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Sportowa 30 zaczyna żyć

W piątkowe popołudnie 29 kwietnia mieszkańcy nowo wybudowanego bloku przy ul.
Sportowej 30 mieli okazję poznać swoich
sąsiadów. W spotkaniu zorganizowanym
przez inwestora – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brzezinach uczestniczyli także przedstawiciele władz miasta
i powiatu.
„Dzisiejsze spotkanie ma dwa cele – musimy się poznać i zawiązać wspólnotę, aby
wiadomo było, kto za co odpowiada i na kim
można polegać. Pojawienie się nowej wspólnoty mieszkaniowej na mapie miasta to
w dużej mierze zasługa burmistrza Marcina
Pluty i poprzedniego prezesa PEC Radosława
Bujaśkiewicza. Nie wszyscy wierzyli, że ten
projekt zakończy się sukcesem. Chciałbym
podziękować pracownikom spółki – Katarzynie Wijacie, Dorocie Piech i Michałowi
Dawidowiczowi, którzy byli zaangażowani
w budowę” – mówił Radosław Podogrocki,
prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Brzezinach.
Pierwsze spotkanie mieszkańców było
doskonałą okazją do zawierzenia Opatrzności nowo wybudowanego bloku – aktu
poświęcenia dokonali ks. proboszcz Marek

Balcerak i ks. Piotr Górski z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
w Brzezinach.
„Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być tutaj z państwem. Dziękuję zarówno poprzedniemu prezesowi Radosławowi Bujaśkiewiczowi, który rozpoczął budowę bloku, jak
i obecnemu prezesowi Radosławowi Podogrockiemu, który zakończył inwestycję.
Życzę mieszkańcom, aby dobrze im się tutaj
mieszkało. W budynku takim jak ten pierwszorzędną sprawą jest dobre sąsiedztwo. Myślę, że mieszkańcy nowego bloku świetnie się
zintegrują i zawiążą przyjaźnie, czego państwu życzę” – mówiła z-ca burmistrza Justyna Nowak.
„Wierzę, że wszystkim mieszkańcom
będzie się w tym bloku dobrze mieszkało
i mam nadzieję, że takich bloków będzie powstawało więcej” – powiedział wicestarosta
Roman Sasin.
Miejscy radni Ilona Skipor i Tadeusz
Klimczak, dziękując za wspaniały obiekt
poprzedniemu i obecnemu prezesowi PEC,
przekazali dwa okazałe krzewy, prosząc o ich
zasadzenie. Natomiast wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zofia Krawczyk ofiarowała
mieszkańcom obraz. Każdy z mieszkańców
nowego bloku od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej otrzymał upominek – breloczek do kluczy. Nie zabrakło także pamiątkowego zdjęcia całej wspólnoty.
Po integracyjnym podwieczorku w pobliskiej bibliotece miejskiej odbyło się pierwsze
zebranie wspólnoty mieszkaniowej, podczas
którego jej członkowie podjęli szereg uchwał,

XII,XIII,XIV

Cena 1,80 zł

m.in. wybierając Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na zarządcę nieruchomości,
a także ustalając wysokość czynszu.
g.k.
Fotorelacja str.VII

W 71. rocznicę zakończenia
II wojny światowej

W niedzielę 8 maja przedstawiciele władz miasta Brzeziny i powiatu brzezińskiego uczcili 71. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Kwiaty
złożono przy pomniku Bohaterów Walk
1939-45 na placu Jana Pawła II, a chwilę później na grobach poległych żołnierzy na cmentarzu. W imieniu władz miasta kwiaty złożyli burmistrz Marcin Pluta,
wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny Andrzej Kurczewski, sekretarz miasta Grażyna Dziedzic. Powiat brzeziński
reprezentował wicestarosta Roman Sasin.
g.k.
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29 maja 2016 r., w ramach Obchodów
15. Rocznicy Utworzenia Powiatu Brzezińskiego, odbędzie się „VI Maraton Rowerowy przez Ziemię Brzezińską na Syberię”.
Mieszkańcy Powiatu Brzezińskiego wezmą
udział w maratonie na warunkach preferencyjnych : osoby do lat 18 - nieodpłatnie
(jedyny koszt - kaucja zwrotna 20 zł za numer startowy - płatna gotówką w dniu maratonu), a koszt dla pełnoletniego uczestnika wynosi 50 zł (bez względu na termin
wpłaty – możliwość wpłaty gotówką także
w dniu maratonu) oraz kaucja zwrotna 20
zł za numer startowy - płatna gotówką w
dniu maratonu.
Aby wziąć udział w maratonie na powyższych warunkach, należy zgłosić się z
dowodem osobistym lub legitymacją szkolną do sekretariatu Starostwa Powiatowego
w Brzezinach (ul. Sienkiewicza 16) do dnia
25 maja 2016 r. do godz. 15:00. Telefon 46
874 11 11.
DYSTANSE
Rowerki biegowe dla dzieci ur. W 2013r.
i młodszych – 1 okrążenie,
MiniMini+
300-400 m
Hobby
8 km
Fit
33 km
Mega
53 km
Giga
76 km
Każdy uczestnik maratonu może
wziąć udział w Klasyfikacji Najlepszego Mieszkańca Województwa Łódzkiego. Wyłoniony zostanie najlepszy mieszkaniec województwa w kategorii Open na
dystansach Hobby, Fit, Mega i Giga z podziałem na płeć.
PROGRAM ZAWODÓW
Sobota 28 maja 2016 r.
• 15.00 - 17.00 zapisy w Biurze Zawodów
niedziela 29 maja 2016 r.
• 8.00 - 11.30 - zapisy w Biurze Zawodów
• 10.15 - ustawianie zawodników w sektorach startowych na dystansie Hobby i ich
opiekunów
• 10.20 - start dystansu Hobby

• 11.00 - ustawianie zawodników w sektorach startowych (dystanse Fit, Mega,
Giga) - lista sektorowa
• 11.30 - start dystansów Fit, Mega, Giga
• 12.30 - dekoracja dystansu Hobby
• 12.40 - dekoracja Klasyfikacji Mieszkańców Powiatu Brzezińskiego na dystansie Hobby
• 14.00 - dekoracja dystansu Fit
• 14.10 - dekoracja klasyfikacji Mieszkańców Powiatu Brzezińskiego na dystansie Fit
• 14.20 - dekoracja dystansu Mega
• 14.30 - dekoracja Klasyfikacji Mieszkańców Powiatu Brzezińskiego na dystansie Mega
• 14.40 - dekoracji SISU dla
najwytrwalszych

• 15.30 - dekoracja dystansu Giga
• 15.40 - dekoracja Klasyfikacji Mieszkańców Powiatu Brzezińskiego na dystansie Giga
• 16.00 – zakończenie
Miejsce imprezy: Stadion Leśny w Rogowie przy ul. Leśnej.
W miejscu imprezy dla uczestników,
osób towarzyszących i gości będzie czynne
miasteczko rowerowe z atrakcjami i strefą kibica.
Zapraszają:
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz powiat”
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki
Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada
dyrektor LZD w Rogowie Janusz
Falkowski
Mazovia MTB
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego
Obowiązkowa rejestracja uczestników
w Cyklopedii na www.mazoviamtb.pl w
Zakładce CYKLOPEDIA.
Tel. do biura zawodów 533 005 212

Konsultacje w Ministerstwie Zdrowia
9 maja 2016 r. obyły się w Ministerstwie
Zdrowia w Warszawie kolejne konsultacje
Zarządu Związku Powiatów Polskich, dotyczące przyszłości powiatowej służby zdrowia. Spotkaniu, w którym wziął udział
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki, przewodniczyli Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł i Prezes ZPP Ludwik Węgrzyn.

ogłoszenie płatne
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Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Brzezinach
We wtorek 3 maja, w 225. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na
świecie konstytucji, w Brzezinach odbyły
się obchody tego święta zorganizowane
przez miasto Brzeziny i Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach.
Zebranych na placu Ochotniczej Straży Pożarnej powitał druh Marcin Białobrzeski – prezes OSP w Brzezinach.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia meldunku z-cy burmistrza Justynie
Nowak, odegrania hymnu państwowego
i uroczystego podniesienia biało-czerwonej flagi.
Historię uchwalenia konstytucji oraz
jej znaczenie dla przyszłych pokoleń kolejno omówili starosta brzeziński Edmund Kotecki, zwracając uwagę na połączenie święta Konstytucji 3 maja ze
świętem Matki Bożej Królowej Polski,
oraz z-ca burmistrza Justyna Nowak,
która złożyła także życzenia wszystkim strażakom w przededniu ich święta.
Z okazji zbliżającego się święta strażaków życzenia złożył prezes OSP Brzeziny Marcin Białobrzeski, odczytując okolicznościowy list od prezesa Zarządu
Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka.
Po okolicznościowych wystąpieniach
poczty sztandarowe i licznie zebrane delegacje organizacji społecznych, zakładów pracy i szkół przeszły pod pomnik
marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Honorową wartę przy pomniku zaciągnęli przedstawiciele Związku Strzeleckiego „Strzelec”
oraz brzezińscy harcerze. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Brzezinach, Ochotniczych Straży Pożarnych z Brzezin, Przecławia i Witkowic, powiatu brzezińskiego, miasta Brzeziny, Komendy Hufca
ZHP w Brzezinach, Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza
- Modrzewskiego, Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta, Liceum
Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza, Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Rejonowego Koła Pszczelarzy.
Wiązanki kwiatów złożyli m.in. przedstawiciele władz miasta Brzeziny, powiatu brzezińskiego i gminy Brzeziny,

Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach i Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach, Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP, Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej, Zakładu Usług Komunalnych i Spółdzielni Socjalnej Communal Service, Muzeum Regionalnego
i Centrum Promocji i Kultury, Komendy Hufca ZHP w Brzezinach, Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach,
Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi
Brzezińskiej, Związku Nauczycielstwa
Polskiego, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2,
Gimnazjum w Brzezinach, Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, Prawa
i Sprawiedliwości.
Uroczystości 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetnił udział

połączonych orkiestr Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach i Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej prowadzonych przez Radosława Szymczyka.
Po złożeniu kwiatów uczestnicy
3-majowych uroczystości przeszli ulicami Brzezin do kościoła pw. Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej. Uroczystą mszę świętą koncelebrowaną w intencji ojczyzny i mieszkańców pod przewodnictwem o. Konstantego Ciaranka
koncelebrowali ks. dziekan Marek Balcerak i ks. Bogumił Walczak. Mszę uświetnił udział orkiestry Ochotniczej Straży
Pożarnej z Przecławia.
Na zakończenie mszy z-ca burmistrza
Justyna Nowak podziękowała wszystkim uczestnikom uroczystości za liczny udział w obchodach 225. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
g.k.

Fotorelacja str.VIII

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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Brzezińscy emeryci powitali maj

Blisko 50 członków Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów oddziału
rejonowego w Brzezinach podczas zabawy
tanecznej powitało maj. Zabawa wprawdzie rozpoczęła się w sobotę 30 kwietnia,
jednak zakończyła o 2.00 nad ranem 1
maja. Uczestnikom zapewniono dwa dania ciepłe, zimne przekąski, ciasta, napoje, a nawet lody i oczywiście dobrą muzykę
w wykonaniu dwuosobowego zespołu. Sobotnia zabawa taneczna była zwieńczeniem
niedawnej wycieczki do Warszawy, gdzie
40 uczestników zwiedziło Pałac Wilanowski, Muzeum Powstania Warszawskiego,
Centrum Nauki Kopernik i Stadion Narodowy. Brzezińscy emeryci jeszcze nie zapomnieli o Warszawie, a już przygotowują się
do wyjazdu do wioski indiańskiej w Solcy
Małej (20 maja). Kolejny wyjazd, tym razem wczasowy, do Krynicy, planowany jest
od 2 do 12 czerwca.
g.k.

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

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

Sala bankietowa
"Leśna"

komunie, wesela, chrzciny,

wolne terminy 2016
tel. 601 335 623
Stare Koluszki 34
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Matury rozpoczęte
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W środę 4 maja o godz. 9.00 w dwóch brzezińskich szkołach ponadgimnazjalnych
rozpoczęły się matury.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
do egzaminów maturalnych przystąpiło
blisko 97 tegorocznych abiturientów liceum
ogólnokształcącego oraz trzech klas techników: logistycznego, żywienia i usług gastronomicznych oraz hotelarstwa, a także
pięciu ubiegłorocznych absolwentów zdających ten egzamin na starych zasadach.
Pierwszego dnia maturzyści przez 180 minut pisali egzamin z języka polskiego, drugiego dnia z matematyki, a trzeciego z języka obcego nowożytnego. Zdecydowana
większość wybrała język angielski. 13 maja
rozpoczną się egzaminy ustne. Poza ustnym egzaminem z języka polskiego i obcego języka nowożytnego maturzyści muszą
przystąpić do jednego egzaminu w wersji
rozszerzonej. Wśród przedmiotów dodatkowych dużym zainteresowaniem cieszą
się biologia i wiedza o społeczeństwie. Egzaminy w tej szkole potrwają do 17 maja.
W tym samym budynku szkolnym maturę zdają absolwenci Liceum Ogólnokształcącego Centrum Kształcenia Edukator. Do egzaminu z języka polskiego
przystąpiło 12 abiturientów i absolwentów
liceum. Wśród dodatkowych przedmiotów
największym zainteresowaniem cieszy się
historia i wiedza o społeczeństwie. W tej
szkole egzaminy maturalne potrwają do
23 maja i zakończą się ustnym egzaminem
z języka angielskiego i rosyjskiego.
Do egzaminu dojrzałości w Liceum
Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach przystąpiło 38 tegorocznych abiturientów oraz 12 absolwentów
liceum ogólnokształcącego zamierzających
poprawić dotychczasowe wyniki matur.
Do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 38 abiturientów, z matematyki 38 abiturientów i 12 absolwentów. Na egzaminie
z języka obcego zdecydowana większość
maturzystów wybrała język angielski, a zaledwie troje język niemiecki. Wśród dodatkowych przedmiotów największym zainteresowaniem cieszy się geografia, chemia
i biologia. Egzaminy w brzezińskim „ogólniaku” kończą się 17 maja historią, którą
wybrało troje maturzystów.
W brzezińskim LO egzamin maturalny pisze także sześcioro maturzystów
z Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego
w Brzezinach.
Wyniki z egzaminów maturalnych znane będą dopiero 5 lipca.
g.k.
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III Regionalne Spotkania Młodych Gitarzystów

6-10-letnich, wymiana spostrzeżeń i uwag
dotyczących problemów i ewentualnych
błędów w prezentacjach uczestników spotkania oraz popularyzowanie nauki gry
na gitarze i literatury gitarowej dla szkół
I stopnia. W spotkaniach wzięło udział 25
uczniów z 13 szkół muzycznych regionu
łódzkiego.

We wtorek 26 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Brzezinach odbyły się III Regionalne Spotkania Młodych
Gitarzystów. Celem spotkań była prezentacja umiejętności uczniów szkół muzycznych I stopnia w zakresie gry na gitarze
klasycznej w początkowym etapie nauczania, wymiana doświadczeń pedagogicznych w zakresie metod nauczania uczniów

Jury w składzie Tatiana Stachak (gitarzystka, kompozytorka i autorka wielu publikacji dla uczniów szkół muzycznych),
Małgorzata Sztern-Dana – nauczyciel
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im.
H. Wieniawskiego w Łodzi oraz Sławomir
Biernacki – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Tansmana
w Łodzi nagrodzili uczniów podzielonych
na trzy kategorie wiekowe. Wśród najmłodszych uczniów złoty dyplom otrzymał Gabriel Dębowski – kl. I z PSM I st.
w Opocznie, srebrny dyplom Szymon
Szczypiorowski – kl. I PSM I i II st. w Zduńskiej Woli, brązowy dyplom Szczepan Wróblewski – kl. II PSM I st. w Bełchatowie.
W grupie II złoty dyplom otrzymali Zuzanna Derkowska – kl. II PSM I st. w Wieluniu, Marika Klekocińska – kl. II PSM
I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Jakub Koneczny – kl. III

PSM I st. w Brzezinach, Kajetan Wąsiewicz
– kl. II PSM I st. im A. Tansmana w Łodzi
i Piotr Świerczyński – kl. II PSM I i II st.
w Zduńskiej Woli. Srebrny dyplom: Wiktor Bekier – kl. II OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, Amelia Leniart – kl.
II PSM I st. w Zgierzu, Igor Młodak – kl. II
OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi, Nadia Musiał – kl. II PSM I st. w Zgierzu, Sebastian Rozpędek – kl. I PSM I st.
w Bełchatowie, brązowy dyplom: Lena Maciejewska – kl. II PSM I st. w Bełchatowie,
Wiktor Michakus – kl. II OSM I i II st. im.
H. Wieniawskiego w Łodzi, Daria Dębska –
kl. I PSM I st. w Brzezinach oraz Maja Przywara z kl. II SSM I st. im. W. Szpilmana.
Wśród najstarszych uczniów złoty dyplom
otrzymał Mateusz Makowski – kl. III ZSM
im. St. Moniuszki w Łodzi, srebrny dyplom
Joanna Andrzejak – kl. III PSM I st. im A.
Tansmana w Łodzi, Anita Drożdżowska –
kl. III PSM I i II st. im. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, Weronika Jamro
– kl. III PSM I i II st. I. J. Paderewskiego
w Piotrkowie Trybunalskim, Zofia Szkupińska – kl. II PSM I st. w Brzezinach, brązowy dyplom: Tomasz Gach – kl. II PSM
I i II st. im. T. Wrońskiego w Tomaszowie
Maz., Maria Kowalik – kl. I c.4 PSM I st.
im. G. Bacewicz w Radomsku oraz Mateusz Markowski – kl. IV PSM I st. w Brzezinach. Przed rozdaniem nagród i występem
laureatów odbyło się spotkanie z Tatianą
Stachak – gitarzystką, kompozytorką i autorką wielu publikacji dla uczniów szkół
muzycznych w tym podręczników nauki
gry na gitarze.
Kolejne instrumentalne spotkanie
w Państwowej Szkole Muzycznej w Brzezinach zaplanowano 11 maja. Tym razem
wystąpią mali akordeoniści.
g.k.

7

11.05.2016 r.

Zakończenie klas III LO

29 kwietnia 39 młodych ludzi zakończyło edukację w Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Iwaszkiewicza. Uroczystość
miała miejsce na terenie Muzeum Regionalnego po otwarciu wystawy związanej
ze 100-leciem liceum.
„To wyjątkowy moment, gdyż w takim
gronie widzimy się po raz ostatni. Bardzo się cieszę, że trzy lata temu podjęliście decyzję o wyborze Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza” – zwracała się do

młodzieży pełniąca obowiązki dyrektora
Iwona Świniarska. Zakończenie było też
okazją, aby wyróżnić tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Wicestarosta Roman Sasin wręczył nagrody
starosty brzezińskiego dwóm młodym ludziom – Tomaszowi Swaczynie (średnia
5.42) i Przemysławowi Janczakowi (średnia 5.11). Świadectwo z wyróżnieniem
otrzymały także Monika Polewczak, Natalia Gocek, Magdalena Kostusiak i Katarzyna Klepaczko.

Obecnie spośród uczniów, którzy
ukończyli liceum, 38 przystąpiło do egzaminu maturalnego. Nie zdecydowała
się na tę próbę tylko jedna osoba nauczana indywidualnie. Nie wiadomo jeszcze,
ilu nowych uczniów rozpocznie naukę od
września, gdyż rekrutacja do klasy pierwszej przewidziana jest od czerwca. Liceum
Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza przygotowało dla tegorocznych
absolwentów gimnazjum ofertę trzech
klas pierwszych o profilach: administracyjno-prawnym, europejsko-językowym
i medycznym.
TOM

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

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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Kwietniowe pasmo sukcesów Nautilusa

Bardzo pracowity i owocny miesiąc mają
za sobą uczniowie Szkoły Podstawowej nr
2 reprezentujący na co dzień Klub Sportowy Nautilus Brzeziny. Nasi mali pływacy wzięli udział w czterech silnie obsadzonych imprezach wojewódzkich, które
odbyły się na pływalniach w Łodzi.
Pierwsze zawody na pływalni Szkoły
Podstawowej nr 149 – III rundę Ligi Dzieci – zdominował Kacper Płoszka, który
w swoich dwóch startach nie dał szans rywalom i zajął dwa pierwsze miejsca. Na
swoim koronnym dystansie na 100m stylem motylkowym był bezkonkurencyjny,
wyprzedzając drugiego na mecie zawodnika o blisko trzy sekundy. Drugie złoto
dołożył na 100m stylem dowolnym, zostawiając w tyle rywali. Tym samym brzezinianin poprawił swoje rekordy życiowe.
Swoje „życiówki” poprawili również pozostali pływacy Nautilusa. Michał Kaczmarek zajął trzecie miejsce na trudnym
dystansie 200 m stylem grzbietowym, był
również piąty na 100m stylem dowolnym,
sięgając po rekord życiowy. Nasza najlepsza pływaczka Aleksandra Kaźmierczak

tym razem niestety przypłynęła bez medalu, ale poprawiła swoje rekordy na 100m
stylem dowolnym, zajmując czwarte miejsce ze stratą zaledwie 0,05 s oraz była piąta
na 200m stylem klasycznym. Rekordowo
popłynęli również Szymon Ciemięs (100m
kraulem i 200m żabką) oraz Dominik
Jaszczyk (100m stylem dowolnym) i Oliwia Zalewska na 100m stylem dowolnym.
Kolejne świetne starty zanotowali
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 podczas memoriału Bogdana Kruszyny-Kotulskiego, które odbywały się na obiekcie
przy Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi.
Aleksandra Kaźmierczak wygrała rywalizację na 50m stylem motylkowym, była

również trzecia na 100m kraulem. Michał
Kaczmarek zajął drugie miejsce w stylu
zmiennym oraz był czwarty na 50m delfinem. Dobry występ zanotowała również
Oliwia Zalewska, która poprawiła swoje
rekordy życiowe na 50 motylkiem oraz
na 100m stylem dowolnym. Na tej samej
pływali brzezinianie startowali również
w Mistrzostwach klas IV. Mistrzem województwa został Kacper Płoszka, który
pomimo kontuzji i tygodniowej przerwy
w pływaniu wygrał na swoim koronnym
dystansie 50m stylem motylkowym. Kacper w drugim starcie zdobył srebrny medal
na 100m stylem dowolnym, przegrywając
po pasjonującym wyścigu z zawodnikiem
z MKS Jedynka Łódź. Brzezinianin wygrał klasyfikację generalną i na zakończenie odebrał pamiątkowy puchar. Bardzo
dobry występ zanotował również Michał
Kaczmarek – trzeci na 100m grzbietem.
Ostatni dzień kwietnia nasi pływacy spędzili na pływalni Akademickiego
Związku Sportowego przy ulicy Styrskiej.
Brali tam udział w jednej z najważniejszych imprez pływackich w roku, czyli korespondencyjnych Mistrzostwach Polski
dzieci, które zarazem były wojewódzkimi
eliminacjami. Zawody korespondencyjne polegają na jednoczesnych imprezach
w kilku większych miastach w Polsce
i zsumowaniu wyników do ogólnej klasyfikacji. Pod koniec maja wpłyną wyniki
ze wszystkich województw i wtedy dowiemy się, które miejsca zajęli nasi zawodnicy w klasyfikacji ogólnopolskiej. Zawody
odbywały się w innej formule niż zwykle,
ponieważ każdy zawodnik musiał startować w czterech konkurencjach indywidualnych (w innych województwach te zawody są rozgrywane w ciągu dwóch dni).
Mimo iż żaden z naszych pływaków nie
wygrał tym razem swojej konkurencji, to
Ola Kaźmierczak, Oliwia Zalewska, Kacper Płoszka, Michał Kaczmarek i Szymon
Ciemięs pokazali się z bardzo dobrej strony, a poziom w naszym województwie był
bardzo wysoki.
Dawid Saj

Wytwórnia Umundurowania Strażackiego 95-060 Brzeziny ul.
Żeromskiego 3 posiada do sprzedaży: sam. m. FORD MONDEO
KOMBI GOLD X 2,0 TDCI 140 KM, VIN-WFOGXXGBBG8R51751,
rocznik 2008, przebieg 211 tyś. km., kolor szary metalik, kupiony
w salonie Forda, serwisowany w ASO, pierwszy właściciel, sprawny,
cena brutto 22 000,- zł.
tel. (0-46) 874 34 36 w.24, kom. 512 524 369,
e-mail: t.stejnhauer@wusbrzeziny.pl
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Relaks 50+
nowym liderem
Ligi Orlikowej
Relaks 50+ po wysokiej wygranej ze
Zdrowiem Rogów 9:1 został nowym liderem Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Po
sześciu kolejkach najbardziej doświadczeni gracze zgromadzili 16 punktów, ale
mają tylko punkt przewagi nad mającymi zaległe spotkanie Bączkami. Tym razem najciekawszym pojedynkiem była
konfrontacja Speed Polik z Zieloną Stroną Mocy.
Początek meczu w wykonaniu obydwu ekip nie był rewelacyjny. Oba zespoły nie potrafiły skonstruować składnej
akcji zakończonej golem. W roli faworyta tego spotkania upatrywano Zieloną
Stronę Mocy, jednak boisko zdecydowało inaczej. Ostatecznie mecz zakończył
się remisem 3:3. W innych spotkaniach
Coco Jambo przegrało z Red Luj 5:10,
OKS pokonał 6:4 Zielonych Bimbrowników, Misie wygrały z Bad Boys 4:0, Wiejskie Smoki zwyciężyły 6:4 Pompę Team,
a spotkanie Bączków z Transformersami
zakończyło się wynikiem 5:3 (mecz będzie powtórzony).
Kolejne spotkania odbędą się w najbliższy weekend 14/15 maja. W sobotę
o godzinie 18:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Misie zmierzą się
z Relaksem 50+, a o godzinie 19:30 Zdrowie Rogów zagra z Coco Jambo. O 18:00
na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2
Transformersi będą starać się o kolejny
komplet punktów w meczu ze Speed Polik. W niedzielę o godzinie 17:00 na Orliku nr 2 Bączki spotkają się z Bad Boys,
a o godzinie 18:30 Zielona Strona Mocy
podejmie Zielonych Bimbrowników. Na
Orliku nr 1 o godzinie 17:00 Wiejskie
Smoki skonfrontują się z Red Luj, a o godzinie 19:30 OKS zagra z Pompą Team.
Dawid Saj

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

Indie na Uniwersytecie
Kolejny wykład na brzezińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku dotyczył pełnych
kontrastów Indii. Ten barwny kraj emerytom przybliżył dr Krzysztof Grzelak – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im.
Jarosława Iwaszkiewicza, którego pasją
jest podróżowanie. W marcu dr Krzysztof Grzelak opowiadał o równie egzotycznym kraju – położonej w Afryce Gambii.
W tym roku akademickim na brzezińskim Uniwersytecie zaplanowano
jeszcze jeden wykład oraz dwa wyjazdy
do teatru w dniach 28 maja i 3 czerwca.
Przewidziano też integracyjną zabawę taneczną, która rozpocznie się 11 czerwca

o godzinie 18. Na zakończenie roku akademickiego emeryci wezmą natomiast
udział w trzydniowej wycieczce współfinansowanej przez Starostwo Powiatowe
i Urząd Marszałkowski w ramach projektu „Traktem, duktem, polną drogą... po
historycznej ziemi brzezińskiej".
TOM
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Hodowcy gołębi
pocztowych
rozpoczęli sezon
lotowy

30 kwietnia lotem z Goliny odległej
o blisko 120 kilometrów 35 hodowców
brzezińskiej sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych rozpoczęło
tegoroczny sezon lotowy. Wspólnie z nimi
sezon rozpoczęli hodowcy gołębi pocztowych sekcji koluszkowskiej. Dodajmy, że
obydwie sekcje tworzą jeden oddział skupiający 60 hodowców, którzy zgłosili do tegorocznych lotów konkursowych ponad 3
tysiące gołębi. Sezon, który potrwa prawie
do końca lipca, obejmuje łącznie 14 lotów
konkursowych. Tegoroczny sezon rozpoczął się maratonem, gdyż w pierwszym tygodniu odbyły się aż trzy loty. Poza Goliną
także z miejscowości Słupca (3 maja) oddalonej o 135 km oraz Swarzędza (8 maja
– 200 km). Największą odległość gołębie
pocztowe brzezińskich hodowców będą
miały do pokonania z niemieckiego Minden – 750 kilometrów. Loty konkursowe
z Minden zaplanowano aż dwa razy.
g.k.

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

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

„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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Kolejna nagroda dla „Wiatrowego sadu"

Kolejną nagrodę na Toruńskim Festiwalu
Smaków zdobyła Tłocznia soków z owoców i warzyw „Wiatrowy Sad" z Kałęczewa
w gminie Dmosin.
Rodzinna firma Stanisława i Grażyny
Wiatrów i ich syna Łukasza tłoczeniem
soków zajmuje się od 2011 r. i jest jednym
z prekursorów tego typu produkcji w województwie łódzkim. A początki były całkiem nietypowe, gdyż – jak wspomina
Grażyna Wiatr – pomysł tłoczenia soków
narodził się, kiedy gradobicie zniszczyło

zbiory jabłek. To one są bowiem podstawą
wszystkich soków z Kałęczewa. Sok jabłkowy z tej miejscowości jest też wpisany na listę produktów tradycyjnych. Smak sokom
z „Wiatrowego sadu" nadają jednak dodatki – owoce, warzywa i zioła. Tegoroczną
nagrodę w Toruniu, gdzie w jury zasiadł
m.in. popularny prezenter kulinarny Karol
Okrasa, „Wiatrowy sad" otrzymał za domieszkę mniszka lekarskiego zawierającego bardzo wartościowe kwasy.
Łącznie tłocznia produkuje ponad dwadzieścia odmian soków jabłkowych, m.in.
z białą porzeczką, gruszką, maliną, dziką różą, aronią, miętą, pokrzywą, selerem
czy burakiem. Na liście produktów tradycyjnych znajdują się też soki pomidorowe
z Kałęczewa. Nie ma w nich dodatku wody,
cukru ani konserwantów. Z pełną ich listą
można się zapoznać na stronie www.wiatrowysad.pl.
Soków z „Wiatrowego sadu" można też
spróbować na kiermaszach w II i IV weekend miesiąca w C.H. M1 w Łodzi. Mieszkańcy Brzezin i okolic będą mogli ich także skosztować podczas zbliżającej się XV
rocznicy utworzenia powiatu brzezińskiego. Za swoje produkty tłocznia otrzymała już około 30 nagród. Zakład może się
pochwalić także licznymi certyfikatami,
m.in. „Jakość i tradycja" przyznawanymi
przez Polską Izbę Produktu Regionalnego
i Lokalnego.
TOM

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 w 95-060
Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez TBS w Brzezinach Sp. z o.o. stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych.
Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu zapewnienie
prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kominów i przewodów kominowych oraz ich utrzymanie
w należytym stanie, a w szczególności :
-stałe usługi kominiarskie, które obejmują czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych, czopuchów, kanałów połączeniowych, itp.
-ocena stanu technicznego przewodów kominowych (przegląd roczny),
-przeprowadzenie kontroli okresowej przewodów kominowych,
-sporządzanie opinii kominiarskich.
Szczegółowy zakres prac dostępny jest w siedzibie Spółki (pok. nr 3)
Kryterium wyboru oferty: - Cena 100 %
Termin składania ofert: - do dnia 25.05.2016 r. do godz. 14.00 (włącznie)
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.05.2017 r., tj. na okres jednego roku.
Miejsce składania ofert: - oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem: „Świadczenie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez TBS w Brzezinach
Sp. z o.o. stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 800
- 1400 od poniedziałku do piątku.
Prosimy podać w ofercie cenę netto za 1 lokal. Szczegółowy wykaz budynków wraz z ilością znajdujących się
lokali dostępny jest w siedzibie Spółki TBS (pokój nr 3).
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

Rozpoczął się
czas Pierwszych
Komunii Świętych
W minioną niedzielę 18 maja uroczystą mszą świętą o godz. 10.30 w kaplicy Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach zainaugurowano
w brzezińskich parafiach czas Pierwszych Komunii Świętych. Ksiądz proboszcz Marek Balcerak udzielił sakramentu Pierwszej Komunii Świętej 12
uczniom klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach. O godz. 12.00 do
Pierwszej Eucharystii przystąpiło kolejnych 25 uczniów brzezińskiej „Dwójki”
oraz jedno dziecko przygotowujące się za
granicą. Do sakramentu dzieci przygotował ks. Piotr Górski.
Okres komunijny rozpoczął się także w parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. 8 maja do sakramentu
przystąpiło blisko 50 uczniów brzezińskiej „Jedynki” przygotowanych przez
Lidię Michalską, a także pojedynczy
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2,
z Gałkowa Kolonii i Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach. Sakramentu
udzielił im ks. proboszcz Mariusz Wojturski. W przyszłą niedzielę 15 maja również w tej parafii do Pierwszej Komunii
Świętej przystąpią uczniowie ze Szkoły
Podstawowej z Lipin. Za tydzień w parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach o godz. 12.00 po
raz pierwszy do sakramentu Eucharystii
przystąpią pozostali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2. Także 15 maja sakrament Pierwszej Komunii Świętej udzielony zostanie dzieciom w parafii św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach. Uroczysta
msza święta rozpocznie się w klasztorze
oo. Franciszkanów o godz. 11.30.
g.k.
Fotorelacja str. XII,XIII,XIV

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET
- beton - pompowanie
- stabilizacje
- kruszywa
- piasek
atrakcyjne ceny !!!
Telefon : 510 297 490
email : biuro@xbet.com.pl
Koluszki , Erazmów 18
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drobne ogłoszenia
KROJOWNIA, 604 27 11 18

- Serwis - Sprzedaż ratalna. AUTOMATYKA do bram –

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316

sprzedaż, montaż serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

AUTO-SKUP wszystkie, 509 099 286

KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

www.alleogrodzenia.pl , 785 197 253

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

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

PODNOŚNIK koszowy – usługi, wynajem. Wysokość

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

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

bez opłat, 505 927 959

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

Czyszczenie i naprawa orynnowania, montaż

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

600 086 995

i malowanie konstrukcji, wyklejanie reklam, serwis

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

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85

oświetlenia, itp., 785 197 253

SPRZEDAM alufelgi 15”, 514 877 684

TANIO i solidnie układanie kostki brukowej, 783 141 557

UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej, 793 968 145

SPRZEDAM Fiata 126p, 1998 r. w dobrym stanie,

KOSMETYKA wnętrz pojazdów, pranie tapicerki,

BUDOWY, dachy, 606 385 993

606 618 633

czyszczenie, konserwacja skór. facebook: HSN kosmetyka

TYNKI tradycyjne, 606 385 993

SPRZEDAM Polo rozbit + gaz, 888 289 046

wnętrz pojazdów, 508 259 615

GLAZURA, terakota, 606 385 993

Motoryzacja

SPRZEDAM skuter stan idealny, 516 061 980

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko

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

SPRZEDAM Audi 80 B4, 1991 r. i Reno Laguna 2,2 D,1996

podwoziówka, 665 734 042

604 543 817

r. 510 165 150

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

KIEROWNIK

SPRZEDAM: Mercedes Benz A Klasa 1,6, przebieg 125

509 209 379

ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi i c.o.

AGENCJA ubezpieczeniowa PZU ul. Moniuszki 14/16

poprowadzi budowy, 604 381 688

tys.,501 607 682

Usługi

b u d ow y

z

up r aw nieniami

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

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów, wykładzin,

502 221 793, Daszkiewicz G. - 603 567 896

tapicerek, itp., 729 274 497

TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, rabaty,cena

NEUROLOGOPEDIA, dorośli, 606 949 285

MALOWANIE, 721 958 081

umowna , 608 33 44 55

SERWIS laptopów, 732 313 316

USŁUGI brukarskie i koparko-ładowarką – tanio,
solidnie, 790 824 553

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

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

uprawnienia budowlane, 605 397 614

44 714 31 21

KOREPETYCJE matematyka, 508 097 892

MANIEK – usługi ogólnobudowlane, 667 475 652

PRANIE dywanów i tapicerki samochodowej – najlepsza

DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy, docieplenia,

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny, Koluszki

jakość, 781 298 224

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

i okolice. Dojazd!!! 732 313 316

AGENCJA ubezpieczeniowa PZU ul. Moniuszki 14/16

terakota, itp., 669 477 012

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

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

MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, studenci,

104

603 567 896, Dziubek G.- 502 221 793

502 208 511

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

ROWERY używane – serwis, naprawa, sprzedaż,

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

kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe

792 934 565

terakota, itp., 669 477 012

zabudowy, stoły drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875

SPAWANIE regałów, krat balkonowych, drobne usługi

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

BRAMY, napędy bramowe – serwis i montaż, ogrodzenia

spawalnicze, 503 064 296

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

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

BUDOWY domów i docieplenia budynków przyjmę,

– karcher, 606 495 830

stalowe, usługi spawalnicze, 531 909 910

605 585 521

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

USŁUGI remontowe, malowanie i docieplenia,

UKŁADANIE kostki, 514 308 075

508 537 104

600 738 124

OGRODZENIA – sprzedaż, montaż, 514 308 075

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

DACHY – budowa, naprawa, podbitki, 793 968 145

Praca

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

FIRMA garmażeryjna w Brzezinach ul. Piłsudskiego 43a,

ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź – Widzew,

889 994 992

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

atrakcyjne zarobki, przyjazna atmosfera, gwarantowany

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

Zapraszamy. 505 643 573

dowóz z Brzezin, 505 659 168

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475, www.

ŻWIR, piach siany, płukany. Wyburzenia, wywóz gruzu

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. D, 513 103 904

odslonka.pl

i ziemi, 603 600 965

ZATRUDNIĘ szwaczki, 601 306 380

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

KONSTRUKCJE stalowe, aluminiowe, ze stali

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa

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

kwasoodpornej. Cięcie, walcowanie, gięcie, spawanie

o pracę, 506 188 477

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż

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

SZWALNIA przyjmie przeszycia, kurtki, żakiety, spodnie

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

strzemiona, itp. Koluszki, ul. Budowlanych 37/39,

- 601 30 39 11

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

785 197 273

ZOSTAŃ konsultantką AVON, 667 126 559

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

OGRODZENIA , bramy – posesyjne, przemysłowe.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

BALUSTRADY – ze stali nierdzewnej, cynkowanej,

ZATRUDNIĘ piekarza z doświadczeniem w Brzezinach,

budowlanego, 510 809 025

aluminium, z wypełnieniem ze szkła. Produkcja - Montaż

502 849 008

brukowej: schody, tarasy, podjazdy, parkingi, drogi,
501 130 286, FACEBOOK: ŚLIW-BRUK
USŁUGI brukarskie, 507 837 781
TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe,
669 201 962

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

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki

JESTEŚ KOSMETYCZKĄ lub FRYZJERKĄ i poszukujesz
pracy, w której możesz być zatrudniona na b. dobrych
warunkach, podnosić swoje umiejętności i pracować
w rozwojowym gabinecie ? Zadzwoń i umów się na
rozmowę, 790 690 501
ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075
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POTRZEBNY mężczyzna z prawem jazdy kat. B do pracy

PRZYJMĘ do opieki nad dzieckiem – 2 dni w tygodniu,

w handlu na okolicznych targowiskach, 512 462 175

Brzeziny, Kulczyńskiego, 530 983 242

SPRZEDAM działkę na ul. Ludowej, 791 682 106 po 17.00
MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

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

SZWACZKI również chałupniczki zatrudnię – stała praca,

LOKALE użytkowe od 27 – 300 m2 do wynajęcia –

882 928 505

rejestracja, Jeżów, 501 373 316

Rogów , 605 784 278

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego do prac

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

PRZYJMĘ szwaczkę, 601 160 669

dekarskich, 602 138 477

DZIA ŁKA budowlana Brzeziny – sprzedam, 782 845 235

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 609 243 809

ZLECĘ przeszycie odzieży dziecięcej, 503 073 530

SPRZEDAM atrakcyjną działkę budowlaną na nowym

POSZUKUJĘ kierowcy kat. CE na chłodnię, jazda po

PRZYJMĘ pracownika (dekarz), 605 397 116

osiedlu domów jednorodzinnych w Brzezinach,

kraju, 602 345 718

ZLECĘ przeszycie, zatrudnię chałupniczki, 509 571 912

608 353 193

PRZYUJMĘ szwaczkę, 790 882 804

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E w transporcie

SPRZEDAM działkę ul. Fredry 13, 516 949 063

PRZYJMĘ pomocnika stolarza, 607 171 665

międzynarodowym, 601 308 566

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką

SZWACZKI przyjmę, 601 91 40 90 od 16

ZATRUDNIĘ prasowacza lub prasowaczkę, 509 255 110

i garażem, Rogów, 503 507 485 strona internetowa

ZATRUDNIĘ pracownika do obsługi wago-pakowarki,

ZATRUDNIĘ szwaczki i prasowaczkę(a),693 426 098

tobiks.gratka. pl

504 184 065

ZATRUDNIĘ pomoc domową (dom + ogród), 508 301

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

ZATRUDNIĘ stażystę-kę, Jeżów, 505 027 435

008

SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie własnościowe

ZATRUDNIĘ mechanika pojazdów ciężarowych, Jeżów,

ZATRUDNIĘ prasowaczkę do przyuczenia, 500 285 518

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

505 027 435

ZATRUDNIĘ kuriera – przesyłki międzynarodowe,

509 297 145

ZAKŁAD krawiecki zatrudni presera – preserkę. Praca

502 311 193

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul.

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

ZATRUDNIĘ kucharza/kucharkę, pomoc kuchni,

Kulczyńskiego, 605 830 668

ZATRUDNIĘ kierowcę z doświadczeniem C+E, naczepa,

509 725 972

ZAMIENIĘ/sprzedam mieszkanie 35 m2 w bloku na II

wywrotka, 601 228 408, 600 591 940

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

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

ZATRUDNIĘ pracownika na dziurkarkę, rygiel, paskarkę,

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

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

502 140 939

tel. 517 106 977

SPRZEDAM działkę rolno - budowlaną, 665 945 768

BEZROBOTNĄ kobietę do lat 30 przyjmiemy na staż

ZATRUDNIĘ pracowników budowlanych, Stryków,

SPRZEDAM 4 ha Lipiny, 505 858 450

jako pomoc na produkcji, obsługa maszyn szyjących,

603 872 901

SPRZEDAM lub wynajmę budkę – targowisko miejskie,

602 379 302 do 16,17,18

ZATRUDNIĘ sprzedawcę na stanowisko elektryczne

608 731 567

POSZUKUJĘ osoby do pomocy w pracowni szycia firan,

ze znajomością branży instalacyjnej, 604 574 055

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

608 353 193

ZATRUDNIĘ pracownika administracyjno - biurowego,

część mieszkalna, woda, prąd, 601 860 370

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło

604 574 055

Koluszek, 508 860 054

SM A Ż ALN IA

SZWACZKI przyjmę, 508 363 845

z doświadczeniem w gastronomii lub absolwentkę

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

ZAKŁAD Przetwórstwa Mięsnego „PIEKARSKI” s.c.

szkoły gastronomicznej – praca na terenie Brzezin,

w Rogowie, 664 062 125

zatrudni pracownika. CV proszę przesyłać na adres:

504 010 550

piekarski@piekarski.com.pl, 502 351 337
POSZUKUJĘ opieki do rocznego dziecka, 694 312 711

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

zatrudni

młodą

osobę

887 767 312

MALOWNICZO położone, atrakcyjne działki budowlane

Nieruchomości

w Brzezinach(ul. Mrocka) – sprzedam. Powierzchnia
ok. 1000 m2, media cicha i spokojna okolica,

ZATRUDNIE szwaczki w Brzezinach, 501 296 409

DZIAŁKĘ KUPUJESZ ? – sprawdź dostęp do mediów !

ZATRUDNIĘ pomocnika do warsztatu samochodowego,

LOKAL użytkowy 23 M2 do wynajęcia – Galeria

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

608 426 486

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

783 492 522

607 167 175 po 16.00

ZATRUDNIMY mężczyzn na produkcje. Praca stała,

PRZEDAM działkę 3700 m2 z możliwością zabudowy.

SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy, Mickiewicza 7, 72

693 594 265

Okolice Bogdanki 608 022 893

m2+garaż, 787 547 504

ZATRUDNIĘ sprzedawcę na stanowisko elektryczne ze

DO wynajęcia lokal, 505 747 908

RODZINA poszukuje domu do wynajęcia w Rogowie

znajomością branży instalacyjnej, 604 574 055

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

i okolicy, dzwonić po 16.00, 665 152 062

ZATRUDNIĘpracownika administracyjno –

603 649 467, 505 092 499

SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1 ha –

biurowego, 604 574 055

SPRZEDAM działkę budowlaną 1100 m2, Brzeziny, ul.

Poćwiardówka 53, 721 578 433

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E, 603 793 543

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

SPRZEDAM posesję, 660 372 135

PRACA na dachach i przy murowaniu – dzwonić po

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

SPRZEDAM działkę na ogródkach działkowych

18.00, 505 128 289

SPRZEDAM działkę budowlaną 710 m2, Brzeziny, ul.

„BRATEK”, 731 263 872

POTRZEBNA pomoc w weekendy do starszej osoby,

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

SPRZEDAM działkę 1,3 ha do zabudowy – Syberia,

606 618 633

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

508 000 210

tanio !!!, 508 837 214

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

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604

14

11.05.2016 r.

POSZUKUJĘ mieszkania (okolice Brzezin) za opiekę nad

KUPIĘ zboże, 508 471 814

starszą osobą, 785 637 660

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

GARAŻ kupię przy Głowackiego, 507 789 630

Wojciechowski 503 491 722

SPRZEDAM tanio działkę 69 arów, Grzmiąca, 46 874

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,

68 15

726 879 139

SPRZEDAM garaż na oś. Kulczyńskiego, 609 054 783

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

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

silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102

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

DREWNO opałowe, rozpałkowe , stemple, 782 652 445

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

SPRZEDAM łubin, siano i słomę, 602 838 068

SPRZEDAM siedlisko 4000 m2 z budynkami – okolice

SPRZEDAM rozsiewacz nawozu „KŁOS” 2002 r, siewnik

Rogowa, 504 047 545 do 17,18

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

SPRZEDAM działkę 2100 m2 przy lesie – Pieńki

drewniane z demontażu, okno plastikowe, przęsła

Henrykowskie, 505 748 473

ogrodzeniowe 5 szt. z demontażu, 601 366 373

SPRZEDAM działkę 1427 m2 Malownicza – Wojska

SPRZEDAM jęczmień, pszenżyto, pszenicę, 667 998 147

Polskiego, 505 748 473

SPRZEDAM młóto browarniane – tylko stała współpraca,

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń

115,-zł./t

505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

netto, 730 458 429

WYNAJMĘ garaż za Bankiem Spółdzielczym,

SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy napędzany

782 231 020

elektrycznie, 46 874 28 81, 531 012 358

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, 501 431 257

SPRZEDAM groszek, 606 482 978

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

SPRZEDAM łubin, 505 527 007

Św. Anny, 502 676 421

KUPIĘ zboże 608 746 876

SPRZEDAM 3 ha z domem mieszkalnym i budynkami

POMOGĘ uzyskać wysokie odszkodowanie, 667 126 559

gospodarczymi w Jaroszkach, 601 801 548

SPRZEDAM stemple budowlane, Rogów, 665 613 970

SPRZEDAM dom jednorodzinny 100 m2 na działce 1070

SPRZEDAM chłodnię z agregatem z samochodu

m2 w Brzezinach przy ul. Kilińskiego, 509 328 021

dostawczego Peeguot z windą, 502 553 569

KOMFORTOWY dom w Bogdance 160 m2 sprzedam,

SPRZEDAM balustradę balkonową, 601 371 226

okazja !. 508 313 528

SPRZEDAM lodówkę, stary kredens pokojowy, nowy

SPRZEDAM M5, Sienkiewicza, 504 507 430

materac przeciwodleżynowy, stolik RTV, 694 884 692

SPRZEDAM lub wynajmę lokal na targowisku miejskim,

PROSIĘTA – 512 105 749

atrakcyjna cena, 501 967 196

SPRZEDAM cebulki żonkili, żółte i kolorowe, 663 667 842

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

STOŁY prasowalnicze sprzedam, 508 363 845

SPRZEDAM domek letniskowy 15 m2 drewniany, 667

SPRZEDAM słomę małe kostki, 783 270 066

874 612

SPRZEDAM pług Kverneland i rozsiewacz Amazone,

SPRZEDAM M4, 730 11 29 11

505 128 289

LOKAL 50 m2 na działalność, Plac Jana Pawła II,

SPRZEDAM łóżko piętrowe mało używane, 501 461 182

605 250 257

SPRZEDAM rower BMX GT COMPE w bardzo dobrym

SPRZEDAM działkę budowlaną 4200 m2 w miejscowości

stanie, 501 661 409

Szymaniszki, 512 159 450 do 18/19,20,21,22,(23)

SPRZEDAM stębnówki Juki DDL 5550, owerlok Juki MO-

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

2404, wytwornice pary LW-57, stół do prasowania Weit,

601 343 530

889 333 756

KAWALERKĘ w bloku wynajmę, 531 312 383

SPRZEDAM wózek dziecięcy, tanio, 692 118 439

SPRZEDAM M6, 509 171 241

PIEC CO węglowy z pełną armatura sprzedam tanio,

Różne

696 167 476

TANIO sprzedam lodówkę, kanapę, suszarkę Ariston,

884 622 453

605 830 668

SPRZEDAM szafę 3-drzwiowa z lustrem, 692 292 473

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

TANIO markowe 2 foteliki RECARO z podstawa do ISOFIX

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

sprzedam, 609 725 874, 691 533 288

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego,

ODDAM kamienie polne, 608 578 596

SPRZEDAM piec 0,8 KW, pompę moc 1,1, bojler – 80 l.,

upominki urodzinowe, imieninowe, czyszczenie
biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

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

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 847 25 39
Posterunek energetyczny 46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna 46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna 46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna 46 874 21 55
Komenda powiatowa straży pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji 46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Miasta w Brzezinach 46 874 22 24
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Muzeum regionalne 46 874 33 82
Biblioteka miejska 46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46 874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1 46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a 46 874 35 03
ul. Konstytucji 3 Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego 5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
TBS 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe (pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84, (pon.–pt.
w godz. 15–7 oraz całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00
Straż Miejska w Brzezinach 46 875 25 65
BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31
e-mail: bis@cpik-brzeziny.pl
www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki
w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Cennik: drobne – 1 zł brutto za 1 słowo
ramkowe – 2 zł brutto za 1 cm kw.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Studio Jeden s.c.

11.05.2016 r.

W Jedynce znów patriotycznie

15

16

11.05.2016 r.

Spacer po historii w Szkole
Podstawowej nr 2

I

11.05.2016 r.

Pierwsza wycieczka „Młodych Duchem"

Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem" to organizacja,
która wciąż się rozwija. Nową propozycją dla jej członków był wyjazd do Otrębusów pod Warszawą, gdzie narodził się
sławny na cały świat Zespół pieśni i tańca
„Mazowsze".
W wycieczce wzięło udział 48 osób,
w tym także sympatycy organizacji.
W Otrębusach zwiedzili oni dwór „Karolin", gdzie przed blisko 70 laty powstało „Mazowsze", które ze swoimi koncertami odwiedziło niemal wszystkie kraje
świata. Brzezinianie uczestniczyli także
w niezwykłym koncercie w nowej siedzibie zespołu, gdzie funkcjonuje Europejskie Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej z salą widowiskową
na 580 osób. „Wrażenia były niesamowite” – wspominają uczestnicy wycieczki. W drodze powrotnej zwiedzili jeszcze

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

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

katedrę w Łowiczu, gdzie gościł m.in. św.
Jan Paweł II.
W planach „Młodych Duchem" jest już
kolejna wycieczka, tym razem do Arkadii,
Nieborowa i Żelazowej Woli. Stowarzyszenie pozyskało też środki z Urzędu Miasta Brzeziny oraz z Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej w ramach projektu
„Senior działający, w rozwoju nieustający".
Dzięki temu doposażona zostanie kuchnia,
zostanie też zakupiony sprzęt ułatwiający prowadzenie zajęć kulinarnych, tanecznych i gimnastycznych. „Młodzi Duchem”

wzbogacą się również o gry i zabawy świetlicowe, które uatrakcyjnią cykliczne spotkania klubowiczów i sympatyków stowarzyszenia. Więcej informacji można
uzyskać w biurze „Młodych Duchem”
w Centrum Promocji i Kultury w środy
od 16 do 18.
TOM

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św.
Anny 57, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze z możliwością odczytu
radiowego o przepływie 1,5 m3 (wymagany przesył danych jednokierunkowy) w budynkach
stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych.
Wykaz nieruchomości wraz z ilością wodomierzy przeznaczonych do wymiany do pobrania
w siedzibie Spółki w godzinach od 800 – 1300 od dnia 16.05.2016 r. ( pokój nr 3).
Prosimy podać w ofercie cenę netto i brutto za wymianę 1 szt. wodomierza.
Kryterium wyboru oferty :
- cena 100%
Termin składania ofert :
- do 25.05.2016 r. do godz. 1400
Miejsce składania ofert :
oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wymiana wodomierzy na
wodomierze z możliwością odczytu radiowego w budynkach stanowiących własność Wspólnot
Mieszkaniowych”, należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat) w godzinach 800 – 1400 od
poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,
aktualną polisę ubezpieczeniową oc.
Bliższych informacji udziela dział ADM spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

Serwis informacyjny Miasta Brzeziny:
Kultura, sport, zdrowie, edukacja: wyślij SMS o treści TAK.KU na numer 664 079 910 Drogi, zagrożenia pogodowe, awarie: wyślij
SMS o treści TAK.KR na numer 664 079 910 Ekologia, konkursy: wyślij SMS o treści TAK.EK na numer 664 079 910
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gmina

Brzeziny

Bajkowy zawrót głowy w Gałkówku Kolonii

W kwietniu w Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii odbył się Dzień Postaci

z Bajek. Wydarzenie nawiązywało do obchodzonego niedawno Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

Święcenie pól w sołectwie Zalesie
8 maja w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu
o godzinie 11.30 została odprawiona msza
święta w intencji szczęśliwych zbiorów dla
sołectwa Zalesie, a po południu nastąpiło
poświęcenia pól na tym obszarze.
Tradycja ta jest kultywowana od wielu lat z inicjatywy lokalnego koła gospodyń wiejskich, którego przewodniczącą
jest Elżbieta Ołubek. Uroczystą sumę odprawił o. proboszcz Konstanty Ciaranek,
a pola najpierw przy kapliczce w Bogdance, a następnie przy krzyżu w Zalesiu poświęcił o. Benedykt Kordula.
Franciszkanie z Brzezin od lat goszczą też na spotkaniach opłatkowych

i wielkanocnych organizowanych przez
koło z sołectwa Zalesie. Gospodynie sławne są natomiast z tego, że przygotowują
palmy wielkanocne do klasztoru oraz dywany kwiatowe na Boże Ciało. Uczestniczą też w odświętnych strojach w procesjach fatimskich.
Dla swoich członkiń i sympatyków koło
zorganizowało również atrakcje na długi, majowy weekend. W dniu 30 kwietnia
odbył się wyjazd do Oświęcimia i zamku
w Pszczynie, a 2 maja wspólne grillowanie. 18 maja o godzinie 17 zaplanowano
natomiast spotkanie z policjantem.
TOM

Z okazji Dnia Strażaka
składamy wszystkim Strażakom Gminy Brzeziny
najserdeczniejsze życzenia.
Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, niesienie pomocy tym,
którzy jej potrzebują to działania wpisane
w codzienną strażacką służbę.
Życzymy, aby ta trudna służba była dla Was źródłem satysfakcji
oraz powodem do dumy.
Wójt Gminy Brzeziny			
Przewodniczący Rady Gminy
Barbara Hojnacka			
Marek Kolasa

Od samego rana w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach 1-3 nauczyciele
czytali więc dzieciom ich ulubione bajki.
Uczniowie mogli wcielić się też w ulubione postacie z bajek, a na korytarzu odbył
się pokaz mody „bajecznej”. Każde dziecko zaprezentowało swój strój, za co w nagrodę otrzymało upominek. Widać było,
że najbardziej kochają bajki przedszkolaki, gdyż wśród nich najwięcej było przebranych dzieci. Najchętniej wybieranym
strojem okazała się Myszka Minnie, nie
zabrakło jednak Czerwonego Kapturka,
Dziewczynki z Zapałkami, Boba Budowniczego, Lucky Luke’a czy Super Agentek,
czyli znanych już od lat bohaterów dziecięcych bajek.
TOM

Przebudowa drogi
w Jaroszkach
Trwa postępowanie przetargowe
na przebudowę drogi w Jaroszkach.
Wpłynęło sześć ofert i obecnie są one
rozpatrywane.
Prace mają dotyczyć odcinka 1634
metrów biegnącego w kierunku autostrady. Inwestycja obejmuje wykonanie podbudowy 2x20 cm i nawierzchni
asfaltowej o szerokości trzech metrów
z warstwą wiążącą i ścieralną. Rośliny
z poboczy zostaną ścięte, a same pobocza utwardzone. Przewidywane zakończenie prac to 10 września 2016 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu
Marszałkowskiego o dofinansowanie
zadania z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.
W tym roku planowana jest jeszcze
przebudowa drogi w Poćwiardówce od
skrzyżowania i dalej przez wieś, aż do
granicy z gminą Stryków. Z gminą tą zawarto stosowne porozumienie, że na jej
terenie zostanie przebudowany dalszy
odcinek drogi, aż do drogi wojewódzkiej, co pozwoli stworzyć bardziej kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne.
Na to zadanie gmina planuje pozyskać
środki z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, a termin
składania ofert mija 18 sierpnia.
Łączna wartość kosztorysowa obu inwestycji brutto to ponad 1,9 mln złotych.
TOM
ogłoszenie płatne
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Mój przyjaciel EKO - Dinuś

W piątek 29 kwietnia przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach wręczyli nagrody
laureatom powiatowego konkursu „Mój
przyjaciel EKO - Dinuś”. Konkurs zorganizowano w ramach realizacji programu
edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze
Wokół Nas” dla dzieci 5-6 letnich. Do organizatora wpłynęło 27 prac, w tym trzy prace zbiorowe. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić prace Alana Fica ze Szkoły
Podstawowej w Gałkówku Kolonii i Julii
Kwiecień ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej (I miejsce), Gabrysi Budziewskiej – Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach i Julii Zielińskiej – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Brzezinach (II miejsce), Oliwiera
Krysztofiaka – Szkoła Podstawowa nr 1
w Brzezinach, Jana Grzelaka – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej i Beniamina Nowackiego – Szkoła Podstawowa nr

ZAPRASZAMY
DO SALONU
MEBLOWEGO
"ADEX"

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

Z GAZETĄ
5% RABATU

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

2 w Brzezinach. Wyróżnienia otrzymali
Michał Rutkowski, Wojciech i Natalia Staszewscy – Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach, Joanna Brzezińska, Amelia Goździk
– Szkoła Podstawowa w Gałkówku Kolonii, Julia Olszyńska, Izabela Gendek, Maria
Janczak – Szkoła Podstawowa w Przyłęku
Dużym, Szymon Jędrzejczak – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej, Sandra Bartyzel, Jakub Rosiński, Patryk Fijałkowski
– Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach,
Maja Wiktorek, Patryk Klepaczko, Oliwia
i Karol Wąs, Karina Kunka – Szkoła Podstawowa w Bogdance oraz Amelia Gadomska – Przedszkole nr 3 w Brzezinach.

Przyznano także wyróżnienia za
udział w konkursie wykonawcom trzech
prac zbiorowych: Przedszkolu Gminnemu w Jeżowie, Szkole Podstawowej w Kołacinie oraz Zespołowi Szkół Specjalnych
w Brzezinach.
g.k.

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

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św.
Anny 57, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze z możliwością odczytu
radiowego o przepływie 1,5 m3 (wymagany przesył danych jednokierunkowy) w budynkach
stanowiących własność TBS w Brzezinach Sp. z o.o.
Wykaz nieruchomości wraz z ilością wodomierzy przeznaczonych do wymiany do pobrania
w siedzibie Spółki w godzinach od 800 – 1300 od dnia 16.05.2016 r. ( pokój nr 3).
Prosimy podać w ofercie cenę netto i brutto za wymianę 1 szt. wodomierza.
Kryterium wyboru oferty :
- cena 100%
Termin składania ofert :
- do 25.05.2016 r. do godz. 1400
Miejsce składania ofert :
oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wymiana wodomierzy na wodomierze
z możliwością odczytu radiowego w budynkach stanowiących własność TBS w Brzezinach
Sp. z o.o., należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat) w godzinach 800 – 1400 od poniedziałku do
piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS,
aktualną polisę ubezpieczeniową oc.
Bliższych informacji udziela dział ADM spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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Odbiór zestawu Hydro

W poniedziałek 25 kwietnia na ujęciu wody Zakładu Usług Komunalnych
sp. z o.o. w Brzezinach odbył się odbiór
robót związanych z montażem zestawu
hydroforowego Hydro do podnoszenia

ciśnienia wody w sieci wodociągowej.
Obecnie w budynku stacji wodociągowej znajdują się dwa zestawy do podnoszenia ciśnienia wody – jeden o wydajności 116 metrów sześciennych na godzinę

Podwójne złote gody
28 kwietnia podczas sesji Rady Miasta
Brzeziny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego celebrowały dwie pary małżeńskie. Z tej okazji Prezydent RP nadał
jubilatom medale, które wręczyła z-ca
burmistrza Justyna Nowak.
Od władz miasta jubilaci usłyszeli życzenia, dostali też kwiaty. Miejscy radni
do życzeń dołączyli tradycyjne „Sto lat”.
Barbara i Antoni Zalewscy poznali się
w 1961 roku na zabawie tanecznej w remizie strażackiej w Syberii. Cztery lata
później – 17 kwietnia 1965 roku w brzezińskim USC wzięli ślub cywilny, a 30
października tego samego roku ślub kościelny. Pani Barbara, mieszanka Henrykowa, przez 31 lat pracowała jako szwaczka w brzezińskim Stomilu. Pan Antoni,
mieszkaniec Syberii, przez 38 lat pracował
w firmach budowlanych w Łodzi. Przez
wiele lat mieszkali w bloku przy ul. Matuszewskiego. Niedawno przeprowadzili
się do nowego bloku przy ul. Sportowej.
Mają dwóch synów – Darka i Pawła oraz
troje wnuków – 27-letniego Marcina, absolwenta łódzkiej „filmówki”, 21-letnią
Weronikę, studentkę psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, oraz 18-letniego Mateusza, ucznia
technikum weterynaryjnego w Łodzi. Ich

receptami na długi i udany związek małżeński są zgoda, wyrozumiałość, uśmiech
na twarzy oraz wiara. „Kochamy dzieci,
wnuków i siebie” – mówią zgodnie jubilaci – „I to najlepsza recepta”.
Mirosława i Eugeniusz Stypułkowscy
poznali się w 1964 roku na chrzcinach.
Rok później, 25 października 1965 roku,
w rodzinnej parafii panny młodej – św.
Wojciecha w Łodzi- Chojnach powiedzieli sobie sakramentalne „tak”, a 11 grudnia 1965 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Brzezinach wzięli ślub cywilny. Po ślubie zamieszkali w nowo wybudowanym
domu przy ul. Kościuszki w Brzezinach.

z silnikiem o mocy 3x5,5 kW oraz drugi o wydajności 225 metrów sześciennych
na godzinę o mocy 3x7,5kW. Montaż kolejnego zestawu był konieczny, ponieważ
w letnie dni przy dużym zapotrzebowaniu na wodę w sieci spadało ciśnienie, co
powodowało zmniejszenie ciśnienia wody
u odbiorców mieszkających na wyższych
kondygnacjach bloków. „Nowy zestaw
o wydajności 299 metrów sześciennych
na godzinę z silnikiem o mocy 3x15 kW
w pełni zabezpieczy potrzeby odbiorców
na terenie Brzezin i sprawi, że do wszystkich będzie dostarczana woda o optymalnym ciśnieniu” – mówi Janusz Cywiński,
prezes Zakładu Usług Komunalnych sp.
z o.o. w Brzezinach.
Wykonawcą zadania, którego koszt
wyniósł ponad 183 tys. złotych, była firma Insbud Adam Ślipek z Łodzi. Na tę inwestycję ZUK otrzymał pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi.
g.k.
Pani Mirosława początkowo pracowała
jaka telefonistka, a później w księgowości
w PSS Społem Brzeziny. Po 15 latach pracy
przeszła na rentę, a później na emeryturę.
Pan Eugeniusz po 6-letnim terminowaniu
u mistrza Żabińskiego został malarzem
pokojowym. Własną działalność prowadził od 1972 roku. Malował pomieszczenia, m.in. w urzędzie miasta, szkołach,
weterynarii, nadleśnictwie, zlewni mleka i domach prywatnych. Obecnie jest na
emeryturze. Państwo Stypułkowscy mają
córkę Dorotę oraz dwoje wnuków: 27-letniego Roberta oraz 24-letnią Martynę,
która 3 września wychodzi za mąż, dlatego też liczą na prawnuki. Ich receptą na
długi i udany związek jest spokojne życie,
które należy przyjmować z radością i spokojnie, bez stresu, oraz dużo uśmiechu.
g.k.
Fotorelacja str. IX

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

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 w 95-060
Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez TBS w Brzezinach Sp. z o.o. stanowiących
własność Powiatu Brzezińskiego.
Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu zapewnienie
prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kominów i przewodów kominowych oraz ich utrzymanie
w należytym stanie, a w szczególności :
-stałe usługi kominiarskie, które obejmują czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych, czopuchów, kanałów połączeniowych, itp.
-ocena stanu technicznego przewodów kominowych (przegląd roczny),
-przeprowadzenie kontroli okresowej przewodów kominowych,
-sporządzanie opinii kominiarskich.
Szczegółowy zakres prac dostępny jest w siedzibie Spółki (pok. nr 3)
Kryterium wyboru oferty: - Cena 100 %
Termin składania ofert: - do dnia 25.05.2016 r. do godz. 14.00 (włącznie)
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.05.2017 r., tj. na okres jednego roku.
Miejsce składania ofert: - oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem: „Świadczenie usług kominiarskich
w budynkach zarządzanych przez TBS w Brzezinach Sp. z o.o. stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego” należy
składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.
Prosimy podać w ofercie cenę netto za 1 lokal. Szczegółowy wykaz budynków wraz z ilością znajdujących się lokali
dostępny jest w siedzibie Spółki TBS (pokój nr 3).
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima uprzejmie informuje,
iż w związku z bardzo dużym zainteresowaniem na wystawą malarstwa
Zdzisława Murlikiewicza.
Wystawę będzie można oglądać dłużej, tj. do końca maja.
Swoją przygodę z malarstwem rozpoczął w 1970 roku. Uprawia
malarstwo olejne. Pomysły na obrazy czerpie z dalekich podróży
po całym świecie i obserwacji otaczającego środowiska. Tematyką Jego
prac są kwiaty, pejzaże, martwa natura i abstrakcja. W swojej pracy
artystycznej inspiruje się twórczością wielkich mistrzów malarstwa
&#8211; Vincenta Van Gogha i Paula Cezannea. Artysta bierze udział
w regionalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych zdobywając
nagrody i wyróżnienia. Jego prace
prezentowane są na wystawach zbiorowych i indywidualnych, w kraju
i za granicą. Malarstwo artysty ujmuje świeżością, bogactwem
kolorystyki i niepowtarzalną osobowością. Od 20 lat należy do Klubu
Twórców Kultury w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.

Spacer po
historii w Szkole
Podstawowej nr 2
28 kwietnia w brzezińskiej Dwójce był zupełnie wyjątkowym dniem – zarówno uroczystym, jak i pouczającym. Świętowano
bowiem Dzień Patrona Andrzeja Frycza Modrzewskiego i 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Uczniowie klasy Va z wychowawczynią
Małgorzatą Charążką i nauczycielką języka angielskiego Małgorzatą Wojtal zaprosili wszystkich zebranych na wycieczkę
przez wieki istnienia naszego kraju. Swoje przedstawienie zaczęli od wydarzeń najstarszych i bardzo doniosłych, ale przedstawionych w sposób łatwo zrozumiały nawet
dla najmłodszych. Na scenie pojawili się
Mieszko I i Dobrawa, którzy zawarli ślub,
a książę przyjął chrzest w imieniu swoim
i poddanych.
Później, dzięki kronikarzom, zebrani
znaleźli się w epoce renesansu, gdzie gospodarzem był Andrzej Frycz Modrzewski.
Było i o współczesności – w przedstawienie
wpleciono krótkie filmy, które przybliżyły
najnowszą historię.
Nie zabrakło też występu chóru szkolnego i jego solistów przygotowanych przez
nauczycielkę muzyki Iwonę Pobralską Szutowicz. Tym razem uczniowie mogli
wysłuchać pieśni i piosenek związanych
z dziejami Polski, chrztem i symbolami
narodowymi.
Wszyscy uczniowie podkreślili świąteczny charakter tego dnia galowymi strojami i mamy nadzieję, że każdy z nich mógł
poczuć się prawdziwym patriotą.
g.k.
Fotorelacja str. 16
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Pierwszomajowy turniej piłkarski

W niedzielę 1 maja na Stadionie Miejskim
w Brzezinach odbył się I Turniej Piłki Nożnej
dla dzieci z rocznika 2006 „Majówka ze Startem Brzeziny” zorganizowany przez rodziców najmłodszej grupy juniorskiej Brzezińskiego Klubu Sportowego. Zawody wygrała
niespodziewanie drużyna Zespołu Szkół
Ogólnokształcących z Godzianowa składająca się z samych dziewczynek. Drugie miejsce zajęła Jutrzenka Drzewce, a trzecie Orzeł
Piątkowisko.
Celem imprezy było oficjalne rozpoczęcie turniejowych zmagań na świeżym powietrzu, wzajemna integracja oraz oczywiście zachęcenie najmłodszych do uprawiania
najpopularniejszej na całym świecie dyscypliny sportu. Goście, którzy w niedzielny poranek przybyli na stadion przy ulicy Sportowej 1, byli bardzo mile zaskoczeni sprawną
organizacją turnieju. Od wczesnych godzin
rannych rodzice wraz ze sztabem szkoleniowym oraz członkami zarządu klubu dokładali wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować obiekt do piłkarskich zmagań. Na
trybunach stadionu pojawiły się wszystkie flagi Brzezińskiego Klubu Sportowego,
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a przed wejściem na trybuny ustawiono dwa
namioty, pod którymi znajdował się punkt
gastronomiczny i aparatura muzyczna. Plac
gry został dokładnie wymierzony, a trawa
krótko przycięta i zwałowana. Przez cały
czas z głośników płynęła muzyka, a zawody prowadził profesjonalny, licencjonowany spiker Polskiego Związku Piłki Nożnej.
W imprezie wzięło udział osiem drużyn
podzielonych na dwie grupy. W grupie
A oprócz zespołu gospodarzy Startu Brzeziny (Niebieskich) zagrali: Jutrzenka Drzewce,
Zawisza Rzgów i ZSO Godzianów. W grupie B rywalizowały dwie drużyny Startu
Brzeziny (Czerwona i Żółta) oraz Zawisza
II Rzgów i Orzeł Piątkowisko. Grupę A wygrał ZSO Godzianów, druga była Jutrzenka
Drzewce, a trzeci Zawisza Rzgów. W grupie B pierwsze miejsce w tabeli z kompletem
zwycięstw zajęła czerwona drużyna Startu, drugie Orzeł Piątkowisko, trzecie Zawisza II, a czwarte żółta drużyna Startu. Na
trybunach swoje pociechy głośno dopingowali rodzice i dziadkowie. Wszyscy kibice
i zawodnicy nieodpłatnie mogli częstować
się ciastami przygotowanymi specjalnie na
turniej przez mamy małych piłkarzy, jak

i pysznymi kiełbaskami z grilla oraz sokami
czy napojami. Wszystkie dzieci mogły brać
udział w pokazach strażackich i zabawach
przygotowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną z Brzezin.
W drugiej części turnieju zespoły z miejsc
trzecich i czwartych zagrały o miejsca końcowe 5-8, a zespoły z pierwszych i drugich
w półfinale. W spotkaniu o trzecie miejsce brzezinianie ulegli po rzutach karnych
1:3 małym graczom z Piątkowiska. W finale ZSO Godzianów pokonał 1:0 Jutrzenkę
Drzewce i tym samym zwyciężył całe zawody. Piąte miejsce zajął Zawisza Rzgów,
szóste Zawisza II Rzgów, a kolejne miejsca
Start Brzeziny (Niebieski) i Start Brzeziny
(Żółty). Dla wszystkich uczestników turnieju przygotowano atrakcyjne nagrody, m.in.:
pamiątkowe dyplomy i puchary, oficjalne
piłki Mistrzostw Europy Francja 2016, bon
o wartości 100 złotych na obiad w pizzerii
Da Grasso, dresy sportowe, a dla najlepszych
zawodników dodatkowo pamiątkowe statuetki. Nagrody wręczali członkowie zarządu
BKS Start: prezes Tomasz Nowicki oraz Rafał Jadczak i Zbigniew Zawadzki.
Organizacja imprezy nie byłaby możliwa,
gdyby nie pomoc i praca wielu ludzi. Głównymi organizatorami byli rodzice i trenerzy
Mariusz Matusiak, Roger Smuga oraz kierownik Krzysztof Ławski. Obiekt i szatnie
udostępnił dyrektor Centrum Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki. Plac gry przygotował Rafał Jadczak, trybuny klubowymi
barwami udekorował i część sprzętu muzycznego użyczył Zbigniew Zawadzki, ogólny nadzór sprawował prezes Tomasz Nowicki. Turniej finansowo wsparli: Tomasz
Wawrzonek (Sema-tran), Marcin Lindner,
Włodzimierz Kaźmierczak, Krzysztof Wiśniewski, Krzysztof Gąsiorowski i Piotr Natkański. Statuetki dla najlepszych zawodników ufundował Krzysztof Supera, atrakcyjne
puchary zakupiła Halina Szczepaniak, dwa
komplety strojów Piotr Bazler (Vitasport),
piłki ME zarząd BKS Start, wodę dla zawodników dostarczył Jarosław Rusek (Piwnica).
Opiekę medyczną nad uczestnikami imprezy sprawowała Elżbieta Łagońska, a Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach przeprowadziła konkursy dla dzieci, kurs pierwszej
pomocy oraz użyczyła sprzęt nagłaśniający.
Turniej okazał się wspaniałym sukcesem,
dlatego organizatorzy zapowiadają przeprowadzenie podobnych imprez w najbliższej przyszłości.
Dawid Saj
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Sportowa 30 zaczyna żyć
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Sklep Firmowy CARSONA VIP
w Brzezinach, ul. Kościuszki 2
zaprasza na

TOTALNĄ
WYPRZEDAŻ
OBUWIA
Wiosna - Lato
CENY NIŻSZE NIŻ
U PRODUCENTA
Obuwie wykonane
jest z naturalnych skór
wysokiej jakości
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Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w Brzezinach

Bierzmowanie w parafii św. Franciszka z Asyżu
IX
11.05.2016 r.

28 kwietnia arcybiskup senior ks. Władysław Ziółek udzielił Sakramentu Bierzmowania siedemnastu młodym ludziom z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, aby – jak
mówił o. proboszcz Konstanty Ciaranek:
„Duch Święty ich umacniał i byli wiernymi

obrońcami wiary w Jezusa w dzisiejszej
rzeczywistości".
Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej oznaczający, że
należy bronić, wyznawać i strzec wiary

Podwójne złote gody
BIS/18/19/2016

chrześcijańskiej. Słowo „bierzmo” oznacza zaś główną belkę podtrzymującą strop
w kościele. W czasie uroczystości obecni
byli także dziekan dekanatu brzezińskiego ks. Marek Balcerak oraz o. Benedykt
Kordula.
TOM

str.XII
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100 lat liceum

29 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Brzezinach odbył się wernisaż wystawy rozpoczynający obchody 100-lecia brzezińskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza.

BIS/18/19/2016

Znaczna część prezentowanych eksponatów to fotografie: grupowe oraz
ukazujące szkolne wydarzenia – zabawy i wyjazdy. Najstarsze zdjęcie pochodzi z 1919 r.
Ze względu na dużą liczbę uczestników, spotkanie rozpoczęło się na
letniej scenie, gdzie gości powitał dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł
Zybała oraz pełniąca obowiązki dyrektora LO Iwona Świniarska. Pojawili
się m.in. wicestarosta Roman Sasin, zastępca burmistrza Justyna Nowak,
sekretarz miasta Grażyna Dziedzic, o. proboszcz Konstanty Ciaranek, dyrektor Centrum Promocji i Kultury (była dyrektor LO) Ewa Kalińska, dyrektorzy miejskich szkół i przedszkoli, przedstawiciele bibliotek, radni powiatowi i miejscy oraz liczni uczniowie, absolwenci szkoły oraz nauczyciele,
w tym emerytowani, m.in. Jadwiga Jabłońska, Krystyna Olszewska
str.X i Zygmunt Dzierzyk oraz wieloletnia sekretarz szkoły Anna Koch. O stu latach

11.05.2016 r.

XI

na fotografiach
dziejów szkoły opowiedziała Iwona Świniarska, a ciekawostką jest, że przed
nią tą placówką kierowało aż 27 osób. Minutą ciszy uczczono tych członków
społeczności szkolnej, którzy już odeszli. O odpowiedni nastrój, nawiązujący
do młodych szkolnych lat, zadbali uzdolnieni muzycznie licealiści, których do
występu przygotowała Lucyna Staszewska.
Obrazy z minionych stu szkolnych lat ukazała wystawa, która w Muzeum
Regionalnym ma pozostać aż od głównych uroczystości jubileuszowych planowanych na 15 października. Muzeum oprócz własnych zbiorów wykorzystało
też eksponaty Muzeum Oświaty Łódzkiej, które funkcjonuje przy Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej. Liceum udostępniło natomiast m.in. zbiory, jakie gromadzili szkolni historycy, którzy pisali monografię szkoły – dr Cezary
Jabłoński i Elżbieta Borowska. Unikatowe, wcześniej nigdzie niepublikowane
fotografie, przynosili też mieszkańcy. Wystawa ma charakter multimedialny,
gdyż część zdjęć oraz filmy prezentowane są w formie elektronicznej. Pozwoli
to m.in. na dalsze poszerzanie ekspozycji.
Liczni zwiedzający na dawnych zdjęciach ze wzruszeniem odnajdywali siebie i znane sobie osoby. Prezentowane były także dokumenty szkolne gromadzone przez dziesięciolecia – dzienniki, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz kroniki. Do tej najnowszej wpisywali się także uczestnicy wernisażu.
Z ciekawością przypatrywano się dawnym pomocom naukowym wypożyczonym z Muzeum Oświaty. W szklanej gablocie można też było zobaczyć szkolny sztandar. „Żywe eksponaty" stanowili uczniowie Oliwia Jaczyńska, Wiktoria Ferenc, Piotr Kotlarek i Michał Wiktorek, dla których stroje na podstawie
przedwojennych fotografii przygotowała nieodpłatnie firma Jerzego Nasiłowskiego z ulicy Okrzei. Stosowny poczęstunek na zakończenie wernisażu zapewnił natomiast zakład piekarniczy E.P. Olszyńscy.
Wystawa była zarówno okazją do wspomnień jak i integracyjnych rozmów
obecnych i byłych uczniów i nauczycieli. Liceum z ulicy Okrzei, które od 1982
r. nosi imię Jarosława Iwaszkiewicza, to – jak wskazywał dyrektor Paweł Zybała – brzezińska Alma Mater, czyli macierz intelektualna, z której wyrastały
pokolenia brzezinian.
Niezwykła wystawa będzie bezpłatnie dostępna w czasie Nocy Muzeów
w sobotę 14 maja, kiedy dla odwiedzających przewidziano w godzinach od 14
do 24 również szereg innych atrakcji, o których można przeczytać na stronie
internetowej
www.muzeumbrzeziny.pl.
BIS/18/19/2016
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Spotkanie z Simoną Kossak w bibliotece

19 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach odbyło się spotkanie
z Anną Kamińską – dziennikarką i pisarką,
autorką niezwykłej biografii o Simonie
Kossak – córce Jerzego Kossaka, wnuczce
Wojciecha i prawnuczce słynnego Juliusza.
Dziennikarka przybyła do Brzezin
z zamiarem przybliżenia czytelnikom
postaci Simony, której jeszcze przed narodzinami zaplanowano przyszłość, a nawet płeć, bo miała być wymarzonym przez
rodziców chłopcem, który kontynuowałby
tradycje malarskie przodków. Los jednak
spłatał figla słynnej rodzinie i jak pisze

w swojej książce Anna Kamińska: „30
maja 1943 roku okazało się, że nie będzie
czwartego Kossaka.” W tym dniu przyszła na świat Simona – osoba ciepła, ale
także z twardym charakterem, która wybrała życie w sercu Puszczy Białowieskiej
zamiast Krakowa i rodzinnej Kossakówki. Miała odwagę odciąć się od rodzinnej legendy, żeby zbudować swoją własną.
Jak opowiadała autorka książki, niewiele
jest takich kobiet jak Simona, które odważyłyby się żyć w dziczy w leśniczówce
bez prądu i wody, gdzie do najbliższego
sąsiada jest sześć kilometrów. Z dyplomem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

W Jedynce znów patriotycznie
W czwartek 28 kwietnia społeczność brzezińskiej Jedynki po raz kolejny spotkała się w sali
gimnastycznej, by wspólnie świętować – tym
razem z racji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W przygotowanie uroczystości zaangażowali się wszyscy uczniowie klas I-III oraz
przedstawiciele klas IV-VI pod opieką Karola
Turka i Moniki Łukasik.
Przygotowana przez uczniów akademia
skłaniała do refleksji nad współczesnym wychowaniem i wartościami, jakie towarzyszą młodym ludziom. Uczniowie, wcielając
się w postacie m.in. babci-czarodziejki i jej
wnuczka, a także współczesnej młodzieży,
wyjaśnili publiczności, czym jest konstytucja
i jakie znaczenie dla naszego narodu miało
uchwalenie pierwszej w Polsce i Europie konstytucji z 1791 r. Uczniowie podkreślili również rolę i znaczenie polskich symboli, które od
wieków towarzyszyły Polakom w walce o byt
narodowy. Młodsi uczniowie wykonali pieśni

patriotyczne przygotowane pod okiem wychowawców. Klasy pierwsze zaprezentowały
utwór „Jestem Polką i Polakiem”, klasy drugie
pieśń „Flaga” i „Jak długo w sercach naszych”,
a klasy trzecie „Witaj majowa jutrzenko”.
Szczególny charakter uroczystości podkreślały galowe stroje dzieci, kotyliony w barwach

Uniwersytetu Jagiellońskiego chciała poznawać świat przyrody na żywo, a została w tym wybitnym specjalistą, o czym
świadczy przyznany tytuł profesora. Jej
cykliczne gawędy o zwierzętach na antenie Radia Białystok zyskały ogromną
popularność i głos Simony Kossak rozbrzmiewał w tysiącach domów, przybliżając mieszkańcom wschodniej Polski obyczaje ptaków, ssaków i owadów.
Dziennikarka Anna Kamińska opowiadała również o swojej pracy nad książką, która całkowicie ją pochłonęła, a postać tak zafascynowała, że poświęcała jej
wkrótce każdą wolną chwilę. „To była praca nieprzewidywalna i nigdy nie wiadomo
było, co się danego dnia stanie” – opowiadała w brzezińskiej bibliotece Anna Kamińska. „A do tego okazało się, że Simona była człowiekiem bardzo zagadkowym
i pełnym tajemnic, i to mnie bardzo napędzało do pracy” – mówiła autorka książki. Anna Kamińska nie obnaża jednak
bohaterki swojej książki całkowicie, szanując jej tajemnice. Dlatego pewne fakty z jej życia nie zostały w tej biografii
opisane, gdyż jak wskazywała pisarka –
„Może dzięki temu słupek sensacyjności
by wzrósł, ale mnie byłoby głupio z tym,
że za dużo powiedziałam, zrobiłam komuś krzywdę i za bardzo weszłam w czyjeś życie” – niezwykłe życie Simony Kossak, której biografia jest dostępna także
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
TOM
narodowych, a także hymn państwowy wykonany przez całą społeczność szkolną.
Uczniowie Jedynki po raz kolejny pokazali, że pamiętają o wielkich wydarzeniach
z historii swojej ojczyzny i tę wiedzę przekazują młodszym kolegom, ucząc ich patriotyzmu, szacunku wobec własnego kraju i jego
symboli.
g.k.
Fotorelacja str. 15
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Strażacka pobudka

We wtorek 3 maja, zgodnie z tradycją, punktualnie o godzinie 6.00 na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach rozbrzmiały strażackie pobudki.
W tym roku pobudki odgrywali druhowie Urszula Bartyzel-Michalska, Krzysztof Stempniewski oraz Kamil Hamerszmidt. Po odegraniu pobudki na placu,
strażaccy trębacze zagrali na rogatkach
miasta, m.in.: na skrzyżowaniu ulic Św.
Anny i Andersa, Fredry i Rejtana, przy
kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża, na
skrzyżowaniu Piłsudskiego i Matuszewskiego, na ul. Waryńskiego, na skrzyżowaniu Skłodowskiej-Curie i Wojska Polskiego, na placu Jana Pawła II, przy pomniku
marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przy
brzezińskim magistracie. Pobudki zakończyły się około godziny 7.00.
g.k.

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
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OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 w 95-060
Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.
Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu zapewnienie
prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kominów i przewodów kominowych oraz ich utrzymanie
w należytym stanie, a w szczególności :
-stałe usługi kominiarskie, które obejmują czyszczenie przewodów kominowych, dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych, czopuchów, kanałów połączeniowych, itp.
-ocena stanu technicznego przewodów kominowych (przegląd roczny),
-przeprowadzenie kontroli okresowej przewodów kominowych,
-sporządzanie opinii kominiarskich.
Szczegółowy zakres prac dostępny jest w siedzibie Spółki (pok. nr 3)
Kryterium wyboru oferty: - Cena 100 %
Termin składania ofert: - do dnia 25.05.2016 r. do godz. 14.00 (włącznie)
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.05.2017 r., tj. na okres jednego roku.
Miejsce składania ofert: - oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem: „świadczenie usług
kominiarskich w budynkach stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp.
z o.o.” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 800 - 1400 od poniedziałku
do piątku.
Prosimy podać w ofercie cenę netto za 1 lokal. Szczegółowy wykaz budynków wraz z ilością znajdujących się lokali
dostępny jest w siedzibie Spółki TBS (pokój nr 3).
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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OGŁOSZENIE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57
w 95-060 Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez TBS w Brzezinach Sp.
z o.o. stanowiących własność Miasta Brzeziny.
Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na
celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania kominów i przewodów
kominowych oraz ich utrzymanie w należytym stanie, a w szczególności :
-stałe usługi kominiarskie, które obejmują czyszczenie przewodów kominowych, dymowych,
spalinowych, wentylacyjnych, czopuchów, kanałów połączeniowych, itp.
-ocena stanu technicznego przewodów kominowych (przegląd roczny),
-przeprowadzenie kontroli okresowej przewodów kominowych,
-sporządzanie opinii kominiarskich.
Szczegółowy zakres prac dostępny jest w siedzibie Spółki (pok. nr 3)
Kryterium wyboru oferty: - Cena 100 %
Termin składania ofert: - do dnia 25.05.2016 r. do godz. 14.00 (włącznie)
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.05.2017 r., tj. na okres jednego
roku.
Miejsce składania ofert: - oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem: „Świadczenie
usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez TBS w Brzezinach Sp. z o.o. stanowiących
własność Miasta Brzeziny” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5
(sekretariat), w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.
Prosimy podać w ofercie cenę netto za 1 lokal. Szczegółowy wykaz budynków wraz z ilością
znajdujących się lokali dostępny jest w siedzibie Spółki TBS (pokój nr 3).
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

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

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876
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XXIII sesja Rady Miasta Brzeziny (cz. 1)
Obrady XXIII sesji w dniu 28 kwietnia poprowadziła wiceprzewodnicząca RM Zofia
Krawczyk. W pierwszej uroczystej części
sesji medale nadane przez Prezydenta RP
za długoletnie pożycie małżeńskie wręczono Barbarze i Antoniemu Zalewskim
oraz Mirosławie i Eugeniuszowi Stypułkowskim. W dalszej części obrad Rada
przyjęła proponowany porządek sesji oraz
protokół z poprzednich obrad.
Informacja burmistrza o pracach
między sesjami
Informację przedstawiła zastępca Justyna Nowak. 6 kwietnia burmistrz odebrał od wojewody łódzkiego promesę
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na remont kanału deszczowego na odcinku o długości 700 mb. Wysokość dotacji wynosi 1,5 mln zł i stanowi
nie więcej niż 80% wartości zadania po
udzieleniu zamówienia publicznego. 7
kwietnia przy targowisku miejskim od
ul. Modrzewskiego i przed Szkołą Podstawową nr 2 pracownicy Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego wraz z władzami miasta
zachęcali brzezinian do składania wniosków oraz promowali Program „Rodzina 500+" na terenie miasta. W spotkaniu
z mieszkańcami uczestniczył również poseł na Sejm RP Waldemar Buda. Tego dnia
w siedzibie Komendy Powiatowej PSP
w Brzezinach przy ul. Waryńskiego burmistrz podpisał porozumienie ws. przekazania środków finansowych w kwocie
20 tys. zł dla PSP na poprawę skuteczności
działań ratowniczo – gaśniczych (na zakup sprzętu ratowniczego). 8 kwietnia odbyło się spotkanie robocze zespołu, który
przygotowuje dokumenty do projektów
zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach ZIT. Burmistrz spotkał się
z prezesem Sądu Rejonowego i dyrektorem Sądu Okręgowego w Łodzi ws. możliwości budowy nowego budynku sądu przy
ul. Waryńskiego w Brzezinach. 12 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS w Brzezinach sp.
z o.o., na którym została podjęta uchwała ws. wniesienia wkładu pieniężnego
do spółki w wysokości 230.000 zł w zamian za objęcie 460 nowych udziałów. 14
kwietnia w Łodzi burmistrz spotkał się
z drem Korczyńskim i przedstawicielem
firmy dostarczającej podzespoły napędu
elektrycznego do busów i autobusów. 18
kwietnia burmistrz wraz z prezesem R.

Śliwkiewiczem spotkali się z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej ws.
pozyskania środków na PSZOK. 20 kwietnia po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym na zadanie „Budowa drogi w ul. Sasanek" burmistrz wybrał wykonawcę: Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane CEZDROG za kwotę 116.838,38
zł. 26 kwietnia zastępca burmistrza wraz
z dyrektor CPiK i komendant Straży Miejskiej uczestniczyły w KP Policji w Brzezinach w spotkaniu ws. Światowych Dni
Młodzieży.
Wiceprzewodniczący A. Kurczewski
poprosił o omówienie szczegółów spotkania z prezesami sądów. J. Nowak wyjaśniła, że został przedłożony plan rozbudowy nowej siedziby. Prezes SO zwrócił
się o wsparcie burmistrza w tych działaniach. Planowane jest także przyłączenie
kanalizacji do budynku sądu. Radni T.
Barucki, J. Piątkowski i I. Skipor wyrazili zainteresowanie spotkaniem burmistrza z przedstawicielem firmy dostarczającej podzespoły do autobusów i busów,
ponieważ wg przekazanej przez J. Nowak
informacji miasto nie dysponuje taborem,
dla którego będzie wykonywać podzespoły. Zastępca burmistrza dodała, że rozmowy służyły zapoznaniu się z różnymi
rozwiązaniami.
J. Piątkowski chciał poznać więcej informacji odnośnie rozmów ws. PSZOK.
J. Nowak oznajmiła, iż dotychczas zostały przedstawione pewne propozycje, nadal jednak nie ma sprecyzowanych kosztów dofinansowania tego projektu, miasto
w swoim planach ujęło działania w zakresie edukacji ekologicznej.
I. Skipor chciała wiedzieć, jakie projekty będą wykonywane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Radna
zapytała, dlaczego ul. Sasanek nie została ujęta w ramach ubiegłorocznej inwestycji tzw. „schetynówki" i dlaczego obecna cena inwestycji tak znacznie odbiega
od przedstawionej na poprzedniej sesji. J.
Nowak wyjaśniła, że w ramach ZIT mają
być realizowane projekty „Zaginione
miasto" i „Smart city". Natomiast w drugiej kwestii wykonawca omyłkowo podał
inną kwotę. Inwestycja została wprowadzona do budżetu za zgodą radnych.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny T. Barucki zapytał, co Urząd zamierza uczynić w kierunku poprawy estetyki miasta podczas przyjazdu młodzieży

z zagranicy, poruszył problem parkingu
przy Przychodni Rejonowej w Brzezinach.
J. Nowak wskazała, że przygotowywane są projekty zagospodarowania terenu
w Brzezinach, m.in. przy ul. Św. Anny,
Urzędzie Miasta, Pl. Jana Pawła II, przy
pasażu. Ich wykonanie przewidziane jest
na jesień i przyszły rok. Rabaty kwiatowe
pojawią się w najbliższym czasie. Radny T.
Klimczak w imieniu mieszkańców wskazał na potrzebę remontu chodnika na
odcinku ul. Św. Anny i Moniuszki. J. Nowak wyjaśniła, że Zakład Energetyczny
zamierza na tym obszarze przeprowadzić
przebudowę linii, dlatego należy wstrzymać się z tym działaniem. Radna G. Pietrasik przypomniała, że burmistrz mówił
w trakcie poprzednich obrad o pomyśle
zatrudnienia ogrodnika w celu zmiany
wizerunku miasta. Radna chciała wiedzieć, czy pomysł jest wciąż aktualny.
Zastępca wyjaśniła, że konkurs nie został
rozstrzygnięty. Radna I. Skipor, nawiązując do rozporządzenia burmistrza ws.
nowej numeracji na ul. Ludowej stwierdziła, że mieszkańcy nie powinni ponosić
konsekwencji finansowych za działania
miasta. Radny J. Piątkowski poinformował, że wg informacji przekazanych przez
mieszkańców, żadna z ich uwag do planu zagospodarowania przestrzennego nie
została uwzględniona. Radny zgłosił także, iż ścieżka rowerowa w rejonie ul. Curie-Skłodowskiej przebiega przez działki
prywatne. Zastępca J. Nowak oznajmiła,
że zgodnie z przepisami po każdym wyłożeniu musi odbyć się dyskusja publiczna
na temat zmiany. T. Barucki kolejny raz
poruszył problem budowy strefy inwestycyjnej. J. Nowak wyjaśniła, iż wszystkie
konkursy w tym zakresie zostały wstrzymane, terminy przesunięto na czerwiec
- lipiec. Radny zapytał, czy władze rozmawiały z komornikiem ws. budynku
przeznaczonego do licytacji przy ul. Staszica, który mógłby zostać przekazany na
mieszkania dla młodych brzezinian. Radny P. Maślanko przypomniał, że w ubiegłym roku pojawiła się inicjatywa budowy skateparku, radny chciał wiedzieć, czy
popierany przez burmistrza pomysł nadal
jest aktualny. J. Nowak oznajmiła, iż termin wykonania zadania uzależniony jest
od środków finansowych.
Radny G. Maślanko poruszył kwestię prac prowadzonych na terenie dawnego magazynu materiałów sypkich przy
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ul. Modrzewskiego. Wykonawca prowadzi tam prace na zamkniętym terenie bez
dojazdu i bez połączenia z drogami publicznymi oraz korzysta z placu należącego do miasta. J. Nowak poinformowała, że sprawa jest wyjaśniana. Naczelnik
wydziału Rozwoju Infrastruktury i Mienia podał, że nie ma oficjalnej informacji,
co powstaje na tym terenie. Pozwolenie
uzyskała firma Genext Lisiński Jakubowski sp. j. Łódź. Wiceprzewodnicząca zaznaczyła, że w przypadku bezprawnego
wykorzystania terenu należy stosować zapory finansowe i odszkodowania. Radny
M. Sysa zapytał o podejmowaną przez siebie i grupę mieszkańców sprawę „siłowni
pod chmurką" w Brzezinach oraz czy został zakończony przetarg na wykonanie
chodnika przy ul. Lasockich oraz termin
realizacji. J. Nowak przekazała, że siłownia jest uwzględniona w projekcie, miasto
czeka na rozstrzygnięcie konkursu. Radny Sysa zapytał, czy prawdą jest, że z miasta wypłynęło pismo do Urzędu Telekomunikacyjnego ws. przeciągnięcia linii
telefonicznej i internetowej przy ul. Berka Joselewicza, gdzie ma powstać budynek handlowy. J. Nowak odpowiedziała,
że nic nie wie o takim piśmie. Naczelnik
Wydziału RI zweryfikuje sprawę.
T. Klimczak poparł wniosek T. Baruckiego z poprzedniej sesji, by karać mandatami właścicieli niesprzątających po
swoich psach. Radny przypomniał o konieczności postawienia znaku przy ul. Żeromskiego o zakazie wjazdu dla samochodów ciężarowych.
Naczelnik R. Pyka wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami na drodze nieutwardzonej nie można stawiać takich znaków. I.
Skipor chciała dowiedzieć się, czy został
ogłoszony przetarg na remont kanału
i czy wszystkie formalności zostały poczynione, aby uniknąć sytuacji sprzed
roku.
Zapytania do kierowników jednostek
organizacyjnych miasta, prezesów spółek
miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej
I. Skipor zapytała dyrektora CKF, czy
przewiduje w najbliższym czasie remont
ogrodzenia stadionu. Dyrektor D. Nawrocki poinformował, że w corocznym
budżecie uwzględnia remont ogrodzenia.
Podejmuje starania w tym kierunku. M.
Sysa zapytał prezesa TBS o remont stropu
w kamienicy przy ul. Mickiewicza 10, czy
został złożony wniosek o dofinansowanie
z miasta. Prezes poinformował, że wspólnota nie ma wystarczających środków
na remont. Aktualnie spółka występuje

o pozwolenie na rozpoczęcie prac. Wniosek do UM jest przygotowywany. I. Skipor była zainteresowana realizacją Programu 500+. Kierownik MOPS wyjaśniła,
że wpłynęły 742 wnioski, wydano 285 decyzji. Programem zostało objętych 306
dzieci.
W dalszej części przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Miasta Brzeziny za 2015 r. obejmujące
projekty z zakresu kultury, profilaktyki
zdrowotnej, kultury fizycznej. Następnie przekazano informację o stanie dróg
w mieście, podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg. Zakres prac powierzono spółdzielni socjalnej Communal
– Service. T. Barucki pozytywnie ocenił
funkcjonowanie spółdzielni. Pozytywną
opinię wyraził także T. Klimczak.
Sprawozdanie z działań związanych
z realizacją projektu „Zaginione Miasto”
w 2015 r. przedstawił naczelnik Wydziału
RI. W ramach projektu planuje się zapewnienie prawa do władania nieruchomością przy ul. Berka Joselewicza, stworzenie parku archeologicznego przy stacji
Orlen, utworzenie skansenu składającego się z trzech chat, rewitalizację obiektu Muzeum Regionalnego w Brzezinach
– rozbudowę modułu podziemnej ekspozycji, otworzenie działu etnograficzno –
archeologicznego. J. Piątkowski zapytał,
czy były prowadzone rozmowy z parafią,
żeby wyeksponować tunel.
T. Barucki przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rada wypowiedziała
się przeciw projektowi. Według radnego należy skupić się na niezbędnych potrzebach mieszkańców. Zdaniem części
radnych ten projekt nie jest priorytetem.
Radny poddał pod rozwagę wykupienie
na licytacji kamienicy na potrzeby mieszkaniowe miasta. Jak wskazał – zadaniem
gminy jest zabezpieczenie substancji

mieszkaniowej miasta. Wypowiedź radnego poparł M. Sysa.
W kolejnym punkcie dr Maciej Sibiński – pracownik naukowy Politechniki
Łódzkiej i doradca burmistrza omówił
sprawozdanie z działań związanych z realizacją programu „Smart City” w 2015
r. Projekt obejmuje budowę systemu
zrównoważonego rozwoju mobilnej sieci transportu e-mobility, budowę infrastruktury ułatwiającej przemieszczanie
się między Brzezinami a Łodzią, zasilanie ze źródeł odnawialnych z fotowoltaiki, opracowanie ścieżek rowerowych,
magazynu przechowywania energii, stacji ładowania rowerów elektrycznych i busów elektrycznych.
Radny D. Guzek chciał wiedzieć, czy
można przewidzieć koszty utrzymania
w/w instalacji i jak takie projekty funkcjonują w innych samorządach. Dr M. Sibiński poinformował, że nie ma długiej
tradycji użytkowania tej realizacji, gwarancja obejmuje kilkanaście lat. J. Piątkowski zaznaczył, że jest to projekt, na
który nie stać miasta. Natomiast T. Barucki po raz kolejny przytoczył problem
farmy fotowoltaicznej w Wierzchosławicach. I. Skipor dodała, że w naszych warunkach nie da się uzyskać pełnego efektu
wydajności. Zapytała, czy w Brzezinach
były przeprowadzane konsultacje społeczne ws. tego projektu. Wskazała, że
miasto powinno skupić się na poprawie
bytu mieszkańców. Dr Sibiński przekazał,
że realizowany już projekt nie uwzględniał magazynowania energii.
a.j.
Część druga w kolejnym wydaniu.
Całość obrad dostępna jest pod adresem: https://www.youtube.com/
watch?v=cgAkQ7n9K1k

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:

23.05.2016r. w godz. 8:00 do 12:00 : Adamów gm. Brzeziny.
w godz. 11:00 do 15:00 : Jeziorko gm. Rogów.
25.05.2016r. w godz. 9:00 do 13:00 : Brzeziny ul. Ogrodowa.
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11.05.2016 r.

125 tys. zł na stypendia i zasiłki szkolne
Blisko 170 uczniów – mieszkańców
Brzezin otrzymało stypendia szkolne.
Rodzice uczniów spełniających kryterium
dochodowe, którzy we wrześniu ubiegłego
roku złożyli wnioski, obecnie otrzymują
drugą transzę stypendium. Na realizację
II transzy stypendium przeznaczono 125
tysięcy złotych, z których 80% pochodzi
z budżetu państwa, a pozostała część to
wkład własny miasta Brzeziny. Stypendystom w zależności od odchodów na jednego członka rodziny przyznano jednorazową kwotę stypendium w wysokości 690
zł, 720 lub 750 złotych. Środki te zostaną
przeznaczone także na wypłatę zasiłków
szkolnych związanych ze zdarzeniami losowymi mającymi wpływ na pogorszenie
sytuacji materialnej uczniów.
Należy jednak pamiętać, że żaden
z wnioskodawców nie otrzyma pieniędzy
w gotówce, lecz jedynie jako całkowite

lub częściowe pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych prowadzonych
w ramach planu nauczania, jak również
wykraczających poza ten plan, zajęciach
wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą, dotyczących w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych,
encyklopedii, słowników, programów
komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, zakupu przyborów i pomocy
szkolnych, tornistrów, plecaków szkolnych, stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego
wyposażenia uczniów wymaganego przez
szkołę, opłat za udział w zajęciach nauki
języków obcych lub w innych zajęciach
edukacyjnych i sportowych. W przypadku stroju i obuwia sportowego należy pamiętać, że na jednego ucznia nie powinno być więcej niż po dwie sztuki ubioru

tego samego rodzaju, np. dwie pary obuwia, dwie sztuki spodni sportowych,
dwie sztuki bluz sportowych, dwie sztuki koszulek sportowych itp. Ze stypendiów szkolnych możliwa jest również refundacja opłat za udział w wycieczkach
szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin,
teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę. Przyznane stypendia wnioskodawcom zostaną przekazane
jako częściowa lub całkowita refundacja
kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów rachunków lub faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów,
w terminie 14 dni od dnia złożenia rachunków w Urzędzie Miasta Brzeziny.
Termin realizacji stypendiów mija
w połowie czerwca, nie pozostało więc
wiele czasu. Osoby, które nie mają własnych pieniędzy, mogą ubiegać się w Urzędzie Miasta Brzeziny o realizację bezgotówkową we wskazanych sklepach.
g.k.

Uroczyste podniesienie flagi narodowej
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Brzezinach, Związku
Harcerstwa Polskiego oraz mieszkańców.
Poczty sztandarowe wystawili Komeda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach, powiat brzeziński i miasto Brzeziny. Uroczyste podniesienie flagi

narodowej dokonane przez przedstawicieli Związku Strzeleckiego „Strzelec” odbyło się podczas hymnu państwowego. Okolicznościowe przemówienia wygłosili z-ca
burmistrza Justyna Nowak i wicestarosta brzeziński Roman Sasin. Uroczystość
2 maja zakończyła się odprowadzeniem
pocztów sztandarowych.
g.k.

Dyżury radnych od maja do czerwca 2016 r.
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Od godziny 16:00 do godziny 18:00

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

W poniedziałek 2 maja o godz. 9.00
przed centrum administracyjnym w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 odbyło się
uroczyste podniesienie flagi narodowej.
Uroczystość prowadzona przez Damiana
Nockowskiego – komendanta brzezińskiej
jednostki Związku Strzeleckiego „Strzelec” zgromadziła przedstawicieli władz
miasta Brzeziny, powiatu brzezińskiego,

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

