkolnych” – wyjaśnia prezes Stowarzyszenia „INNI" Teresa Dubilas. „Dwa
razy w tygodniu przychodzą tu dzieci ze
szkoły podstawowej i gimnazjum ZSS,

Kierownik ARiMR w Rogowie Renata Kobiera
przypomina, że dnia 15 czerwca 2016 roku mija termin
składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie.
Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał
jeszcze szansę zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale
wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne
płatności będą pomniejszane o 1 proc.

NOWO OTWARTA
SMAŻALNIA RYB
oraz OGRÓDEK PIWNY
"NAD STAWAMI"
zapraszają od wtorku do niedzieli w godzinach
13.00 – 22.00. Rezerwacja stolików pod nr 504 010 550,
adres: Brzeziny, ul. Waryńskiego 62

a trzecie zajęcia przeznaczone są dla podopiecznych stowarzyszenia” – dodaje wiceprezes tej organizacji, a jednocześnie
nauczycielka ZSS Aleksandra Gumola.
Centrum Kultury Fizycznej zapewnia
również wykwalifikowanego instruktora. „Ćwiczenia na specjalistycznych przyrządach rozwijają ciało, angażując wiele
grup mięśniowych, utrzymują sprawność
oraz poprawiają samopoczucie” – wyjaśnia prowadzący zajęcia fizjoterapeuta
Michał Dzięcielewski. W ramach współpracy z Centrum Kultury Fizycznej grupa uczniów ZSS korzysta też z pływalni.
„Łącznie z zajęć korzysta około 40
osób – to jest naprawdę wspaniała sprawa, gdyż podstawą każdego rozwoju,
również intelektualnego, jest rozwój fizyczny” – wskazuje Aleksandra Gumola, z zawodu oligofrenopedagog i socjoterapeuta. Zajęcia, które rozpoczęły się
w kwietniu, mają zakończyć się wraz
z końcem roku szkolnego, a od września planowana jest ich kontynuacja, być
może w jeszcze szerszym zakresie, gdyż
Stowarzyszenie „Inni" stara się o dofinansowanie z Regionalnego Centrum
Polityki Społecznej.
TOM

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

SKUP ZŁOMU
podwyżka cen złomu

SKŁAD OPAŁU

sezonowa obniżka cen węgla

Paprotnia 30, tel. 691 485 027

„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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drobne ogłoszenia
POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko

WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia (niskie budynki

pod-woziówka, 665 734 042

10% taniej), 510 700 195

AUTO-SKUP wszystkie, 509 099 286

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

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

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

379

DOCIEPLENIA, tynki maszynowe, tradycyjne, remonty

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

AGENCJA ubezpieczeniowa PZU ul. Moniuszki 14/16

– kom-pleksowo, 514 723 688

bez opłat, 505 927 959

zaprasza co-dziennie w godz. 9 – 17. Dziubek G.-

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

502 221 793, Daszkiewicz G. - 603 567 896

Motoryzacja

Praca

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

SERWIS laptopów, 732 313 316

ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli, 502 148 234

SKUTER w stanie idealnym sprzedam, 516 061 980

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

SZWACZKĘ – sukienki, wysokie zarobki, 661 121 966

kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe

POMOCNIKA na stolarnię zatrudnię, 509 771 248

zabudowy, stoły drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361

PRZYJMĘ pracownika budowlanego, 514 723 688

TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, rabaty,cena

875

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

umowna , 608 33 44 55

DACHY – budowa, naprawa, podbitki, 793 968 145

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03

DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354

PRZYJMĘ pomocnika stolarza, 607 171 665

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

KONSTRUKCJE stalowe, aluminiowe, ze stali

SZWACZKI przyjmę, 601 91 40 90

uprawnienia budowlane, 605 397 614

kwasoodpornej. Cięcie, walcowanie, gięcie, spawanie

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło

MANIEK – usługi ogólnobudowlane, 667 475 652

Mig-Mag, Tig, frezowanie. Zbrojenia , marki montażowe,

Koluszek, 508 860 054

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

strzemiona, itp. Koluszki, ul. Budow-lanych 37/39, 785

ZATRUDNIĘ kierowcę – Bus, 512 471 622

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny, Koluszki

197 273

SZWACZKI przyjmę, 508 363 845

i okolice. Dojazd!!! 732 313 316

OGRODZENIA , bramy – posesyjne, przemysłowe.

ZATRUDNIĘ pomocnika do warsztatu samochodowego,
608 426 486

Usługi

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

BALUSTRADY – ze stali nierdzewnej, cynkowanej,

508 537 104

aluminium, z wypełnieniem ze szkła. Produkcja - Montaż

ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego – dobre warunki

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,

- Serwis - Sprzedaż ratalna. AUTO-MATYKA do bram –

płacowe, 577 205 178

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

sprzedaż, montaż serwis gwarancyjny i po-gwarancyjny.

ZATRUDNIMY mężczyzn na produkcję. Praca stała,

terakota, itp., 669 477 012

www.alleogrodzenia.pl , 785 197 253

693 594 265

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

PODNOŚNIK koszowy – usługi, wynajem. Wysokość

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E, 603 793 543

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

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

SZWACZKI również chałupniczki zatrudnię – stała praca,

– karcher, 606 495 830

Czyszczenie i naprawa oryn-nowania, montaż

rejestracja, Jeżów, 501 373 316

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

i malowanie konstrukcji, wyklejanie reklam, serwis

ZLECĘ przeszycie odzieży dziecięcej, 503 073 530

508 537 104

oświetlenia, itp., 785 197 253

ZATRUDNIĘ prasowacza lub prasowaczkę, 509 255 110

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

TYNKI tradycyjne, 606 385 993

ZATRUDNIĘ szwaczki i prasowaczkę(a),693 426 098

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

GLAZURA, terakota, 606 385 993

ZATRUDNIĘ prasowaczkę do przyuczenia, 500 285 518

889 994 992

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

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

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

604 543 817

ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E, cysterna, kraj,

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

KIEROWNIK

www.odslonka.pl

ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi i c.o.

ZATRUDNIĘ pracowników budowlanych, Stryków,

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

poprowadzi budowy, 604 381 688

603 872 901

b u d ow y

z

up r aw nieniami

tel. 517 106 977

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów, wykładzin,

ZATRUDNIMY szwaczki, 509 477 105

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

tapicerek, itp., 729 274 497

PRZYJMĘ szwaczki i prasowaczki – stała praca,
509 869 237

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż –

MALOWANIE, 721 958 081

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

USŁUGI brukarskie i koparko-ładowarką – tanio,

APT Work Service poszukuje pracowników produkcji,

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

solidnie, 790 824 553

magazynie-rów, pomocników operatorów maszyn do

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, studenci,

pracy w Strykowie. Za-pewniamy atrakcyjne warunki

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

502 208 511

i dogodny dojazd, zadzwoń – 508 040 120

budowlanego, 510 809 025

ROWERY używane – serwis, naprawa, sprzedaż,

ZATRUDNIMY chałupniczki, 509 477 106

TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe,

792 934 565

POMOC szwalni – prasowanie, klejenie, przyjmę –

669 201 962

SPAWANIE regałów, krat balkonowych, drobne usługi

Nowosolna, 509 862 610

KROJOWNIA, 604 27 11 18

spawalnicze, 503 064 296

ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316

BUDOWY domów i docieplenia budynków przyjmę,

PRZEDSTAWICIEL handlowy – branża budowlana.

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

605 585 521

Pozyskiwanie klienta, oferowanie, negocjacje handlowe,

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

UKŁADANIE kostki, 514 308 075

sprzedaż, obsługa po-sprzedażna. Wynagrodzenie:

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600

OGRODZENIA – sprzedaż, montaż, 514 308 075

podstawa + prowizja, biuro@widoki.com.pl

086 995

OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471

– 513 100 111

MYCIE okien, porządki w Twoim domu lub mieszkaniu,

DACHY – krycie papą termozgrzewalną i docieplanie

ZATRUDNIĘ kierowców Kat. C+E, możliwość

pranie dy-wanów, wykładzin, tapicerki meblowej

stropodachów, 510 109 832

codziennego zjazdu do domu, stała praca, 606 481 899

i samochodowej. „Perfekcyj-ny dom”, 887 258 364

KOSTKA brukowa, 514 723 688

PRZYJMĘ szwaczki do zakładu, praca stała, wysokie
zarobki, miła atmosfera, Łódź – Nowosolna, 609 682 500
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ presera i szwaczki, 690 235 285

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń

ZATRUDNIĘ ekspedientkę – spożywczy Brzeziny,

505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

Różne

500 247 181, 500 147 239

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

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

SZWACZKI zatrudnię, stała praca, 663 496 011

Św. Anny, 502 676 421

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

ZATRUDNIĘ szwaczkę, Olsza, 881 091 997

SPRZEDAM M5, Sienkiewicza, 504 507 430

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego

ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 46 874 39 22,

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

i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,

605 139 221

SPRZEDAM M4, 730 11 29 11

czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C – samochód 3-ośka,

LOKAL 50 m2 na działalność, Plac Jana Pawła II,

KUPIĘ zboże, 508 471 814

operatora koparko – ładowarki, Gałkówek Parcela,

605 250 257

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

607 314 883

SPRZEDAM działkę budowlaną 4200 m2 w miejscowości

Wojcie-chowski 503 491 722

ZATRUDNIĘ dorywczo lub na stałe spawacza do cięcia

Szyma-niszki, 512 159 450

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,

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

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

726 879 139

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

601 343 530

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

FIRMA krawiecka zatrudni szwaczki, preserkę, Stare

SPRZEDAM M6, 509 171 241

silniki elek-tryczne NOWE !, 501 713 102

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

SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy napędzany

Brzeziny, 380.000, 606 595 694

elektrycznie, 46 874 28 81, 531 012 358

garmażeryjnego, 512 159 406, dzwonić po 18

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

KUPIĘ zboże 608 746 876

ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego – dobre warunki

LOKAL do wynajęcia w centrum Koluszek ul. Brzezińska

SPRZEDAM balustradę balkonową, 601 371 226

płacowe, 577 205 178

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

PROSIĘTA – 512 105 749

PRZYJMĘ do pracy na dachy, 604 615 383

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

STOŁY prasowalnicze sprzedam, 508 363 845

POSZUKUJĘ ekipy remontowej do mieszkania 33 m2

PILNIE sprzedam mieszkanie własnościowe bez

SPRZEDAM pług Kverneland i rozsiewacz Amazone,

w bloku, 603 057 256, 786 041 319

czynszowe 58 m2, 509 297 145

505 128 289

Koluszki 7 e, 602 776 665
Z AT R U D N I M Y

pracowników

do

z akładu

ZATRUDNIĘ do pracy na budowie, 531 910 116

W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe,

TANIO markowe 2 foteliki RECARO z podstawa do ISOFIX

W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracownika

sprzedam,

sprze-dam, 609 725 874, 691 533 288

na stanowi-sko: Kierowca kat. C. Miejsce pracy:

46 833 77 08 – wieczorem

ODDAM kamienie polne, 608 578 596

Brzeziny. W celu sprawnej we-ryfikacji złożonych ofert

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach.

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

aplikacje zawierające CV prosimy składać na adres:

Działka ogrodzona, gotowa do zagospodarowania,

660 854 640

biuro@eko-gaz.pl

powierzchnia 1500m2, 505 879 777

SPRZEDAM działkę budowlaną ok. 3500 m2 – Chrusty
Nowe. Pro-szę dzwonić po 18.00, 607 773 668

HURTOWNIA budowlana „TOBARTUS” w Jeżowie

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

zatrudni spe-cjalistę ds. sprzedaży z doświadczeniem

Przemy-słowej, 797 903 458

SPRZEDAM kombajn zbożowy Dronninborg do

oraz kierowcę kat. C+E, 601 692 302

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

remontu, 785 950 359

PRACOWNIKÓW do dociepleń zatrudnię, 501 193 377

SPRZEDAM mieszkanie 52 m2 w kamienicy, 607 263 321

SPRZEDAM czarną ziemię, 660 684 146

ZATRUDNIĘ kierowcę, 783 951 937

M4 własnościowe w Brzezinach sprzedam, 530 301 883

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

ZATRUDNIĘ pomoc do smażalni ryb, praca na terenie

SPRZEDAM mieszkanie 50 m2 - Rogów, 503 964 689

885 162 087

SPRZEDAM działkę na ogrodach działkowych „BRATEK”,

SPRZEDAM pszenżyto, 604 358 755

603 242 979, 514 911 378

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

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

SPRZEDAM owies, jęczmień i pszenżyto, 796 470 580

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul. Kulczyń-

811 218

SPRZEDAM esa i słomę, 698 538 748

skiego, 605 830 668

SPRZEDAM mieszkanie M4, 511 159 202

SPRZEDAM pszenżyto, 604 358 755

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS,

SPRZEDAM mieszkanie – nowy blok TBS, 783 861 327

SPRZEDAM krowę na ocieleniu, termin lipiec,

501 431 257

LOKAL o wysokim standardzie do wynajęcia(stomatolog,

785 213 762

PILNIE sprzedam mieszkanie 45 m2 -TBS, 609 460 860

prawnik, inne), ul. Przedwiośnie, 512 471 622

SPRZEDAM segment pokojowy, tanio, 665 945 768

SPRZEDAM siedlisko 4000 m2 z budynkami – okolice

SPRZEDAM/zamienię M5 na M3 na Osiedlu

SPRZEDAM mieszankę zbożową i słomę żytnią,

Rogowa, 504 047 545

Kulczyńskiego, 698 189 876

516 961 980

LOKAL użytkowy 23 M2 do wynajęcia – Galeria

DZIAŁKA, ul. Jarzębinowa, 788 264 336

Brzezin, 504 010 550

Nieruchomości

ARKADIAN, Ko-luszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96 46
KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273
SPRZEDAM działkę na ul. Ludowej, 791 682 106 po 17
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
SPRZEDAM działkę 2100 m2 przy lesie – Pieńki
Henrykowskie, 505 748 473
SPRZEDAM działkę 1427 m2 Malownicza – Wojska
Polskiego, 505 748 473

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604

SPRZEDAM stół + 12 krzeseł, komodę, lustro i 2 witrynki,
605 236 538

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

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.
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Start już w strefie spadkowej

Widmo spadku do łódzkiej klasy A coraz wyraźniej krąży nad piłkarzami Startu Brzeziny. Czarno-czerwoni przechodzą wyraźny
kryzys, którego nie potrafią przezwyciężyć.
W środę 25 maja brzezinianie zostali rozbici
na własnym boisku przez PTC Pabianice 1:6,
a w sobotę 28 maja na wyjeździe przegrali 0:3
z Termami Uniejów. Tym samym podopieczni
trenera Marcina Olejniczaka spadli na dwunaste, zagrożone spadkiem, miejsce w tabeli.
Do Brzezin piłkarze PTC Pabianice przyjechali bardzo osłabieni. Na ławce rezerwowych zasiadło zaledwie dwóch zmienników.
Nie sprawiło to gościom większego problemu. Już w 2. minucie bierność defensywy gospodarzy wykorzystał Przemysław Bartyzel
i pewnym strzałem pokonał Jarosława Ruska. Niespełna osiem minut później ten sam
piłkarz zdobył drugiego gola i sytuacja Startu
w tym meczu zaczęła robić się bardzo trudna.
W 22. minucie kontaktową bramkę strzelił
Patryk Krauze, który posłał piłkę do siatki tuż
pod nogami Adama Wilczyńskiego. Jeszcze
przed przerwą dwie dobre okazje zmarnował Piotr Szynka, którego strzały znakomicie
obronił Rusek. Na początku drugiej połowy
gospodarze mogli wyrównać, ale zmarnowali
świetną okazję. W 66. minucie goście pozbawili czarno-czerwonych szans na uzyskanie
korzystnego rezultatu. Szynka wyłożył piłkę Jackowi Hilerowi, a ten z bliska dopełnił
formalności. Ostatni kwadrans to bezlitosne ataki przyjezdnych i trzy gole. Najpierw
na listę strzelców wpisał się Rafał Cukierski,
a później dwie bramki dołożył Artur Klimek.
Pabianiczanie ewidentnie obnażyli wszystkie

błędy Startu i zasłużenie wywieźli z Brzezin
efektowne zwycięstwo.
Trudno było liczyć brzezinianom na przełamanie w wyjazdowym spotkaniu z silnymi Termami Uniejów. Nie udało się sprawić
niespodzianki i wywieźć z gorącego terenu
choćby jednego punktu. Porażka 0:3 była najmniejszym wymiarem kary dla naszej drużyny. Po tej przegranej Start spadł na dwunaste miejsce w tabeli ze stratą jednego punktu
do LZS Justynów i dwoma oczkami straty do dziesiątego MKS Tuszyn. Łódzką klasę okręgową opuści pięć ostatnich zespołów.
Oczywiście, wszystko zależy od trzech drużyn z naszego regionu spadających z IV ligi
łódzkiej.
Rozgrywki łódzkiej klasy okręgowej
wkroczyły w decydującą fazę. Do zakończenia sezonu zostały jeszcze tylko trzy kolejki. Brzezinianie zmierzą się w nich z teoretycznie słabszymi rywalami, ale biorąc pod
uwagę poprzednie sezony, to właśnie z takimi przeciwnikami Start tracił najwięcej
punktów. Jeśli nasi piłkarze nie wezmą się
w garść, powtórzy się sytuacja sprzed kilku
lat, kiedy nasz klub spadł do klasy A. Do niższej klasy rozgrywkowej spadli już piłkarze
KKS Koluszki, którzy w miniony weekend
w arcyważnym pojedynku przegrali na własnym boisku z Włókniarzem Konstantynów
Łódzki 0:1.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrają w sobotę 4 czerwca o godzinie 16:00. Na
własnym boisku podopieczni Marcina Olejniczaka podejmą ostatnią w tabeli Ostrovię
Ostrowy.
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
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.

Popis pierwszaków z okazji Dnia matki
1.06.2016 r.

We wtorek 24 maja o godz. 16.30 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach odbył się popis uczniów klas I z okazji
Dnia Matki. Ten swoisty „koncert dla mam” rozpoczął chór szkolny prowadzony przez Macieja Wójcikowskiego. W dalszej części koncertu prowadzonego przez Joannę Omąkowską - Marks wystąpili uczniowie uczący się gry
na różnych instrumentach, którym na fortepianie akompaniowali Violeta
Urbankowska, Mateusz Sztabiński i Joanna Kowalewska.
g.k.
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Biesiada na 15-lecie powiatu brzezińskiego
Główną atrakcją pikniku rodzinnego
z okazji 630-lecia utworzenia i 15-lecia
odnowienia powiatu brzezińskiego nie
były, jak to zwykle bywa, gwiazdy estrady, lecz atrakcje kulinarne. Głównym zaś
daniem ugotowany w wielkim kotle gulasz z dzika.
Przygotowaniem tego dania rozpoczęły się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 28 maja około godziny 11.00
obchody 630-lecia ustanowienia i 15-lecia
odtworzenia powiatu brzezińskiego. Gości powitał starosta brzeziński Edmund
Kotecki. Podczas gdy gotowaniem zajął
się Wiesław Mergalski ze znanej karczmy „Nad Sandelą”, o polskich tradycjach
kulinarnych związanych z dziczyzną
opowiadał mistrz kuchni myśliwskiej dr
Grzegorz Russak, znany m.in. z telewizyjnego programu „Smaki Polskie". Różnych
mięs oraz tradycyjnego chleba ze smalcem
i ogórkiem można było też spróbować na
stoisku Łódzkiego Związku Łowieckiego. Tego dnia częstowano też lokalnym
przysmakiem – nagrodzoną „Złotą perłą
2008" za najlepszą regionalną potrawę zalewajką firmy „Inter-Solar" z Buczka. Rozdawano też ciasto drożdżowe przygotowane przez panie w ramach konkursu na
„Jubileuszowe Ciasto Drożdżowe dla Gospodyń”. Szacowne jury, któremu przewodził dr Grzegorz Russak, za najlepszy
uznało wypiek Anny Guzek. W konkursie udział wzięły także Koła Gospodyń
Wiejskich z Rogowa i Marianowa Rogowskiego oraz Elżbieta Strzępka i Agnieszka
Żeromińska. Pełne różnych smaków były
też stoiska lokalnych wytwórców soków
tłoczonych firmy „Vero" i „Wiatrowy sad"
z gminy Dmosin oraz producenta kozich
serów z Eufeminowa w gminie Brzeziny.

Nie zabrakło także tradycyjnych obwarzanków. Przewidziano też rodzinne
konkursy kulinarne. Swoje wyroby rękodzielnicze prezentowały Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie", a o ciekawych miejscach ziemi brzezińskiej można
było się wiele dowiedzieć na stoisku Strefy Rowerowej Brzeziny, która organizuje
liczne wycieczki krajoznawcze.
Biesiadzie towarzyszyły liczne atrakcje przygotowane szczególnie z myślą
o dzieciach przez instytucje powiatowe.
Gospodarz obiektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizował wraz ze
st. asp. Andrzejem Zielińskim – Instruktorem Taktyki i Technik Interwencji Policyjnych pokaz samoobrony w wykonaniu uczniów klasy policyjnej, a uczniowie
klasy ratowniczej Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza
prowadzili pokazy pierwszej pomocy
i mierzyli ciśnienie. Tego dnia odbył się
również pokaz w wykonaniu Mistrza Europy w kickboxingu Jacka Jasiona. Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych na
swoim pełnym różnych urządzeń placu
zabaw stworzyli zaś „magiczną krainę",
gdzie wśród zabaw z bańkami mydlanymi przewidziano m.in. ćwiczenia z chustą oraz malowanie twarzy i rąk. Liczne rozwijające zabawy dla najmłodszych
przygotowali także pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, którzy na co dzień wykorzystują je w swojej
pracy. Tradycyjnie dużym powodzeniem
cieszyły się pokazy strażaków, którzy
nie tylko prezentowali swój sprzęt, ale

także stworzyli tor przeszkód, sprawdzali umiejętności celownicze najmłodszych
w strącaniu pachołków wodą oraz orientację w znajdowaniu różnych przedmiotów w zadymionym w tym celu namiocie. Tego dnia można było także zobaczyć
od środka samochód policyjny, przymierzyć bojowy strój policjanta i założyć kajdanki. Komenda Powiatowa Policji przygotowała dla najmłodszych także
zajęcia plastyczne. Wiele emocji wzbudziło nowoczesne stoisko głównego sponsora obchodów 15-lecia powiatu – firmy City-Net, gdzie dzieci tańczyły wraz
z komputerowymi postaciami na ekranie.
Z myślą o dzieciach funkcjonowało także „miasteczko zabaw" ze zjeżdżalniami.
Wielogodzinny biesiadny piknik pełen
atrakcji kulinarnych i zajęć dla najmłodszych zakończył się zabawą przy muzyce
około godziny 17. W Brzezinach następnego dnia z okazji obchodów 630-lecia
utworzenia i 15-lecia odnowienia powiatu brzezińskiego odbyła się jeszcze uroczysta msza święta, a pozostałe wydarzenia miały miejsce w Rogowie, gdzie
zorganizowano VI „Maraton Rowerowy
przez Ziemię Brzezińską na Syberię” oraz
uroczystą sesję Rady Powiatu, o których
piszemy w odrębnych artykułach.
TOM
Fotorelacja str. VI,VII

Znaleziono klucze
w parku,
604 626 370

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

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

Uczniowskie życie bez nałogów i uzależnień

17 maja w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej odbyło się podsumowanie
programu „Żyj zdrowo i bezpiecznie – bez
nałogów i uzależnień”. Finał miał charakter przeglądu teatrzyków szkolnych o tematyce prozdrowotnej. Rozstrzygnięto też
wcześniej ogłoszone konkursy – na prezentację multimedialną dla uczniów klas
IV - VI i gimnazjum oraz konkurs plastyczny dla uczniów z klas 0 – I i II – III.

„Tematem wszystkich konkursów było zaprezentowanie zdrowego i bezpiecznego
stylu życia bez nałogów i uzależnień” – informują nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej – Elżbieta Śliwonik
i Krzysztof Jaszczyk. Nagrody ufundowane przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
Urzędzie Gminy Brzeziny wręczyła przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia,

XXI sesja Rady Gminy Brzeziny

30 maja o godzinie 10.00 rozpoczęła się
XXI sesja Rady Gminy Brzeziny. W porządku obrad przewidziano jedynie podjęcie kilku uchwał, m.in. na temat zmian
w budżecie, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi

Spraw Socjalnych i Kultury Rady Gminy
Brzeziny – radna Anna Gorzka. Na zakończenie uczestnicy finału oraz goście zostali zaproszeni na degustację sałatek przygotowanych przez uczniów i rodziców.
Laureatami konkursu na prezentację
w kategorii gimnazjalnej zostali: I miejsce
– Natalia Gumińska, II – Krystian Błaszczyk, III – Sylwia Adamczyk. Wyróżniono prace Piotra Sokołowskiego, Dawida
Błaszczyka i Pauliny Wilamek. Laureatami konkursu plastycznego zostali: w kategorii klas 0-I: I miejsce Lena Rudnicka, II
– Nikola Gudaj i Jakub Zalewski, wyróżniono też pracę Amelii i Martyny Adamczyk. Laureaci i wyróżnieni reprezentowali SP w Dąbrówce Dużej. W kategorii
klas II - III laureatami zostali: I miejsce
Maja Łukasik, II – Dawid Rawicki (oboje z SP w Dąbrówce Dużej), III – Klaudia Kaźmierska z SP w Gałkówku Kolonii. Wyróżnieni: Aleksandra Gudaj z SP
w Dąbrówce Dużej, Weronika Skoneczna
z SP w Bogdance oraz Kacper Kuleta, David Sopata i Sisi Szoke z SP w Gałkówku
Kolonii.
Tego dnia odbył się także Gminny
Turniej Piłki Siatkowej. I miejsce zajęli uczniowie z SP w Dąbrówce Dużej, II
uczniowie Gimnazjum Gminy Brzeziny
z siedzibą w Przecławiu, a III uczniowie
z SP w Gałkówku Kolonii.
TOM
dzierżawcami gruntów, w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Rozworzyn oraz zmian w uchwale określającej zasady korzystania z obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej w postaci gminnych placów zabaw.
TOM

Poświęcenie pól w Gaju i Jordanowie
W niedzielę 22 maja odbyło się poświęcenie pól w Jordanowie i Gaju.
Pierwsza uroczystość miała miejsce
w Gaju, gdzie na godzinę 15.00 przybył proboszcz parafii pw. św. Franciszka
z Asyżu w Brzezinach o. Konstanty Ciaranek. Kilka godzin wcześniej w klasztorze odbyła się msza św. w intencji
dobrych plonów dla mieszkańców tej
miejscowości. W Gaju mieszkańcy modlili się natomiast przy kapliczce, którą
wznieśli w 2005 r. na pamiątkę dożynek

organizowanych przez Gaj i Przanówkę
na terenie Gałkówka Kolonii.
O godzinie 16.00 rozpoczęła się
msza polowa w Jordanowie w intencji
dobrych plonów dla mieszkańców tego
sołectwa. Celebrował ją proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu ks. Włodzimierz Kujawin. Uroczystość miała miejsce przy
odnowionej kilka lat temu historycznej kapliczce, którą na co dzień opiekuje się Alina Zientkiewicz. Uczestniczyli

w niej także ze sztandarem strażacy
z Jordanowa, którzy w czasie mszy wystawili honorową wartę.
TOM

ogłoszenie płatne
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Kochanym Rodzicom uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2
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Jubileusz 50-lecia

Wprowadzając najmłodszych brzezinian w świat nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu stosują nowatorskie i twórcze metody pracy. Wraz z rozwojem
technologii wykorzystują w codziennej pracy oprócz tradycyjnych pomocy
dydaktycznych również sprzęt multimedialny: komputery, rzutniki, tablicę
interaktywną. Zawsze jednak stosują się do zasady: powiedz mi, a zapomnę,
pokaż, a zapamiętam, pozwól mi to zrobić, a zrozumiem. Wycieczki, spotkania
z przedstawicielami różnych zawodów, teatrzyki w wykonaniu aktorów,
personelu przedszkola i dzieci na stałe wpisują się w przedszkolny pejzaż.

Co to znaczy być Polakiem? Od najmłodszych lat przedszkolaki dowiadują się tego podczas prowadzonych
zajęć i akcji, a swoją wiedzą wykazują
się podczas organizowanych konkursów, wystaw i przeglądów. Oprócz poznawania tradycji i zwyczajów swojej
Ojczyzny poznają też obyczaje krajów
Unii Europejskiej, doskonale się przy
tym bawiąc.
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Przedszkola nr 3

V

Na wesoło i z przymrużeniem oka, ale zawsze
z dużą dawką wiedzy nauczyciele wdrażają dzieci do
przestrzegania zasad zdrowego stylu życia i zachowań
proekologicznych. Udział w ogólnopolskich akcjach
takich jak sprzątanie świata, dni ziemi, bicie rekordu
Guinnessa w ilości osób myjących jednocześnie
zęby - to tylko niektóre z podejmowanych działań
pozwalających wychować odpowiedzialnego za
zdrowie i środowisko człowieka. Nie może zabraknąć
również spacerów i zabaw na świeżym powietrzu
– sprzyja temu otaczający przedszkole duży, zielony
ogród, który jest ulubionym miejscem spędzania
czasu wszystkich przedszkolaków.

Tak wygląda przedszkole obecnie. Jakie będzie w kolejnych
latach? Jakie będzie za 50 lat? Na te pytania dziś nie potrafimy
odpowiedzieć. Wiadome jest jedno – Trójka zaprasza kolejne
pokolenia brzezinian by wspólnie z nimi tworzyć dzieje 50
letniego dziś przedszkola!
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15-lecie powiatu
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Uroczystość
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Bożego Ciała
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Dzień
otwarty w brzezińskim Gimnazjum
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30 maja 2016 r. odbył się w brzezińskim gimnazjum „dzień otwarty”. Stanowił on formę prezentacji i promocji szkoły
dla uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1
i nr 2 w Brzezinach. O godz. 11.00 w sali
gimnastycznej szóstoklasistów powitała
dyrektor Gimnazjum Małgorzata Kobierska. Dyrektor przedstawiła ofertę szkoły
na nowy rok szkolny, procedury związane
z wyborem kolejnego etapu edukacyjnego i zachęciła szóstoklasistów do podjęcia
nauki w brzezińskim Gimnazjum. Następnie uczniowie Gimnazjalnego Zespołu
Teatralnego zaprezentowali wielokrotnie
nagradzany na regionalnych przeglądach
spektakl „Romeo i Julia”. Po zakończeniu spotkania w sali gimnastycznej goście udali się na warsztaty tematyczne

przygotowane przez nauczycieli i uczniów
szkoły. Wszyscy szóstoklasiści otrzymali ulotki z najważniejszymi informacjami
dotyczącymi szkoły i zasad naboru.
Tego samego dnia o godz. 17.00 odbyło się spotkanie dla rodziców szóstoklasistów, podczas którego dyrektor i pedagog szkolny przedstawiły najważniejsze
informacje związane z organizacją nowego roku szkolnego i zasady rekrutacji do
gimnazjum.
W roku szkolnym 2016/2017 dla
uczniów klas szóstych w brzezińskim gimnazjum przygotowano miejsca w czterech
klasach pierwszych. W terminie od 1 do 22
czerwca 2016 r. rodzice uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły zobowiązani są

złożyć deklaracje zgłoszenia dziecka do
szkoły, a rodzice uczniów mieszkających
poza obwodem wnioski o przyjęcie do
gimnazjum. Po zakończeniu roku szkolnego do 28 czerwca do godz. 12:00 absolwenci szkół podstawowych składają w sekretariacie Gimnazjum świadectwa ukończenia
szkoły oraz zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu. Od tego momentu pracę rozpocznie komisja rekrutacyjna, która dokona kwalifikacji uczniów i ich przydziału
do poszczególnych zespołów klasowych.
Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane 11 lipca 2016 r.
TOM

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
BIS/22/2016
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Jubileuszowa msza na 15-lecie powiatu

Z okazji jubileuszu 630-lecia powstania
i 15-lecia odnowienia powiatu brzezińskiego uroczysta msza święta została odprawiona 29 maja w kaplicy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Nabożeństwu przewodził rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi ks.
dr Jarosław Pater.
W okolicznościowym kazaniu duchowny z Łodzi mówił m.in., że we wspólnocie, do której przynależymy, odnajdujemy właściwy sens naszego życia, kiedy
uświadomimy sobie, jak wielkim jest ona
darem, byśmy razem się wspierali. Polityka natomiast w szerokim tego słowa znaczeniu to troska o dobro innych i służba
drugiemu człowiekowi. Starosta brzeziński Edmund Kotecki wskazywał następnie, że z rokiem jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski wiąże się także kolegiata

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

w Tumie pod Łęczycą, gdzie zaczął się
polski parlamentaryzm, a być może także
ma swoje korzenie powiat brzeziński, gdyż
był on jednym z trzech powiatów dawnego
województwa łęczyckiego.
Jubileuszowe nabożeństwo uświetnił
występ orkiestry OSP w Przecławiu, której
przewodził kapelmistrz Bogdan Ruszer.

Obecne były także dwa poczty sztandarowe – samorządu powiatowego oraz
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Po mszy uczennice Liceum
Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w tradycyjnych brzezińskich
strojach częstowały uczestników jubileuszu okolicznościowymi czekoladkami.
TOM

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

8.06.2016r. w godz. 8:00 do 17:00: Małczew Nr od 1 do 7, Paprotnia,
Polik, Teodorów, Buczek Grzmiąca, 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 17:0 : Adamów, Gałkówek 1 i 2, Małczew
1, 2, 3 i PGR, Czyżyków.
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Sukcesy uczniów LO

Kilka znaczących sukcesów odnotowali
ostatnio uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza, których do konkursów przygotowywała nauczycielka historii Elżbieta Borowska.
Największym z nich mogą się pochwalić
Alicja Skwarka i Marcin Walczak, którzy
zakwalifikowali się do XXII Sejmu Dzieci
i Młodzieży. Rekrutacja miała charakter
ogólnopolskiego konkursu, który w tym
roku przebiegał pod hasłem „Miejsca pamięci — materialne świadectwo wydarzeń
szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”. Uczniowie brzezińskiego liceum
postanowili dokonać popularyzacji pomników historii w gminie Dmosin, której
są mieszkańcami. W ciągu kilku tygodni
zorganizowali szereg spotkań dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych, które odbywały się na terenie placówek oświatowych
i instytucji zlokalizowanych w powiecie
brzezińskim. Spotkania dotyczyły głównie powstania styczniowego oraz postaci
Wawrzyńca Rykały, bohatera bitwy z 1863
roku pod Wolą Cyrusową. Alicja i Marcin
pozyskali też środki finansowe oraz foldery, mapy i książki na nagrody dla uczestników przeprowadzanych wówczas konkursów, m.in. od wójt gminy Dmosin Danuty
Supery i starosty brzezińskiego Edmunda
Koteckiego oraz sponsorów: Kamili Klimczak, Leszka Jóźwickiego, Henryki Filipińskiej, Bogusławy Obiedzińskiej, Grzegorza
i Bogusławy Burtkiewiczów oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Cyrusowej Kolonii. Podsumowaniem projektu stało się
spotkanie pokoleń 9 kwietnia w sali pamięci w Szkole Podstawowej w Woli Cyrusowej. Alicja i Marcin zaprosili starostę
brzezińskiego, wójt gminy Dmosin, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, nauczycieli, sponsorów, uczestników konkursów,
przedstawicieli lokalnej prasy oraz mieszkańców Woli Cyrusowej i Woli Cyrusowej Kolonii. Zgromadzeni goście obejrzeli
m.in. prezentację multimedialną „Miejsca
Pamięci na terenie Gminy Dmosin oraz
powstańcza bitwa pod Wolą Cyrusową”.

Rozdano też liczne podziękowania, a na
zakończenie w sali Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Cyrusowej Kolonii degustowano tort przygotowany przez Kamilę
Klimczak oraz wiele rodzajów ciast, które upiekły panie z KGW. Działania te doceniło jury konkursowe, które przyznało
29 na możliwych do zdobycia 30 punktów, dzięki czemu Alicja Skwarka i Marcin Walczak zostali posłami XXII Sesji
Sejmu Dzieci Młodzieży, który będzie obradował 1 czerwca. W tegorocznej edycji
o ten zaszczyt ubiegało się 636 dwuosobowych zespołów z całej Polski, w tym 40 z
województwa łódzkiego, z których zakwalifikowało się 14.
Chwalić się mają czym także Wiktoria Ferenc i Alicja Gocek, które zostały
laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego „Arsenał Pamięci”. Napisały one pracę o wojennych losach Łukasza Ciesielskiego –
żołnierza kampanii
wrześniowej, który dostał się do niewoli sowieckiej i cudem uniknął śmierci
w Starobielsku. Później z armią gen. Andersa ewakuował się
na Bliski Wschód
i wraz z II Korpusem Polskim walczył
pod Monte Cassino.
Praca ta powstała
m.in. dzięki materiałom udostępnionym
szkole przez syna

Łukasza Ciesielskiego – Macieja Ciesielskiego. Brzezinianie mieli już okazję zapoznać się z losami tego związanego z naszym miastem żołnierza na wystawie
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Kolejny z sukcesów należy do tegorocznej maturzystki Katarzyny Klepaczko,
która zajęła I miejsce w III Powiatowym
Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym odbywającym się pod patronatem
starosty brzezińskiego Edmunda Koteckiego, gdzie rywalizowali ze sobą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów z powiatu brzezińskiego.
TOM
NAPEŁNIANIE BALONÓW HELEM
LEGALIZACJA NAPRAWA
NAPEŁNIANIE BUTLI
TURYSTYCZNYCH PROPAN BUTAN
HALONEX Koluszki ul. Nasienna 2
tel. 44 7141215, 604227209

