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Kolorowy tydzień w Brzezinach

W wiele barwnych, atrakcyjnych i hucznych wydarzeń obfitował
miniony tydzień w mieście i powiecie. Mieszkańcy świętowali
jubileusz pięciolecia wraz z animatorami kultury z CPiK, bawili się
na piknikach rodzinnych w Szkołach Podstawowych nr 1 i 2 oraz
w Przedszkolu nr 1, podziwiali występy artystyczne i raczyli się
wiktuałami podczas "Święta Kaszanki" w Jeżowie, fetowali otwarcie
nowoczesnej sali gimnastycznej w Dąbrówce Dużej.
red.
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Jubileuszowe Ciasta Drożdżowe

Podczas Jubileuszowego Pikniku Rodzinnego 28 maja 2016 r. rozstrzygnięto Konkurs na Jubileuszowe Ciasto Drożdżowe.
Zgłoszono do konkursu 5 wypieków. Jury
w składzie:

1. dr Grzegorz Russak –
autor wielu książek kulinarnych
i niekwestionowany autorytet w dziedzinie tradycyjnej
kuchni polskiej,
2. Wiesław
Mergalski - właściciel Karczmy nad Sandelą
w Lubawie,
3. Starosta
Brzeziński Edmund Kotecki,
po degustacji ciast wybrali to najlepsze.

Dzieci i młodzież
na XXVII Sesji Rady
Powiatu w Brzezinach
Podczas XXVII Sesji Rady Powiatu w Brzezinach w dniu 24 maja 2016 r.
dokonano uroczystego wręczenia nagród uczestnikom Powiatowych Eliminacji XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W trosce o nasze
bezpieczeństwo”.
Do eliminacji na szczeblu powiatowym
zgłoszono 73 prace konkursowe, z których
do etapu ogólnopolskiego Komisja Konkursowa wybrała 12 zwycięskich prac:
I grupa wiekowa: klasy 1-3 szkół
podstawowych
I miejsce Amelia Dąbek (ZS w Rogowie)
II miejsce Oliwier Turski (SP 2
w Brzezinach)
III miejsce Kacper Hrowatic (SP 2
w Brzezinach).
II grupa wiekowa: klasy 4-6 szkół
podstawowych
I miejsce Paulina Janowska (SP
w Jeżowie)
II miejsce Nikola Fic (SP w Gałkówku
Kolonii)
III miejsce Maciej Błoch (ZS
w Rogowie)
Wyróżnienie Maciej Miazek (SP 2
w Brzezinach).

Najsmaczniejszy drożdżowiec wykonała Anna Guzek, której przyznano
I miejsce. Równorzędne II miejsca zajęły:
Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie,
Koło Gospodyń Wiejskich w Marianowie Rogowskim,
Elżbieta Strzępka i Agnieszka Pietrzyk
- Żeromińska.
Od organizatorów każda Pani, która
zgłosiła ciasto do konkursu, otrzymała
blender, pakiet gadżetów jubileuszowych
powiatu i zestaw upominkowy od Firmy
Prymat. Nie zabrakło też pamiątkowych
dyplomów.
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy! Na koniec zacytujemy słowa jednego z członków jury: "Nie powstydziłbym się serwować takich ciast w swojej
karczmie."

Dzień Dziecka
w Szpitalu
w Brzezinach
III grupa wiekowa: gimnazjum
Miejsc I-III nie przyznano.
Wyróżnienie Katarzyna Rawicka (ZS
w Rogowie).
IV grupa wiekowa: szkoły i ośrodki
specjalne
I miejsce Sandra Bartyzel (ZSS
w Brzezinach)
II miejsce Wiktor Kopczyński (ZSS
w Brzezinach)
III miejsce Robert Kozłowski (ZSS
w Brzezinach)
Wyróżnienie Sebastian Religa (ZSS
w Brzezinach).
Podczas tej samej sesji uczniowie LO
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
- Alicja Skwarka i Marcin Walczak - odebrali dyplomy uznania i nagrody książkowe za zaangażowanie, które zaowocowało udziałem w XXII Sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży w Warszawie 1 czerwca 2016 r.
Dzięki ich aktywności Ziemia Brzezińska
miała swoich reprezentantów, a poprawka, którą współtworzyli Alicja i Marcin,
została przyjęta w Warszawie bezwzględną większością.

Dzień Dziecka w Szpitalu w Brzezinach osłodzili dzieciom przebywającym na Oddziale Pediatrycznym
w Brzezinach oraz mamom noworodków, które przyszły na świat 1 czerwca, Starosta Brzeziński Edmund Kotecki, prezes zarządu szpitala Małgorzata
Majer i dr Jarosław Buczyński, wiceprezes zarządu ds. medycznych. Dzieci
otrzymały pluszaki, balony i słodycze,
a dzielne mamy Nikoli i Franka, którzy przyszli na świat w Dzień Dziecka, otrzymały wyprawki i pakiety jubileuszowych gadżetów powiatu. Nie
zabrakło życzeń powrotu do zdrowia
dla dzieci na Oddziale Pediatrycznym
i ciepłych słów pod adresem rodziców
noworodków.
ogłoszenie płatne
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Wyniesione przejście dla pieszych

Od wtorku 31 maja trwają prace budowlane przy wyniesieniu przejścia dla pieszych
w ul. Moniuszki przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Brzezinach. Za kwotę blisko 20 tys.
złotych firma Andro z Koluszek przebudowuje przejście dla pieszych. Prace polegają
na wycięciu fragmentu nawierzchni asfaltowej drogi o powierzchni blisko 50 metrów
kw, położeniu nowej podbudowy oraz ułożeniu przejścia dla pieszych z kostki betonowej
w kolorze czerwonym i szarym w kształcie
pasów. Szara kostka pomalowana zostanie

białą farbą, dzięki czemu przejście będzie
widoczne z daleka. Przebudowa dotyczy
także fragmentu chodnika. Nowe przejście

zostanie oznakowane znakami pionowymi
i poziomymi. Ponadto pojawi się znak ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę.
Wyniesienie przejścia dla pieszych stanowi
rezultat działań dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach Zbigniewa Zielińskiego, do którego rodzice wielokrotnie
wnioskowali o ograniczenie prędkości przy
szkole. Pozostaje mieć nadzieję, że wyniesione przejście dla pieszych skutecznie ograniczy zapędy kierowców do rozwijania nadmiernej prędkości w tym miejscu.
g.k.

GABINET PEDIATRYCZNY
Elżbieta Wodzyńska

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

tel. 693 016 604

Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach
serdecznie dziękuje

Pracowni
Florystycznej
państwa Benka,
pani Janinie
Wylazłowskiej
z firmy NAP
i Piekarni
E.P. Olszyńscy
za kwiaty, ciasta
i namioty
dostarczone na
Jubileusz Centrum.

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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Dzień Dziecka z mundurem

1 czerwca policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach przy udziale młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach zorganizowali atrakcje
i konkursy dla dzieci z dwóch brzezińskich
szkół podstawowych. Zarówno w Szkole
Podstawowej nr 1 jak i Szkole Podstawowej
nr 2 dzieci miały możliwość wysłuchania
i obejrzenia występu artystycznego młodzieżowego chóru z Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach oraz pokazu technik
i taktyk obezwładniania przygotowanego przez młodzież z klas o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach. Dla najmłodszych zorganizowano również konkurs plastyczny „Zagrożenia w ruchu drogowym”. Autorzy

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

wyróżnionych prac otrzymali nagrody
w postaci piłek, gier i zabawek ufundowane przez miasto Brzeziny, które wręczali
funkcjonariusze z brzezińskiej komendy.
Na zakończenie tego wyjątkowego dnia
wszyscy zjednoczyli się w trosce o to, aby
narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. Trzymając prawą rękę na
piersi, powtarzali trzy razy: „nie dla narkotyków, alkoholu i przemocy”.
g.k.

OKNA PCV NAJTANIEJ
W BRZEZINACH

tel. 795 528 516
ul. Sienkiewicza 63
Półkolonie jeździeckie
w stajni BOROWA grupy:
od 3 do 6 lat
od 7 do 15 lat Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00 Więcej
informacji: 731 701 550

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

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

KOSMETERIA
Brzeziny, Lasockich 21
Poszukuje osób na stanowisko
Konsultant – sprzedawca
Wymagania:
- dobra znajomość
branży kosmetycznej
– znajomość zasad pielęgnacji
i makijażu
– komunikatywność.
Preferowane osoby
po kierunkowym wykształceniu.
Zainteresowane osoby
prosimy o składanie CV.
Kontakt tel. 502 213 165,
email.pawel.kosmeteria@gmail.com
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Jubileusz 5-lecia Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
W piątek 3 czerwca o godz. 17.00 rozpoczęła się impreza podsumowująca 5-letnią działalność Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Uroczystość rozpoczęła się od występu
dziecięcej sekcji baletowej prowadzonej przez
Beatę Nowak. Po występie głos zabrała dyrektor
CPiK w Brzezinach Ewa Kalińska, która powitała gości, wśród których znaleźli się m.in. starosta brzeziński Edmund Kotecki, wicestarosta
Roman Sasin, burmistrz Marcin Pluta, miejscy
radni Zbigniew Bączyński i Dariusz Guzek
oraz Anna Sobkiewicz – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” w Brzezinach. W formie prezentacji multimedialnej
redaktor naczelny „Brzezińskiego Informatora

Stomatologia

Samorządowego” Michał Gołąbek przedstawił
5-lenią historię Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach. Następnie głos zabrał faktyczny
twórca CPiK burmistrz Marcin Pluta.
„Zanim infrastruktura techniczna dla kultury w postaci tego wspaniałego budynku (po
dawnej TP S.A. – przyp. red.) zagościła w naszym mieście, stworzyliśmy >>Dom kultury w przestrzeni<<, który realizował projekty kulturalne i oświatowe, a których wcześniej
nie było w ofercie miasta. Projekty realizowane
przez ówczesną dyrektor Monikę Hibner przyniosły ogromny sukces. Dlatego dzięki wsparciu Rady Miasta, której przewodniczył wówczas
Zbigniew Bączyński, udało się nam zakupić

Lekarz stomatolog Justyna Wiśniewska

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

tel. 514 344 243

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
wydaje odzież codziennie w godz. 9.00-13.00.
Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży

WYKAŃCZALNIA (FARBIARNIA)
DZIANIN I TKANIN
Zatrudnimy młodych mężczyzn

(również do przyuczenia) w farbiarni w Łodzi

tel. 504-174-260 ; 605-563-713

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

budynek przy ul. Sienkiewicza 10/12, w którym rozwinęła się działalność kulturalna. Centrum odbudowuje kulturową tożsamość naszego miasta, z czego jestem bardzo dumny”
– powiedział burmistrz Marcin Pluta.
„Dziękuję obecnej pani dyrektor Ewie
Kalińskiej, która bardzo szybko wdrożyła się
w obowiązki szefa tej instytucji. Chciałbym
wspomnieć także o wcześniejszych dyrektorach
CPiK po Monice Hibner: Agacie Tracz, Katarzynie Spychalskiej i Michale Gołąbku. Dziękuję im wszystkim. Jest nam miło, że instytucja
żyje, a jej oferta cieszy się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej” – dodał burmistrz
Marcin Pluta.
„Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie osoby, które dzierżyły ster Centrum wcześniej. Dziękuję
Monice Hibner, Agacie Tracz, Katarzynie Spychalskiej i Michałowi Gołąbkowi” – mówiła dyrektor Ewa Kalińska.
Następnie uczestnicy mogli obejrzeć wystawę prac malarskich Wiesławy Piotrowskiej,
której obrazy marynistyczne i pejzaże zagościły
na ścianach auli Centrum Promocji i Kultury.
Wiesława Piotrowska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Na swoim koncie ma udział w 61 wystawach zbiorowych i 13
indywidualnych. Jest laureatką licznych nagród
i wyróżnień. Wystawie malarskiej towarzyszyła prezentacja prac sekcji plastycznej, rysunku
i malarstwa działających w Centrum Promocji
i Kultury. W trakcie wystawy na salę wjechał
jubileuszowy tort, który wspólnie pokroili burmistrz Marcin Pluta, dyrektor Ewa Kalińska,
Agata Tracz, Monika Hibner, Michał Gołąbek,
Roman Sasin. Ostatnim punktem jubileuszu
był międzypokoleniowy dancing w wykonaniu
DJ Wiki – najstarszej polskiej didżejki.
fotorelacja str. 16
g.k.

SERWIS SAMOCHODOWY

PROMOCJA
KLIMATYZACJA - 70 zł.
tel. 795 528 516
ul. Sienkiewicza 63
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APEL!
Dbajmy o czystość i porządek na terenie Brzezin.
Szanowni Mieszkańcy, każdy chciałby
mieszkać w ładnym, czystym i schludnym
miejscu. Każdy lubi, gdy na posesjach
i ulicach panuje porządek. Każdy lubi, ale
czy każdy z nas dba o czystość i porządek
na swoich nieruchomościach oraz ulicach
przy których mieszka?
Wiele osób kupuje działki, a potem
o nich zapomina. Składuje tam stare

8.06.2016 r.

opony, deski, z czasem wszystko porasta
chwastami. Gęste zachwaszczenie oraz
nieskoszona trawa powodują, że w rejonie nieruchomości często wyrzucane są
śmieci. Niezabezpieczona, nieogrodzona
działka często wykorzystywana jest przez
osoby trzecie i zaśmiecana. Zeszłoroczna
wysuszona roślinność stanowi doskonałe
podłoże palne. Coraz wyższe temperatury oraz nierozważne zachowania ludzi
zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru.
Utrzymanie czystości i porządku
w gminie jest ustawowym obowiązkiem
każdego z nas, zarówno władz gminnych
jak i mieszkańców. Właściciel posesji oraz
wspólnoty mieszkaniowe zobowiązani są
do dbania o czystości i schludny wyglą posesji i otoczenia. Obowiązek ten nakłada

Majówka z profilaktyką
pikniku mógł przymierzyć tzw. „żółwia”
– specjalne ubranie ochronne – i obejrzeć
tresurę psów policyjnych. Dla najmłodszych przygotowano konkurs plastyczny

Pielgrzymka do
Włoch i Bawarii
27 maja w Rewicy (gm. Jeżów) z okazji Dnia Dziecka odbył się piknik, w którym uczestniczyli mieszkańcy trzech sołectw. Na zaproszenie pomysłodawcy
i organizatora imprezy dla dzieci – sołtysa Rewicy Zbigniewa Rudnickiego –
w pikniku uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach Cezary
Petrus wraz z zastępcą Piotrem Szustowskim oraz przedstawiciele włodarzy gminy – wójt Anna Szeligowska i przewodniczący Rady gminy Krzysztof Orłowski.
Na pikniku nie brakowało atrakcji. Policjanci z KPP w Brzezinach przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej
Policji w Łodzi prezentowali dzieciom
wnętrze radiowozu Ruchomego Stanowiska Dowodzenia. Każdy z uczestników

W roku Miłosierdzia Bożego parafia
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach organizuje autokarową
wycieczkę - pielgrzymkę do Włoch i Bawarii w terminie 26 czerwca – 5 lipca 2016
r. W programie m.in. zwiedzanie najpiękniejszych zabytków Asyżu, Bazyliki św. Piotra i modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II
w Watykanie, schody hiszpańskie, fontanna
di Trevi, Bazylika Santa Maria Maggiore –
Matki Bożej Śnieżnej w Rzymie, zwiedzanie Mediolanu, nawiedzenie Całunu Turyńskiego, sanktuarium Góra w Oropie oraz
nawiedzenie głównego ośrodka kultu maryjnego w Bawarii. Uczestnicy mają zagwarantowaną opiekę turystyczną pilota, opiekę duszpasterską, ubezpieczenie, śniadania

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz
z pracownikami Urzędu Miasta sprawdzili
jak wyglądają poszczególne posesje. Właściciele najbardziej zanieczyszczonych
nieruchomości otrzymali pisma upominające. Jeśli „bałaganiarze” nie posprzątają swoich podwórek wówczas otrzymają
mandaty i upomnienia.
W trosce o właściwą estetykę oraz
w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska poprzez utrzymywanie
stanu sprzyjającego lokalizowaniu dzikich wysypisk, wszyscy powinniśmy
systematycznie dbać o czystość i porządek w mieście.
Wydział Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny
z nagrodami w postaci słodyczy, gadżetów
i elementów odblaskowych, które wręczał
„Komisarz Błysk”. Na zakończenie brzezińscy funkcjonariusze Marta Gałązka
i Mariusz Chmiel oraz Maciej Loba zaprezentowali wyposażenie walizki technika kryminalistyki.
g.k.
i obiadokolacje, noclegi w hotelach bez nocnych przejazdów.
Koszt 9-dniowej wycieczki wynosi 1990
zł + 90 euro. Bliższe informacje i zapisy do 10
czerwca przyjmuje ks. Piotr Górski tel. 51363-47-63 oraz w kancelarii parafialnej. Przy
zapisie wymagany jest nr PESEL, nr dowodu
osobistego, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz zaliczka w wysokości 300 zł.
g.k.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E,

501 038 542
SKUP ZŁOMU
podwyżka cen złomu

SKŁAD OPAŁU

sezonowa obniżka cen węgla

Paprotnia 30, tel. 691 485 027
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Międzyszkolny Konkurs Matematyczny w SP nr 2

Jednym z konkursów w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach jest coroczny
konkurs matematyczny „Podróże z Królową Matematyką”. Tym razem nauczyciele z Dwójki zorganizowali Międzyszkolny Konkurs Matematyczny już po raz
ósmy, zapraszając uczniów zaprzyjaźnionych szkół, m.in. z SP w Lipinach, SP
z Kołacina, SP z Bogdanki. Celem konkursu matematycznego, który już od 8 lat
odbywa się w Dwójce, było rozwijanie zainteresowań matematycznych, dostarczenie dzieciom możliwości wykazania się
wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi oraz sprawdzenie umiejętności posługiwania się w życiu metodami
matematycznymi. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas trzecich uzdolnionych matematycznie. Przystąpili do niego uczniowie po eliminacjach
klasowych.

„Mistrzem matematyki” w bieżącym
roku szkolnym został Alan Leszczyński z SP 2 w Brzezinach. II miejsce zajął Mikołaj Głowacki z SP w Kołacinie,
a III Piotr Piechota z SP w Kołacinie. Wyróżnienie otrzymał Emil Fabiańczyk z SP
w Lipinach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast
„Mistrz matematyki”, miejsce II, III i wyróżnienie –nagrody książkowe. Nagrody
wręczała dyrektor szkoły Anna Mrówka.
Nagrody książkowe ufundowane zostały przez BP „LAZUR” ze Zgierza,
a poczęstunek dla uczestników i dyplomy
sponsorowała Rada Rodziców przy SP 2
w Brzezinach. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Podróże z Królową Matematyką” była Anna
Korzeniowska z SP nr 2 w Brzezinach.
TOM

Muszkieter
obdarował dzieci

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka właściciele spółki Fala – Magdalena i Piotr
Wronieccy prowadzący supermarket Intermarche w Brzezinach przygotowali dla
małych klientów sklepu upominki. Tego
dnia muszkieter stanowiący symbol marketu rozdawał dzieciom lody – rozdano
ich ponad 200. W ramach promocyjnej
akcji dzieci otrzymały także od brzezińskiego muszkietera gadżety w postaci kubeczków, bidonów, ramek na zdjęcia, długopisów i inne upominki.
g.k.

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

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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Święto Rodziny w Jedynce
Obchodzony w Jedynce „Dzień Rodziny”
wpisał się na stałe do kalendarza imprez
organizowanych w szkole. Tym razem
święto odbywało się w piątkowe popołudnie 3 czerwca. Wydarzenie zgromadziło całe rodziny i przebiegało pod hasłem
szeroko pojętej integracji i zabawy. Na
dziedzińcu szkoły zgromadzili się licznie
przybyli uczniowie, rodzice i nauczyciele, a swoją obecnością imprezę zaszczycili
burmistrz Brzezin Marcin Pluta z rodziną,
wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej
Kurczewski, radny Zbigniew Bączyński.
Po otwarciu festynu przez dyrektora Zbigniewa Zielińskiego rozpoczęła się
zabawa pod okiem profesjonalnego DJ’a.
Dzieci i rodzice chętnie uczestniczyli
w tańcach, bawiąc się przy evergreenach
i najnowszych przebojach. Uczniowie lubiący rywalizację i współzawodnictwo
wzięli udział w konkurencjach sportowych, które przygotowano w kategoriach

klas I – III i IV – VI. Pierwsza grupa miała za zadanie oddać jak najwięcej celnych
strzałów na bramkę, a najlepszy okazał
się Oskar Guzek z klasy II d, natomiast
starsi uczniowie żonglowali piłką na czas
i tu bezkonkurencyjny był Adam Kubiak
z klasy VI a. Doping dla uczestników był
niezwykle żywiołowy, co potęgował fakt,
iż na zwycięzców czekały nagrody związane ze zbliżającymi się mistrzostwami
EURO 2016. Atrakcją festynu była także
wata cukrowa przygotowana przez Rafała
Janika ze Szkoły Językowej Cool School,
której spróbować mógł każdy. Uśmiechnięci i zadowoleni uczestnicy wzmacniali siły w czasie wielkiego grillowania.
Każda z klas miała przygotowane swoje
stanowisko, a pochłonięte kalorie można było spalić, korzystając z przygotowanych specjalnie dla dzieci dmuchanych
zjeżdżalni. Atrakcje te były dla wszystkich dzieci ogólnodostępne i nieodpłatne. Dyrektor Zbigniew Zieliński tak

Bracia Kopaniewscy – wojewódzcy mistrzowie szachów
Obaj utalentowani brzezinianie uczęszczają na co dzień do Szkoły Podstawowej nr
1, a w szachy grają już od czterech lat. Ich
pierwszym nauczycielem był tata Ernest,
obecnie trenują jednak pod okiem profesjonalnego trenera Eugeniusza Walczaka z ŁKS
Szach-Centrum. Rozwijali swoje umiejętności również na zajęciach w Muzeum Regionalnym w Brzezinach pod okiem Eugeniusza Balbusa, a obecnie ćwiczą też w Centrum
Promocji i Kultury, gdzie szachiści spotykają
się w każdy piątek od 17 do 19.30. „Wspaniale
byłoby, gdyby Brzeziny rozkwitły szachami,
gdyż mistrzowie pochodzą nie tylko z wielkich aglomeracji, lecz również z mniejszych

O dużym sukcesie mogą mówić bracia Wojtek i Kuba Kopaniewscy, o których szachowej
pasji pisaliśmy w ubiegłym roku. Podczas mistrzostw województwa rozgrywanych pod
koniec maja w Spale Kuba Kopaniewski wywalczył tytuł mistrza województwa do lat 13,
a Wojtek tytuł wicemistrzowski do lat 9.

podsumował uroczystość: „Przygotowaliśmy ponad 600 kiełbasek na wielkie grillowanie, natomiast rodzice, pragnąc podkreślić znaczenie tej tradycyjnej imprezy,
jaką jest Dzień Rodziny, zatroszczyli się
o inne smakołyki. Z pewnością nikt nie
chodził tego popołudnia głodny”. Dyrektor Zieliński wyraził także najserdeczniejsze podziękowania dla współorganizatorów uroczystości, szczególne dla OSP
w Brzezinach za przygotowanie dla dzieci
rozmaitych atrakcji. Strażacy zaprezentowali wóz bojowy wraz z jego wyposażeniem oraz zapoznali dzieci z codzienną
pracą strażaka. Odbył się również pokaz obsługi węża strażackiego, uczniowie
chętnie korzystali też z możliwości podziwiania panoramy Brzezin z wysokości
strażackiego podnośnika.
Tegoroczny Dzień Rodziny, podobnie
jak poprzednie, na długo pozostanie w pamięci uczestników i niejednokrotnie przywoła miłe wspomnienia. Ponownie okazało się, że „Jedynka” to nie tylko miejsce
nauki i wytężonej pracy, ale też zabawy
i integracji.
g.k.
Fotorelacja str. VI,VII
miast i miasteczek, czego przykładem
są pobliskie Skierniewice” – mówi Ernest
Kopaniewski.
Wojtek i Kuba nie tylko biorą udział
w licznych zajęciach i turniejach, lecz także
dużo trenują w domu, korzystając z programów komputerowych, dzięki którym mogą
analizować rozgrywane przez siebie partie.
„W przyszłości chciałbym mieć tytuł arcymistrza i zostać najlepszym szachistą w Polsce” –zwierza się 13-letni Kuba. 9-letni Wojtek mierzy jeszcze wyżej, gdyż obok tytułu
arcymistrza marzy mu się mistrzostwo świata. Obu braciom życzymy dalszych szachowych sukcesów.
TOM
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Konkurs recytatorski „Polskie poetki dzieciom”

30 maja w brzezińskiej Dwójce odbył się
konkurs recytatorski „Polskie poetki dzieciom” dedykowany uczniom klas drugich. Organizatorem konkursu była klasa
integracyjna IIIa pod kierunkiem Elżbiety Majczak i Moniki Borkowskiej. Miesiąc
maj uważany jest za miesiąc książki, nie
mogło zatem zabraknąć towarzyszącej

konkursowi wystawy poświęconej wybranym autorkom wierszy: D. Gellner, H.
Niewiadomskiej, J. Kulmowej, B. Głodkowskiej, A. Frączek, N. Usenko, W. Chotomskiej, D. Wawiłow.
Krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów kl. IIIa miała na celu

propagowanie czytelnictwa i korzyści płynących z czytania, zachęcała też dzieci do
częstego odwiedzania biblioteki.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Dwunastu uczestników przeniosło publiczność w świat dziecięcej poezji.
Jury po trudnych obradach zadecydowało,
że pierwsze miejsce przypadnie Adriannie
Świerczyńskiej, uczennicy klasy IIc, recytującej wiersz A. Frączek „Miss stonoga”.
Dwa miejsca drugie przyznano Mai Graboń z klasy IIa i Krzysztofowi Czajkowskiemu z klasy IIc. Natomiast dwa miejsca trzecie zajęły Martyna Wieczorek z IId
oraz Barbara Stańczyk z IIb.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
g.k.

Mammobus w Twojej miejscowości!

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich
– dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian
bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym
etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co
bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal
mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman
z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem
piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”
LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne
w mammobusie, które odbędą się:
· Brzeziny – 23 czerwca przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Reformacka 9
· Dmosin – 24 czerwca przy Ochotniczej Straży Pożarnej
· Jeżów – 24 czerwca na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej, Jeżów 18a
Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:
50 – 69 lat
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest
bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co
12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie
pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług
medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”
współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji.
Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie:
www.fundusze.mammo.pl
Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr
tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest
od poniedziałku do soboty.

BEZPŁATNA REHABILITACJA
w Centrum Rehabilitacji BREMED
odczuwasz ból a czekasz na wizytę
do lekarza Rehabilitacji
- jesteś dorosłym mieszkańcem
województwa łódzkiego
- cierpisz na schorzenia
układu kostno-stawowego,
mięśniowego i tkanki łącznej
- posiadasz skierowanie
do poradni rehabilitacyjnej
wystawione przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego
NIE CZEKAJ Zgłoś się na BEZPŁATNĄ
konsultację lekarza Rehabilitacji
i skorzystaj z BEZPŁATNYCH
zabiegów fizjoterapeutycznych !
Zapisy i więcej informacji pod numerem
telefonu 502 753 961
lub osobiście
Centrum Rehabilitacji BREMED
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 87
Termin wizyty będzie uzależniony
od kolejności zapisów.
Liczba miejsc ograniczona.
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Matki Młode Duchem

1 czerwca Brzezińskie Stowarzyszenie
Klub Seniora „Młodzi Duchem" zorganizowało w Centrum Promocji i Kultury
spotkanie z okazji Dnia Dziecka i świętowanego kilka dni wcześniej Dnia Matki.
Było to jeden z elementów projektu
„Senior działający w rozwoju nieustający"

finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Nie zabrakło
barwnych występów artystycznych przygotowanych przez członkinie sekcji teatralno-wokalnej stowarzyszenia. Gościnnie zaśpiewała też wnuczka wiceprezes
organizacji Zosia Białoskórska. Obecne

na sali dzieci wręczyły paniom kwiaty
z okazji Dnia Matki. Występom towarzyszył oczywiście smakowity poczęstunek.
Na stołach zagościły m.in. kluseczki z sosem pieczarkowo-serowym, a na deser podano czekoladę na gorąco.
Kolejne spotkanie w ramach wspomnianego wyżej projektu zaplanowano
w środę 8 czerwca o godzinie 18. W Centrum Promocji i Kultury gościć będzie
wówczas podróżnik z Koluszek, który
opowie o Afryce. Jeszcze przed wakacjami
– 22 czerwca członkowie stowarzyszenia
dekorować będą ciasta i torty, a 29 czerwca
zaplanowano spotkanie pod hasłem „Żyj
zdrowo na co dzień". Są to imprezy otwarte także dla sympatyków stowarzyszenia, a udział jest bezpłatny. Dzięki środkom pozyskanym od samorządu miasta
Brzeziny i powiatu brzezińskiego, w poniedziałki od godziny 18 i w czwartki od
godziny 17 organizowane są natomiast zajęcia taneczne i gimnastyczne. Ważna informacja dla członków organizacji: w środę 15 czerwca o godzinie 18 rozpocznie
się walne zebranie Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem".
TOM
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Ostatnie mecze fazy zasadniczej hokeistek
Przed nami ostatni weekend fazy zasadniczej Mistrzostw Polski w hokeju na trawie kobiet. Zawodniczki KS Hokej-Start
Brzeziny jeszcze zachowały szanse na zajęcie pierwszego miejsca w tabeli, ale muszą wygrać w najbliższym meczu i liczyć
na porażkę AZS Politechniki Poznańskiej.
Hokeistki z Poznania przewodzą
w klasyfikacji z dorobkiem 27 punktów.
Drugie miejsce zajmują brzezinianki, które mają na swoim koncie trzy oczka mniej.
Zajęcie pierwszej lokaty po fazie zasadniczej stawia zwycięski zespół w komfortowej sytuacji przed fazą finałową. W ostatnich meczach brzezinianki wygrały na
wyjeździe z UKHT Ósemką Tarnowskie
Góry 2:0 i rozgromiły LKS Rogowo 8:0,

przegrywając w Poznaniu z Politechniką
0:2.
Swoje ligowe spotkanie rozegrały również juniorki. Młode zawodniczki na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej zremisowały z UKHT Ósemką Tarnowskie
Góry 1:1. O końcowym zwycięstwie zadecydowały karne zagrywki, które lepiej
wykonywały gospodynie. Była to pierwsza strata punktów w tym sezonie. Wcześniej juniorki wygrały wszystkie dziewięć
meczów. Kolejne spotkanie seniorki rozegrają w niedzielę 12 czerwca na własnym stadionie z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry. Dzień wcześniej, w sobotę
11 czerwca, juniorki w ostatniej kolejce
fazy grupowej podejmą AZS Politechnikę Poznańską.
Dawid Saj

NOWO OTWARTA
SMAŻALNIA RYB
oraz OGRÓDEK PIWNY
"NAD STAWAMI"
zapraszają od wtorku do niedzieli w godzinach
12.00 – 22.00. Rezerwacja stolików pod nr 504 010 550,
facebook.com-lowisko.Aturex.Brzeziny.Lodzkie
adres: Brzeziny, ul. Waryńskiego 62

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

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876

„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.

12

8.06.2016 r.

drobne ogłoszenia
Motoryzacja

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble: kuchenne,

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

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

PRZYJMĘ pomocnika stolarza, 607 171 665
SZWACZKI przyjmę, 601 91 40 90

AUTO-SKUP wszystkie, 509 099 286

drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875

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

DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło Koluszek,

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

KONSTRUKCJE stalowe, aluminiowe, ze stali kwasoodpornej.

508 860 054

opłat, 505 927 959

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

ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego – dobre warunki

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

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

płacowe, 577 205 178

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

Budowlanych 37/39, 785 197 273

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E, 603 793 543

SKUTER w stanie idealnym sprzedam, 516 061 980

OGRODZENIA , bramy – posesyjne, przemysłowe. BALUSTRADY

SZWACZKI również chałupniczki zatrudnię – stała praca,

SPRZEDAM ciągnik C 330 żółty, rok 87, stan bardzo dobry,

– ze stali nierdzewnej, cynkowanej, aluminium, z wypełnieniem

rejestracja, Jeżów, 501 373 316

605 540 195

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

ZLECĘ przeszycie odzieży dziecięcej, 503 073 530

SPRZEDAM Audi A4 2004 rok, bogata wersja Małysz, 1,9 TDI,

AUTOMATYKA do bram – sprzedaż, montaż serwis gwarancyjny

ZATRUDNIĘ prasowacza lub prasowaczkę, 509 255 110

604 607 306, 46 874 28 81

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

ZATRUDNIĘ szwaczki i prasowaczkę(a),693 426 098

PODNOŚNIK koszowy – usługi, wynajem. Wysokość robocza

ZATRUDNIĘ prasowaczkę do przyuczenia, 500 285 518

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

ZATRUDNIĘ kierowcę – Bus, 512 471 622

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

orynnowania, montaż i malowanie konstrukcji, wyklejanie

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

608 33 44 55

reklam, serwis oświetlenia, itp., 785 197 253

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

TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03

TYNKI tradycyjne, 606 385 993

ZATRUDNIĘ pracowników budowlanych, Stryków, 603 872 901

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia

GLAZURA, terakota, 606 385 993

ZATRUDNIMY szwaczki, 509 477 105

budowlane, 605 397 614

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

PRZYJMĘ szwaczki i prasowaczki – stała praca, 509 869 237

MANIEK – usługi ogólnobudowlane, 667 475 652

604 543 817

APT Work Service poszukuje pracowników produkcji,

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi,

magazynierów, pomocników operatorów maszyn do pracy

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny, Koluszki i okolice.

wodno - kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy, 604 381 688

w Strykowie. Zapewniamy atrakcyjne warunki i dogodny dojazd,

Dojazd!!! 732 313 316

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów, wykładzin, tapicerek,

zadzwoń – 508 040 120

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

itp., 729 274 497

ZATRUDNIMY chałupniczki, 509 477 106

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,

MALOWANIE, 721 958 081

POMOC szwalni – prasowanie, klejenie, przyjmę – Nowosolna,

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

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

509 862 610

terakota, itp., 669 477 012

824 553

ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, studenci, 502 208 511

PRZEDSTAWICIEL handlowy – branża budowlana.

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

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

Pozyskiwanie klienta, ofertowanie, negocjacje handlowe,

karcher, 606 495 830

SPAWANIE regałów, krat balkonowych, drobne usługi

sprzedaż, obsługa posprzedażna. Wynagrodzenie podstawa

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

spawalnicze, 503 064 296

+ prowizja, biuro@widoki.com.pl – 513 100 111

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

BUDOWY domów i docieplenia budynków przyjmę,

ZATRUDNIĘ kierowców Kat. C+E, możliwość codziennego

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa, 889 994

605 585 521

zjazdu do domu, stała praca, 606 481 899

992

UKŁADANIE kostki, 514 308 075

PRZYJMĘ szwaczki do zakładu, praca stała, wysokie zarobki,

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

OGRODZENIA – sprzedaż, montaż, 514 308 075

miła atmosfera, Łódź – Nowosolna, 609 682 500

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

OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471

ZATRUDNIĘ ekspedientkę – spożywczy Brzeziny, 500 247 181,

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakładanie

DACHY – krycie papą termozgrzewalną i docieplanie

500 147 239

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

stropodachów, 510 109 832

SZWACZKI zatrudnię, stała praca, 663 496 011

714 49 45, 605 236 737

WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia (niskie budynki 10%

ZATRUDNIĘ szwaczkę, Olsza, 881 091 997

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż –

taniej), 510 700 195

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

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

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

koparko – ładowarki, Gałkówek Parcela, 607 314 883

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

DOCIEPLENIA, tynki maszynowe, tradycyjne, remonty – kom

ZATRUDNIĘ dorywczo lub na stałe spawacza do cięcia złomu,

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

pleksowo, 514 723 688

praca w Koluszkach, tel. 602 57 97 06

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

budowlanego, 510 809 025

WYKOŃCZENIA wnętrz, malowanie, gładź, glazura, hydraulika,

ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo-

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316

panele, 609 850 924

wykończeniowych, 606 697 886

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

ŚCIANKI, sufity, 606 711 067

FIRMA krawiecka zatrudni szwaczki, preserkę, Stare Koluszki

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

GŁADŹ, malowanie, sufity podwieszane, ścianki działowe, tynki

7 e, 602 776 665

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

ozdobne,, kamień dekoracyjny, glazura, 604 386 881

ZATRUDNIMY pracowników do zakładu garmażeryjnego ,

MYCIE okien, porządki w Twoim domu lub mieszkaniu, pranie

GLAZURNICTWO – 606 711 067

512 159 406, dzwonić po 18

dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej.
„Perfekcyjny dom”, 887 258 364

Praca

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko

ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli, 502 148 234

podwoziówka, 665 734 042

SZWACZKĘ – sukienki, wysokie zarobki, 661 121 966

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

POMOCNIKA na stolarnię zatrudnię, 509 771 248

SERWIS laptopów, 732 313 316

PRZYJMĘ pracownika budowlanego, 514 723 688

Odsprzedam sklep spożywczy
w dobrym punkcie,

tel. 505 311 468
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego – dobre warunki

SPRZEDAM M4, 730 11 29 11

grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki

płacowe, 577 205 178

LOKAL 50 m2 na działalność, Plac Jana Pawła II, 605 250 257

urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,

PRZYJMĘ do pracy na dachy, 604 615 383

SPRZEDAM działkę budowlaną 4200 m2 w miejscowości

Targowisko Miejskie.

POSZUKUJĘ ekipy remontowej do mieszkania 33 m2 w bloku,

Szymaniszki, 512 159 450

PIACH – siany, płukany, żwir. Wykopy i wyburzenia, 603 600 965

603 057 256, 786 041 319

90 m2 przy Sądzie wynajmę na kancelarię, biuro, itp., 601 343

KUPIĘ zboże, 508 471 814

ZATRUDNIĘ do pracy na budowie, 531 910 116

530

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracownika na

SPRZEDAM M6, 509 171 241

Wojciechowski 503 491 722

stanowisko: Kierowca kat. C. Miejsce pracy: Brzeziny. W celu

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

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

sprawnej weryfikacji złożonych ofert aplikacje zawierające CV

380.000, 606 595 694

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

prosimy składać na adres: biuro@eko-gaz.pl

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

elektryczne NOWE !, 501 713 102

HURTOWNIA budowlana „TOBARTUS” w Jeżowie zatrudni

LOKAL do wynajęcia w centrum Koluszek ul. Brzezińska 11,

SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy napędzany elektrycznie,

specjalistę ds. sprzedaży z doświadczeniem oraz kierowcę kat.

Centrum Handlowe – wszystkie media, 600 802 959

46 874 28 81, 531 012 358

C+E, 601 692 302

PILNIE sprzedam mieszkanie własnościowe bez czynszowe

KUPIĘ zboże 608 746 876

PRACOWNIKÓW do dociepleń zatrudnię, 501 193 377

58 m2, 509 297 145

STOŁY prasowalnicze sprzedam, 508 363 845

ZATRUDNIĘ kierowcę, 783 951 937

W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe,

TANIO markowe 2 foteliki RECARO z podstawa do ISOFIX

ZATRUDNIĘ pomoc do smażalni ryb, praca na terenie Brzezin,

sprzedam,

sprzedam, 609 725 874, 691 533 288

504 010 550

46 833 77 08 – wieczorem, do 21,22,23,24, (25)

ODDAM kamienie polne, 608 578 596

ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo -

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta, 660 854 640

wykończeniowych 663 406 978

ogrodzona, gotowa do zagospodarowania, powierzchnia

SPRZEDAM działkę budowlaną ok. 3500 m2 – Chrusty Nowe.

ZATRUDNIĘ piekarza/cukiernika z doświadczeniem

1500m2, 505 879 777

Proszę dzwonić po 18.00, 607 773 668

w Brzezinach, 502 849 008

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

SPRZEDAM kombajn zbożowy Dronninborg do remontu,

ZLECĘ szycie spodni, 605 994 450

Przemysłowej, 797 903 458

785 950 359
SPRZEDAM czarną ziemię, 660 684 146

NAWIĄŻĘ współpracę z lektorem języka angielskigo, 692 775

SPRZEDAM mieszkanie 52 m2 w kamienicy, 607 263 321

167

M4 własnościowe w Brzezinach sprzedam, 530 301 883

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

ZATRUDNIĘ sprzedawcę na stoisko elektryczne ze znajomością

SPRZEDAM mieszkanie 50 m2 - Rogów, 503 964 689

885 162 087

branży instalacyjnej, 604 574 055

SPRZEDAM działkę na ogrodach działkowych „BRATEK”,

SPRZEDAM pszenżyto, 604 358 755

ZATRUDNIĘ pracownika na stanowisko kasjer – fakturzysta,

603 242 979, 514 911 378

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

604 574 055

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

SPRZEDAM owies, jęczmień i pszenżyto, 796 470 580

ZATRUDNIĘ dorywczo lub na stałe kierowcę – mechanika,

SPRZEDAM mieszkanie M4, 511 159 202

SPRZEDAM pszenżyto, 604 358 755

praca w Koluszkach, jazda po kraju, tel. 602 57 97 06

SPRZEDAM mieszkanie – nowy blok TBS, 783 861 327

SPRZEDAM krowę na ocieleniu, termin lipiec, 785 213 762

CHAŁUPNICZKI, 501 025 190

LOKAL o wysokim standardzie do wynajęcia(stomatolog,

SPRZEDAM segment pokojowy, tanio, 665 945 768

PRZYJMĘ szwaczki, 661 121 995

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

SPRZEDAM mieszankę zbożową i słomę żytnią, 516 061 980

ZATRUDNIĘ murarza i dekarza do prac budowlanych,

SPRZEDAM/zamienię M5 na M3 na Osiedlu Kulczyńskiego,

SPRZEDAM stół + 12 krzeseł, komodę, lustro i 2 witrynki,

797 321 185

698 189 876

605 236 538

ZATRUDNIĘ pracownika gospodarczego, 508 301 062

DZIAŁKA, ul. Jarzębinowa, 788 264 336

SPRZEDAM jałówkę cielną, 46 875 54 97

PRZYJMĘ do pracy w piekarni kierowcę w sezonie wakacyjnym.

POSIADAM dom do wynajęcia w okolicach Brzezin, 609 809 217

ZAMRAŻARKĘ sprzedam, wagę suwakową 400 kg, 605 884

Mile widziani studenci, 502 849 008

SPRZEDAM dom jednopiętrowy w Brzezinach na osiedlu

584

PRZYJMĘ osobę do prasowania, 691 125 693

domów jednorodzinnych z dostępem do przyłącza c. o. PEC,

SPRZEDAM czarną ziemię z torfem, 660 684 146

PRACA z AVON, 512 335 189

737 468 073

WYPRZEDAŻ węży strażackich, 604 227 209

1 ha sprzedam – Wola Cyrusowa Kolonia przy drodze asfaltowej

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko 80/200

5,- zł/m2, 600 645 944

i 120/200, 604 607 306, 46 874 28 81

Nieruchomości
SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul. Kulczyńskiego,

DZIAŁKI budowlane ok. 1000 m2 w Brzezinach, ul. Mrocka,

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

605 830 668

atrakcyjne położenie, dostęp do mediów, 607 167 175 po 16.00

46 874 28 81

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS, 501 431 257

SPRZEDAM działkę budowlaną 1812 m2 – centrum Brzezin,

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, udźwg 1400 kg,
604 607 306, 46 874 28 81

SPRZEDAM siedlisko 4000 m2 z budynkami – okolice Rogowa,

505 117 425

504 047 545

S[RZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu – 125 tys. do

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową, 604 607 306,

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN, Koluszki,

negocjacji, 604 278 815

46 874 28 81

ul. Reja 3, 606 23 96 96

DZIAŁKA budowlana, Stare Koluszki, 1000 m2, ogrodzona, plan

SPRZEDAM meble antyki, zegar, komodę sypialnia, kufer,

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

zagospodarowania, przyłącza, 50,- zł/m2, 515 493 834

sekretarzyk, wypoczynek salon, 604 607 306, 46 874 28 81

SPRZEDAM działkę na ul. Ludowej, 791 682 106 po 17
SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką i garażem,

Różne

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

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

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

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,

SPRZEDAM laptopa, organy Yamaha, mini wieżę Philips,
telewizor Philips, gitarę akustyczną 12 strunową Yamaha,
radiomagnetofon JVC, 604 607 306, 46 874 28 81

pokoje+balkon) na większe od I do III p., 531 892 673
CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń 505 557 355,
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18
SPRZEDAM M5, Sienkiewicza, 609 017 817

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671
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Start coraz bliżej spadku

Nie wiedzie się piłkarzom Startu Brzeziny
w rozgrywkach łódzkiej klasy okręgowej.
Czarno-czerwoni w meczu o przysłowiowe
sześć punktów przegrali na własnym boisku z ostatnią w tabeli Ostrovią Ostrowy
0:1. Kwestia utrzymania bardzo się skomplikowała, ale przed brzezinianami dwa
najważniejsze spotkania.
Po serii porażek nasi piłkarze w meczu z zamykającą tabelę Ostrovią mieli się
przełamać, sięgając po komplet punktów.
Niestety, już od pierwszych minut okazało
się, że nie będzie to łatwy pojedynek. Przyjezdni mądrze się bronili i przeprowadzali groźne kontrataki. Po około kwadransie
gry doszło do dziwnej sytuacji. Asystent
boczny wezwał do siebie sędziego głównego i po krótkiej konsultacji rozjemca
niespodziewanie ukarał grającego trenera Startu Marcina Olejniczaka czerwoną
kartką za rzekome wulgarne odzywki pod
swoim adresem. Decyzja arbitra była na
tyle zaskakująca, że zdziwieni byli nawet
piłkarze z Ostrowów. Niestety, gospodarze

od tego momentu musieli radzić sobie
w dziesiątkę. Ostrovia wykorzystała przewagę i wyszła na prowadzenie. Nasi piłkarze starali się za wszelką cenę odwrócić
losy pojedynku, ale nie byli w stanie pokonać golkipera gości. Porażka zepchnęła
Start na trzynastą pozycję w ligowej tabeli.
Brzezinianie mają na swoim koncie trzydzieści jeden punktów i tracą do największych rywali w walce o utrzymanie tylko
jeden punkt. Na tę chwilę łódzką klasę
okręgową opuszcza pięć ostatnich zespołów. Do klasy A oprócz Ostrovii Ostrowy
na pewno spadły już KKS Koluszki oraz
Start Łódź. Przed naszymi piłkarzami mecze prawdy. W najbliższą sobotę 11 czerwca wszystkie spotkania 29. kolejki łódzkiej
klasy okręgowej obligatoryjnie rozpoczną się o godzinie 17:00. Czarno-czerwoni zagrają na wyjeździe ze Startem Łódź,
a w niedzielę 19 czerwca o godzinie 16:00
brzezinianie na własnym boisku w ostatnim meczu sezonu zagrają z rezerwami Zawiszy Rzgów.
Dawid Saj

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 847 25 39
Posterunek energetyczny 46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna 46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna 46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna 46 874 21 55
Komenda powiatowa straży pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji 46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Miasta w Brzezinach 46 874 22 24
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Muzeum regionalne 46 874 33 82
Biblioteka miejska 46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46 874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1 46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a 46 874 35 03
ul. Konstytucji 3 Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego 5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
TBS 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe (pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84, (pon.–pt.
w godz. 15–7 oraz całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00
Straż Miejska w Brzezinach 46 875 25 65
BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31
e-mail: bis@cpik-brzeziny.pl
www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki
w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Cennik: drobne – 1 zł brutto za 1 słowo
ramkowe – 2 zł brutto za 1 cm kw.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Studio Jeden s.c.
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Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Dąbrówce Dużej
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Jubileusz 5-lecia Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
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Gałkówek Kolonia, dnia 02.06.2016 r.
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze:
Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, Nr 223, poz. 1458) Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Gałkówku Kolonii ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego;
1. Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa w Gałkówku Kolonii
Gałkówek Kolonia 38, 95-060 Brzeziny
Tel. 46-874-27-60
2. Wymiar czasu pracy: 1/3 etatu – 13/40 godzin tygodniowo
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne
a) Posiada obywatelstwo polskie;
b) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c) Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego,
d) Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego: spełnia jeden z poniższych warunków:
- Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne
studia podyplomowe i posiada, co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości.
- Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości.
- Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
- Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowgo prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych
przepisów.
- Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Wymagania dodatkowe
a) Posiada znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny
finansów publicznych;
b) Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia
księgowości (Płatnik, Vulcan).
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:
a) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły;
c) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym jednostki;
d) Opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej
kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych;
e) Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych;
f) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów
wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego
księgowego.
5. Warunki pracy na stanowisku - praca wykonywana w Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii w biurze .
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) List motywacyjny;
b) CV
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
d) Uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata;
e) Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
f) Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne;
g) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
h) Oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych
i) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku
7. Miejsce i termin składania dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”
w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii , Gałkówek Kolonia 38, 95-060 Brzeziny w terminie do 17 czerwca 2016 roku, w godzinach od 08:00
do 13:00.
Aplikacje złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
8. Inne informacje
Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:
I etap – Kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;
Do II etapu dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie
II etap – Kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły.
Gałkówek Kolonia , 02.06.2016
Dyrektor Szkoły
Barbara Kozłowska

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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Brzeziny

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Dąbrówce Dużej
1 czerwca miało miejsce uroczyste
otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Dąbrówce Dużej. Choć
uczniowie korzystają już z tego obiektu od pewnego czasu, to przygotowany
tego dnia w szkole piknik z okazji Dnia
Dziecka był doskonałą okazją do organizacji uroczystości oddania pełnowymiarowej sali, gdzie odbywać się będą
nie tylko zajęcia sportowe, ale również
uroczystości i spotkania gminne o charakterze kulturalno-rozrywkowym.
Licznie przybyłych tego dnia gości witali dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Dużej Jolanta Kowalewska
oraz zastępca wójta Lechosław Adamczyk, który wystąpił w imieniu wójt Barbary Hojnackiej. Na początku dokonano
uroczystego przecięcia wstęgi, po czym
salę poświęcili dwaj proboszczowie –
ks. Ireneusz Bankiewicz, proboszcz
parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża
w Grzmiącej oraz ks. Wojciech Jędrzejczak, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Wojciecha w Niesułkowie.
Dyrektor Jolanta Kowalewska cytowała następnie słowa jednego z czołowych reformatorów polskiej oświaty
– ks. Stanisława Konarskiego: „Dokładajcie wszelkich starań, kształtując serca cnotami, umysł naukami, a ciało ćwiczeniami". „My dzisiaj przekuwamy te
słowa w czyn, spotykając się na uroczystości oddania do użytku pełnowymiarowej sali sportowej” – wskazywała dyrektor. Zastępca wójta Lechosław
Adamczyk dziękował samorządowi województwa łódzkiego – dysponentowi
środków ministerialnych – za szczególnie wydatną pomoc finansową i Radzie
Gminy Brzeziny z przewodniczącym
Markiem Kolasą za zrozumienie i stałą pomoc w realizacji inwestycji. „Tę
inwestycję, jak i inne już zrealizowane
oraz planowane do realizacji, w dużej
mierze realizujemy dzięki zrozumieniu i rzeczowej współpracy z dyrektorami gminnych placówek oświatowych.
Nasza wspólna troska o stan finansów
gminy przekłada się na stałą poprawę
warunków nauki uczniów, pracy nauczycieli, i jak sądzę –zadowolenie rodziców” – oceniał zastępca wójta.

Był to też stosowny moment, aby głos
zabrali zaproszeni goście. „Możemy dzisiaj cieszyć się tym, co ta sala przyniesie
dobrego społeczeństwu i gminie Brzeziny, której jestem przyjacielem od lat”
– mówił senator Ryszard Bonisławski.
Posła Cezarego Grabarczyka reprezentował dyrektor jego biura Kamil Deptuła, a zarząd województwa łódzkiego zastępca dyrektora Departamentu
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
a zarazem mieszkaniec Dąbrówki Dużej Bartłomiej Lipski. Głos zabrali także
przedstawiciele lokalnych samorządów
– wicestarosta Roman Sasin i przewodniczący Rady Powiatu Marian Krasiński, burmistrz Brzezin Marcin Pluta wraz z wiceprzewodniczącym Rady
Miasta Andrzejem Kurczewskim, wójt
gminy Rogów Daniel Kołada, wójt gminy Jeżów Anna Szeligowska wraz z przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem
Orłowskim oraz zastępca burmistrza
Strykowa Bożena Motylińska. Wystąpiła także kierownik rogowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa
Renata Kobiera. Goście ufundowali wiele prezentów, lecz najokazalszy z nich
podarowali radni Rady Gminy Brzeziny, w imieniu których głos zabrał przewodniczący Marek Kolasa. W imieniu
sołtysów gminy Brzeziny przemawiał
też sołtys Henrykowa Piotr Loba.
Z nowej sali najbardziej cieszyły się
jednak dzieci, których głośne „dziękujemy" rozbrzmiało po całej sali. Uczniowie
pod kierunkiem Iwony Seroczyńskiej,

Katarzyny Wlazło i Elżbiety Śliwonik
przygotowali też program artystyczny
pełen muzyki, piosenek, wierszy i popisów aktorskich. W występach tych, jak
na otwarcie sali gimnastycznej przystało, nie zabrakło także motywów sportowych oraz mistrzowskiego pokazu pary
tanecznej – Przemysław Loba i Aleksandra Ostalak. Uroczystość uświetniła
także orkiestra OSP Syberia. Ponieważ
sala służy uczniom od jakiegoś czasu, na
zakończenie uroczystości rozdano jeszcze nagrody zdobyte w zawodach, jakie
się tu odbyły w ostatnich dniach.
Obiekt o powierzchni użytkowej blisko 1000 metrów kwadratowych posłuży
z pewnością organizacji niezliczonych
zawodów czy integracyjnych wydarzeń
kulturalno-rozrywkowych. Część sportowa ma wymiary 18,36x30,88 i wysokość od 6,77 do 7,89 m. Zaprojektowano także miejsce na widownię, w tym
na balkonie, zaplecze sanitarne i szatnię, pokój nauczyciela w-f, dodatkową
salę do gimnastyki korekcyjnej oraz
magazyn sprzętu. Łącznie kubatura całego obiektu to 8104,83 m3. Całkowity
koszt inwestycji zrealizowanej pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Dużej o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem" to 2.711.000 zł,
z czego 1.353.436,93 zł to bezzwrotna
dotacja udzielona przez Ministerstwo
Sportu ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
TOM
Fotorelacja str.15

Wyrazy szczerego współczucia
rodzinie zmarłego
Pawła Wojdala
długoletniego sołtysa wsi Helenów
składają
Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka
Pracownicy Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa
Radni Gminy Brzeziny

ogłoszenie płatne
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Dydaktyczna ścieżka Orlików

W niedzielę 29 maja z okazji Dnia Dziecka grupa Orlików wybrała się na leśną
wycieczkę ścieżką dydaktyczną do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Mali piłkarze po przejściu blisko siedmiu

kilometrów swój spacer zakończyli na leśnej polanie w Szymaniszkach.
Najmłodsza grupa młodzieżowa Startu Brzeziny dwa tygodnie temu odniosła

pierwsze historyczne zwycięstwo w ligowych rozgrywkach. Mali brzezinianie,
którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zaledwie od rundy wiosennej, pokonali 6:4
PTC Pabianice. Wszystkie bramki dla Orlików strzelił Maciej Wawrzonek. Z bardzo dobrej strony pokazał się bramkarz
Jaś Śliwonik, który popisał się znakomitymi interwencjami. Niedzielna atrakcja nie
była zatem tylko prezentem z okazji Dnia
Dziecka, ale również nagrodą za bardzo
dobry wynik. Chłopcy na wycieczkę udali
się wraz z trenerem i rodzicami. Przez całą
drogę towarzyszył im przewodnik Janusz
Nowański, który bardzo ciekawie opowiedział dzieciom w jakich okolicznościach
powstały Wzniesienia Łódzkie. Wszyscy
z zainteresowaniem słuchali, ponieważ
na zakończenie przewidziano konkurs
z nagrodami. Po dotarciu na wyznaczone miejsce rozpalono ognisko i pieczono
kiełbaski. Na leśnej polanie rozegrano nawet specjalny mecz rodzice kontra dzieci.
Wszyscy wspaniale się bawili.
Dawid Saj

Święto szkoły i rodziny w Szkole Podstawowej nr 2
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr
2 w Brzezinach zorganizowała święto szkoły, które odbyło się w poniedziałek 6 czerwca.
W tym roku przedstawienia artystyczne realizowano w dwóch etapach. W imieniu klas
młodszych przygotowaniami zajęli się uczniowie klas trzecich pod opieką Jolanty Swaczyny, Joanny Zielińskiej i Elżbiety Majczak. Był
to przegląd piosenki dziecięcej, w którym zaprezentowali się przedstawiciele wszystkich
klas młodszych (O-III).
Wśród uczniów klas starszych zorganizowano pokaz talentów wokalnych, tanecznych, sportowych, magicznych i innych,
podczas którego przedstawiciele klas IV-VI
prezentowali kolegom swoje nadzwyczajne umiejętności. Za tę część odpowiedzialna
była Małgorzata Wojtal. Obydwie części występu prowadzili Maciek Wodzyński i Olek
Głowacki z klasy VIa. W przerwie odbył się
pokaz karate pod opieką Krzysztofa Deracha
i Róży Derach. Profesjonalne nagłośnienie
imprezy zapewnił Krzysztof Rokicki, który
później jako didżej bawił dzieci i młodzież,
a także poprowadził szkolną dyskotekę.
Dla wszystkich uczestników święta szkoły,
zarówno małych jak i dużych, przygotowano

poczęstunek. Wypieki i ciasta, soki i napoje
cieszyły się sporym wzięciem.
Na górnym boisku trawiastym dzieci nieodpłatnie korzystały z dwóch dmuchanych
zjeżdżalni. Dla młodszych dzieci przygotowano plac zabaw – dmuchanego krokodyla
i namiot z bezpiecznymi klockami i puzzlami.
Były również gokarty dostosowane do wieku.
Dodatkowe atrakcje zapewnili baloniarz, który na poczekaniu przygotowywał fantazyjne zwierzątka ze skręconych balonów, a także
klaun wydmuchujący
ogromne mydlane
bańki. Nie mogło zabraknąć cukrowej
waty przygotowanej
przez Rafała Janika
ze Szkoły Językowej
Cool School, a także malowania twarzy
w wykonaniu rodziców i nauczycieli.
Na orliku dla
starszych dzieci nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali sportowe

atrakcje, m.in. tor przeszkód i inne konkurencje sportowe.
Duży wkład pracy w przygotowanie uroczystości mieli pracownicy obsługi, m.in.
panie, które zajęły się stroną kulinarną
przedsięwzięcia.
Za naszym pośrednictwem dyrekcja szkoły dziękuje rodzicom za organizację święta
oraz firmie Gar-Spółka za ufundowanie ciast.
g.k.
Fotorelacja str. X,XI
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Pamiętali o Pileckim

Stowarzyszenie „Patriotyczne Brzeziny"
oraz lokalny fanklub kibiców Widzewa
już po raz trzeci przygotowały obchody
rocznicy śmierci legendarnego rotmistrza
Witolda Pileckiego, którego brytyjski historyk Michael Foot zaliczył do sześciu
najodważniejszych ludzi ruchu oporu
podczas II wojny światowej. Wśród uczestników uroczystości był także burmistrz
Marcin Pluta.
Dwa lata temu z tej okazji przygotowano okolicznościowy baner, a w ubiegłym roku zaproszono Tadeusza Marka
Płużańskiego – syna profesora Tadeusza

Ludwika Płużańskiego, bliskiego współpracownika rotmistrza. „Zajmujemy się
przypominaniem zapomnianych tematów, często zakłamanych przez lata komunizmu, szczególnie historiami żołnierzy
wyklętych” – wyjaśniał prezes stowarzyszenia „Patriotyczne Brzeziny" Grzegorz
Panek. W ramach trzeciej edycji akcji „Pamiętamy o rotmistrzu" najpierw wszyscy spotkali się na brzezińskim cmentarzu przy symbolicznym grobie Witolda
Pileckiego znajdującym się przy kwaterach żołnierskich. Złożono tu kwiaty
i zapalono znicze. Następnie w Muzeum
Regionalnym odbyła się projekcja filmu

o ucieczce rotmistrza Pileckiego z obozu w Auschwitz. Nie wszyscy wiedzą, ale
dobrowolnie znalazł się on tam, aby organizować ruch oporu i przekazać światu straszną prawdę o Holokauście w tzw.
raportach Pileckiego. Przeżył wojnę, lecz
w 1948 r. został oskarżony przez komunistów o działalność wywiadowczą na rzecz
rządu RP na emigracji i rozstrzelany 25
maja w więzieniu mokotowskim. Podsumowaniem lokalnych obchodów 68. rocznicy jego śmierci było integracyjne ognisko przygotowane przez stowarzyszenie
„Patriotyczne Brzeziny", które funkcjonuje już ponad rok.
Kolejnym celem tej organizacji jest
przygotowanie patriotycznego muralu na
jednym z budynków miejskich. Członkowie stowarzyszenia organizują też w marcu Dzień Żołnierzy Wyklętych, uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, na
które przygotowują okolicznościowe oprawy, organizują też rajdy rowerowe po historycznych miejscach. „Chcemy, aby Polacy poznali swoją historię i czuli się z niej
dumni” – wskazuje Grzegorz Panek. Szerzej o działalności tej organizacji można
przeczytać na portalu Facebook w profilu
„Patriotyczne Brzeziny".
TOM
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Święto Kaszanki w Jeżowie

W niedzielne popołudnie 5 czerwca na terenie ogrodu parafii w Jeżowie
odbyło się „Święto Kaszanki” organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Jeżowie. Festyn otworzył ks.
Andrzej Chmielecki, proboszcz parafii w Jeżowie, przypominając że celem
imprezy jest zebranie pieniędzy na organizację wakacyjnego wypoczynku
dla dzieci z niezamożnych rodzin. W programie scenicznym wystąpiły Magdalena Sętkowska i Edyta Szeligowska z piosenkami retro, dziecięcy zespół
Jazz Folk Dance z Jeżowa, zespół śpiewaczy „Kwiaty Polskie” z Kwiatkowic,
Sylwester Lisowski, Piotr Niedzielski oraz Dariusz Rożej z pokazem tresury
owczarków niemieckich. Artyści z „Teatru Na Co – Dzień” wystąpili w pokazie tańca z ogniem, zorganizowali też zabawę dla dzieci. Członkowie łódzkiego Stowarzyszenia Moto-Błoto udostępnili samochody terenowe, przeprowadzili również licytacje licznych gadżetów, z których dochód przeznaczono na
letni wypoczynek dzieci. Nie mogło zabraknąć Ochotniczej Straży Pożarnej
z Jeżowa, która zaprezentowała wspaniale wyposażone samochody, a dzieciom przygotowała orzeźwiający prysznic w kurtynie wodnej. W odwiedziny
przyjechali także koluszkowscy motocykliści. Program sceniczny zakończył
występ zespołu parafialnego.
Święto kaszanki nie mogło się oczywiście obyć bez tej tradycyjnej wędliny.
Firma „Rzeźnik” Tadeusza i Przemysława Paszkowskich z Jeżowa ufundowała tysiąc porcji, które podawano wprost z grilla; była też zalewajka. Oczywiście degustacja była bezpłatna – chętni mogli wrzucać do puszek datki na
słuszny cel, jaki stanowiła zbiórka pieniędzy na wakacyjny wypoczynek dla
dzieci. Dla najmłodszych przygotowano minizoo, dmuchane zjeżdżalnie, karuzelę oraz kule wodne. Malowano również dziecięce twarze, nie zabrakło cukrowej waty. Organizatorzy przygotowali loterię fantową, w której każdy los
za 5 złotych wygrywał, a do wygrania były rośliny, ceramika, odzież, książki i niespodzianki. Takich losów przygotowano pół tysiąca. Ponadto o godz.
19.00 odbyło się losowanie nagród głównych: tabletu, sokowirówki, laptopa
HP oraz kompletu garnków.
g.k.
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Morskie
opowieści
w bibliotece

Śladem wiejskich kapliczek

W ramach ogólnopolskiego „Tygodnia
Czytania Dzieciom" Oddział dla Dzieci
Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentuje twórczość Włodzimierza Ścisłowskiego.
Tegorocznym hasłem akcji jest „Czytanie uskrzydla", a jednym z dominujących
motywów twórczości tego autora jest morze, czyli temat zachęcający do dalekich,
wakacyjnych podróży. W trakcie prelekcji dla przedszkolaków i uczniów Maria Witkowska nie tylko czyta fragmenty utworów Włodzimierza Ścisłowskiego,
ale także bawi się z dziećmi w gry i zagadki. W tle prezentowana jest też wystawa
ukazująca książki o morzach i latarniach
morskich oraz modele okrętów, muszle
i bursztyny.
Oddział dla Dzieci zachęca do uczestnictwa w prelekcjach na temat twórczości Włodzimierza Ścisłowskiego, które są
przewidziane do 20 czerwca.
TOM

30 maja mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach wyruszyli poznawać okoliczne wiejskie kapliczki. Organizatorem wycieczki była radna Zofia Krawczyk – wolontariuszka

Dziecko w malarstwie

Z okazji Dnia Dziecka Oddział dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
przygotował wystawę reprodukcji dzieł
znanych polskich twórców pod hasłem
„Dziecko w malarstwie". Wśród autorów
około 20 prac pojawiają się tak znane nazwiska jak Stanisław Wyspiański, Jacek
Malczewski czy Olga Poznańska. Ekspozycję można oglądać do 20 czerwca.
TOM

w brzezińskim DPS oraz pracownik tej instytucji Sylwia Lewandowska.
Poznawanie wiejskich kapliczek to jedna z nowości w ofercie Zofii Krawczyk, jaką
corocznie przygotowuje dla mieszkańców
DPS. Wcześniej wielokrotnie odwiedzała ona
z nimi brzezińskie Także i tym razem nie zabrakło wspólnych pieśni i modlitw przy kapliczkach, a zatrzymano się przy trzech takich
obiektach wiejskiej sztuki sakralnej – w Tadzinie, Bielankach i Henrykowie.
Inspiracją do wycieczki była wystawa ukazująca lokalne kapliczki, jaką mieszkańcy DPS
mieli wraz z Zofią Krawczyk okazję wcześniej
zwiedzić w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
TOM
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XXIV sesja Rady Miasta Brzeziny cz. 1
XXIV sesja Rady Miasta odbyła się 31
maja 2016 r. Obrady poprowadził wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kurczewski. Odczytano porządek obrad, następnie
dyskutowano o braku punktu dotyczącego projektu uchwały ws. zmiany ilości
przewodniczących. Obecna na sali radczyni prawna wyjaśniała, że autorką opinii jest Agnieszka Piwek, która stwierdziła, że podstawy prawne zawarte w opinii
były nieprawidłowe. Radny M. Sysa złożył
wniosek formalny dot. przeniesienia głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIII
sesji w związku z naniesionymi poprawkami, z którymi radni nie mieli okazji się zapoznać. Ustalono, że głosowanie odbędzie
się na najbliższej sesji.
Informacja burmistrza z prac między
sesjami
29 kwietnia z-ca burmistrza uczestniczyła w otwarciu wystawy w Muzeum
Regionalnym związanej z 100. rocznicą powstania Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach. Następnie wzięła udział w spotkaniu
z mieszkańcami wspólnoty mieszkaniowej
w bloku przy ul. Sportowej 30. Odbyło się
uroczyste poświęcenie budynku i pierwsze wybory zarządu wspólnoty. 4 maja, po
przeprowadzonym przetargu na budowę
drogi przy ul. Młyńskiej, burmistrz wybrał firmę wykonawczą Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk
Mazowiecki. 5 maja z-ca burmistrza spotkała się z wojewodą łódzkim, rozmowy
dotyczyły obszaru metropolitarnego z inicjatywy Łódzkiego Związku Metropolitarnego. Tego dnia burmistrz wraz z naczelnikiem R. Pyką wziął udział w spotkaniu
z zarządem JHM Development w Skierniewicach dot. zobowiązań miasta względem
osiedla „Na wzgórzu". 9 maja, po przeprowadzonym przetargu, wybrano firmę wykonawczą ANDRO Anna Fijałkowska, której zadaniem będzie budowa wzniesionego
przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Moniuszki. Jest to kolejny etap programu podnoszenia bezpieczeństwa na drogach w mieście. 10 maja
burmistrz wziął udział w 6. posiedzeniu
Komitetu Monitorującego Programu Inteligentny Rozwój. Drugi dzień posiedzenia, na wniosek burmistrza M. Pluty, po raz
pierwszy przeniesiono poza mury ministerstwa, uczestnicy odwiedzili ziemię łódzką.
11 maja odbyło się spotkanie burmistrza

z przedstawicielami Fundacji Urban Forms
ws. wykonania murali na szczytach kilku
budynków w Brzezinach. 12 maja burmistrz wraz z dyrektorem D. Nawrockim
uczestniczyli w obchodach Wojewódzkiego Dnia Olimpijczyka. 12 maja odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej,
na której przydzielano lokale socjalne. 13
maja miało miejsce nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TBS Sp. z o. o. dot.
firmy odpowiedzialnej za sprawdzenie poprawności sprawozdania finansowego. 16
maja burmistrz spotkał się z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. turystyki jednodniowej i Muzeum Regionalnego w Brzezinach. 18 maja
w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę, która zajmie się remontem kanału burzowego w Brzezinach. 19
maja burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP „Polityka społeczna po ćwierćwieczu przemian: solidarność, inwestycje
społeczne, współodpowiedzialność”. 20
maja odbyła się w Brzezinach Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Po Prostu SmartCity” pod patronatem Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych, Związku
Miast Polskich i Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W dniach 20-23
maja z-ca burmistrza była z wizytą w mieście partnerskim Brzezin Saint-Alban we
Francji i podpisała przysięgę partnerstwa.
23 maja burmistrz udzielił wywiadu telewizji Polsat na temat kondycji samorządów.
24 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, radnych i pracowników brzezińskiego urzędu ws. poprawy
stanu bezpieczeństwa
pieszych na drodze
krajowej nr 72. 31
maja burmistrz był
na spotkaniu w pałacu Prezydenckim na
zaproszenie prezydenta A. Dudy z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego.
Po sprawozdaniu
burmistrza radny D.
Guzek poruszył dwie
kwestie: zapytał, jakie korzyści miałyby
Brzeziny z przystąpienia do łódzkiego

związku metropolitarnego oraz czy na spotkaniu z firmą JHM Development pojawiły się plany powstania nowych budynków
mieszkalnych. Burmistrz wyraził wątpliwość odnośnie powstania metropolii łódzkiej w związku z obecną ustawą. Mimo to,
jeśli podpisano by odpowiednie umowy
partnerskie, miasto zyskałoby w obszarze
transportu publicznego i gospodarki śmieciowej. Natomiast firma deweloperska planuje budowę nowego kompleksu mieszkalnego w ciągu dwóch lat.
Radna G. Pietrasik przypomniała, że temat bezpieczeństwa pieszych na drogach
w mieście powraca na wielu sesjach i dopytywała o ustalenia ze spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Powróciła także do sprawy wyjazdu
z-cy burmistrza do Francji i pytała o możliwość uczestniczenia radnych w kolejnych
podróżach. Spotkanie w GDDKiA miało
charakter ewidencyjny. Radny T. Klimczak
opowiedział, że obecni na spotkaniu radni
zgłaszali problemy i propozycje rozwiązań,
jednak pierwsze kroki musi podjąć miasto. W sprawie wyjazdów w ramach partnerstwa miast funkcjonuje Stowarzyszenie
Partnerstwa Ziemi Brzezińskiej, w tej instytucji można zgłaszać chęć uczestniczenia w kolejnych wyjazdach. Kontynuując
temat dróg miejskich, radni I. Skipor i T.
Klimczak przypomnieli o dwóch ulicach
wymagających zmian – problem wyjazdu z ul. Przedwiośnie w stronę Warszawy
i zmiana ustawień sygnalizacji przy wyjeździe z ul. Waryńskiego. W dalszej części
obrad radna G. Pietrasik mówiła o zwiększeniu zasięgu modernizacji kamienic –
remontu wymagają całe budynki, również
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przy nowo powstałym budynku PEC-u.
Burmistrz wyjaśnił, że parking jest ogólnodostępny. Radny M. Sysa pytał o Park
Aktywności Społecznej, m.in. o brak apteczki pierwszej pomocy i ważność atestów
znajdujących się tam zabawek. W odpowiedzi usłyszał, że za teren odpowiedzialne jest
Muzeum Regionalne. Radny T. Klimczak
zwrócił uwagę na konieczność usunięcia
uschniętych drzew w okolicy PAS-u.
Na obradach pojawił się temat odrolnienia działek należących do mieszkańców ul.
Strykowskiej. Radny T. Barucki wspomniał
o spotkaniu mieszkańców w tej sprawie.
Burmistrz M. Pluta zaznaczył, że temat dotyczy działek pięciu rodzin. Działania mają
swoje uzasadnienie w Studium Zagospodarowania Przestrzennego miasta. Osadnictwo willowe i mieszkaniowe niesie za sobą
wiele korzyści, teren przy ul. Strykowskiej
jest bardzo atrakcyjny pod tym względem.
Radny J. Piątkowski wskazywał na braki w odpowiedzi na jego interpelację, która dotyczyła Planu Zagospodarowania

Przestrzennego. W związku z pytaniami mieszkańców prosił o uzupełnienie
informacji.
Radny P. Maślanko dopytywał o decyzję ws. środków na wybudowanie skateparku. Burmistrz ma w planach spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Mroga P.
Nowackim.
Radna G. Pietrasik złożyła dwie interpelacje dotyczące zmiany usytuowania śmietnika przy ul. Przedwiośnie 5 oraz informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza
w mieście w konkretnych porach dnia.
Radny Z. Bączyński poruszył kwestię nekropolii znajdujących się na terenie Brzezin. Stan niektórych części cmentarzy lub
całego terenu wymaga napraw i uporządkowania. Burmistrz wspomniał, że takie
działania są w najbliższych planach.
c.d. w kolejnym wydaniu
Całość obrad dostępna pod adresem:
https://www.youtube.com/
watch?v=6FTQmz9y_Iw
JLB

Dzień Rodziny w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach

domowych wypieków – ciast, ciasteczek
i kolorowych wiosennych sałatek wykonanych przez rodziców.
„Dzień rodziny” nie byłby tak udany bez wsparcia wielu osób. Dlatego za
naszym pośrednictwem organizatorzy
pragną podziękować rodzicom za liczny udział, aktywność, przygotowanie
wypieków i sałatek oraz włączenie się
w organizację imprezy, a w szczególności – Krzysztofowi Walczakowi za obsługę grilla, Przemysławowi Glonkowi
za obsługę techniczną oraz przewodniczącej Rady Rodziców w Przedszkolu nr
1 Marcie Dąbrowskiej za inspirację oraz
osobiste zaangażowanie. Szczególne podziękowania należą się również sponsorom: Zakładowi Mięsnemu S. Piekarski
za kiełbaski i kaszanki na grilla, piekarni E.P. Olszyńscy za pieczywo, zespołowi muzycznemu „Pilage” za oprawę muzyczną oraz państwu Nykom i Lipskim
za ufundowanie dmuchanych zjeżdżali
i jednorazowych naczyń.
g.k.
Fotorelacja str. VIII,IX

od wewnątrz. Wspomniała także o planach
związanych z powstawaniem murali. Zaproponowała, żeby tą inicjatywą objąć więcej budynków.
Radna I. Skipor zwróciła uwagę na
konferencję „SmartCity” i jeden z poruszanych na niej tematów - budowy przez
firmę BoxLife domów z materiałów recyklingowych. Burmistrz wspomniał, że siedziba firmy będzie znajdowała się przy ul.
Łódzkiej. Projekt ma na celu rozwój ekonomii społecznej i rozszerzanie działalności
Spółdzielni Socjalnej. Realizatorem będzie
Communal Service. Radni T. Barucki i I.
Skipor zabrali głos ws. renowacji kamienic. T. Barucki wyraził wątpliwość dotyczącą zasadności dzielenia inwestycji na
poszczególne etapy remontu. Natomiast I.
Skipor zaproponowała zamiast renowacji
wyburzenie.
Zapytania i interpelacje radnych
Radni poruszali tematy związane z remontem ulic i naprawą chodników. Radna
I. Skipor pytała o możliwość parkowania

W czwartek 2 czerwca w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach odbyła się wielka
impreza plenerowa „Dzień rodziny”. Już
od rana dla wszystkich dzieci zorganizowano warsztaty taneczne pod kierunkiem instruktora tańca Damiana Antoniaka z Dacara Dance Studio w Łodzi.
Po warsztatach był czas na artystyczny
makijaż twarzy dla chętnych. Dzieci zamieniły się w biedronki, motyle, kwiaty, pająki, lwy i kotki. O godzinie 15.00
do zabaw przedszkolaków dołączyli rodzice. Przedszkolne święto, z uwagi na
kapryśną pogodę, rozpoczęło się w sali
gimnastycznej bajką „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków”. Profesjonalne kostiumy i piękna scenografia zostały w całości wykonane przez rodziców.
Świetnie przygotowani aktorzy zachwycili zgromadzoną publiczność, czego dowodem były głośne brawa i uśmiechy na
twarzach dzieci. W rolę narratora wcieliła się Ewelina Mikołajczyk, Śnieżkę
zagrała Kinga Jander-Sęk, Królewicza

Leszek Michorek, Królową Joanna Miszkiewicz, Myśliwego Piotr Nowak, a siedmiu krasnoludków Michał Dróżdż, Rafał Mospinek, Grzegorz Kerner, Daniel
Zrobek, Agnieszka Ziółkowska, Marta Dąbrowska, Karolina Józwik. W kolejnym punkcie imprezy dzieci i rodziców rozbawił zespół muzyczny Pilage
w składzie Ernest Kopaniewski i Paweł
Lange. Następnie przyszedł moment, na
który czekały wszystkie przedszkolaki –
zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach
i zamkach prowadzone przez agencję artystyczną Macieja Goździeli. Atrakcją
popołudnia były również stylizacja fryzur, przejażdżka na kucyku, bańki XXL
w wykonaniu klauna oraz zabawy balonami. Dodatkową atrakcję stanowiły potrawy z grilla. Uczestnicy „Dnia Rodziny” mogli także zakosztować pysznego
bigosu oraz wiejskiego chleba ze smalcem i ogórkiem przygotowanych przez
firmę gastronomiczną Arkadiusza Garnysza. Nie zabrakło również pysznych

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

Grażyna Pietrasik
		
Daniel Szymczak, Andrzej Kurczewski 		
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Warto było starać się o powiat – rozmowa ze starostą brzezińskim Edmundem Koteckim
Tomasz Guzek, BIS: Jak pan ocenia po tych 15 latach – warto było walczyć o powiat brzeziński?
ӹӹ Edmund Kotecki: Starostowie siedmiu powstałych później powiatów, którzy zgromadzili się na uroczystościach
10-lecia, gdyż wówczas centralne uroczystości obchodziliśmy w Brzezinach, bez
wahania potwierdzili, że warto było starać się o własne samorządy powiatowe,
warto było je tworzyć, gdyż powiaty odniosły spektakularne sukcesy, które służą naszym wszystkim mieszkańcom. Teraz, po 15 latach, to się potwierdza, bo
to mieszkańcy są najważniejsi, są największą wartością w naszym powiecie.
Wydaliśmy okolicznościową publikację, w której mówimy o tym wszystkim.
Przez minione 15 lat rozpatrzyliśmy
około 200 tysięcy spraw mieszkańców
– prawa jazdy, dowody rejestracyjne, to
również dziesiątki tysięcy obsłużonych
osób w budownictwie i geodezji, a także
w innych wydziałach. Liczyliśmy przede
wszystkim decyzje administracyjne, natomiast tych codziennych załatwianych
spraw nie sposób policzyć. Przebudowaliśmy też około 30 kilometrów dróg powiatowych. Wyszliśmy też z siermiężności w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych,
gdyż to określenie najbardziej odzwierciedla stan rzeczywisty – za około 6 mln
złotych przebudowaliśmy zarówno główny obiekt szkoły jak i salę gimnastyczną, a także budynek po internacie, który
był częściowo wyłączony z użytkowania.
Temperatury spadające w salach zimą
poniżej 10 stopni – to była rzeczywistość
tamtych lat. Podobnie udało się wprowadzić w XXI wiek Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach – wybudowaliśmy
nowy budynek administracyjny i przebudowaliśmy zarówno budynek główny
jak i oficynę. Dobudowaliśmy też piętro
i wkrótce rozpoczniemy jego wykańczanie. Podobna siermiężność miała miejsce w brzezińskim szpitalu. Nie wspomnę
warunków na oddziale pediatrii, na starej internie czy w dawnych salach operacyjnych. Siermiężność jest określeniem
bardzo przyzwoitym w tym przypadku,
a dzisiaj, dzięki pozyskanemu inwestorowi, jest tam prawdziwy XXI wiek. To
dzięki temu, że mamy powiat, udało się
zachować w Brzezinach urząd statystyczny – a miało zniknąć 50 miejsc pracy –
i przywrócić Sąd Rejonowy, a przecież to
nasza tradycja, gdyż od sądu ziemskiego w Brzezinach zaczął się nasz powiat.

To dzięki powiatowi udało się zachować
w Brzezinach Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz utworzyć oddział KRUS, gdyż wcześniej nasi rolnicy byli obsługiwani w różnych miastach.
Czy nie uważa pan jednak, że współpraca z gminami jest wciąż za słaba, mimo upływu tych 15
lat?
ӹӹ Cieszę się z każdej współpracy, gdyż
jest ona potrzebna naszym mieszkańcom,
i kiedy słyszę w gminach, że nie ważne,
czy ta droga nazywana jest wojewódzką,
powiatową czy gminną, ale że poprawimy ją dla naszych mieszkańców, to serce
się raduje. Te postawy dojrzewają wraz
z rozwojem naszego powiatu i mamy coraz więcej takich przykładów, że udaje się
z gminami wspólnie przeprowadzić pewne inwestycje. Sam powiat – i to nie tylko
nasz mały powiat – ale wszystkie powiaty
w Polsce, pod względem dochodów, które
wpływają do ich budżetów, są traktowane najgorzej z samorządów. Dlatego też
sami w powiecie nie bylibyśmy w stanie
wiele zdziałać, a wspólnie jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej.
Czy mógłby pan wyróżnić osoby czy instytucje,
które przez te 15 lat szczególnie wyróżniły się
we współpracy z powiatem?
ӹӹ Kapituła złożona z byłych i obecnych
członków zarządu powiatu oraz wójtów i burmistrza uznała, że osobowością 15-lecia powiatu brzezińskiego jest
prof. Adam Dziki. To dzięki jego marce,
jego osobistemu zaangażowaniu, mamy
w Brzezinach tak nowoczesny szpital.
To dzięki tej wielkiej osobowości markę
Brzezin i powiatu brzezińskiego rozsławiono nie tylko na całą Polskę, ale i świat.
Z czym jeszcze powinien kojarzyć się powiat
brzeziński?
ӹӹ Powiat brzeziński jest położony
w pięknym miejscu i ma piękną historię.
Mamy pięknie ukształtowany polodowcowy krajobraz, dlatego chciałbym, aby
na naszym terenie zaczęły funkcjonować
ścieżki rowerowe, aby powiat brzeziński
kojarzył się z rekreacją i wypoczynkiem.
Cieszy mnie, że spotykamy się cyklicznie w gronie instytucji i firm zajmujących się rozrywką, turystyką i gastronomią, a efektem tych wieloletnich rozmów
jest to, że poszczególne firmy zrozumiały, że wspólna oferta jest dzisiaj najważniejsza. Trzeba w całej Polsce ogłaszać, że

mamy tutaj bogatą ofertę dla całej rodziny, że mamy Arboretum, Rogowską Kolej Wąskotorową, Krainę Świętego Mikołaja i Dinopark, skansen w Nagawkach,
Letnie Ogrody Inter-Solaru w Buczku
czy hotel i ośrodki noclegowe w Rochnie i Tworzyjankach. Te wszystkie miejsca tworzą wspólną, szeroką ofertę, pokazując, że powiat brzeziński to doskonałe
miejsce do wypoczynku i rekreacji, ale
i zamieszkania. Istnieje potrzeba, aby
w gminach stworzyły się jeszcze lepsze
warunki do inwestowania, powstawały
nowe miejsca pracy. Struktury powiatowe nie tworzą wprost miejsc pracy, jednak wraz z Powiatowym Urzędem Pracy
dofinansowujemy corocznie utworzenie
kilkudziesięciu takich miejsc, że wspomnę choćby dotacje po 40 tys. zł. Jesteśmy też społeczeństwem, które się starzeje i coraz bardziej potrzebuje opieki,
a u nas możemy się chlubić działalnością
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które wspomaga również funkcjonowanie rodzin zastępczych, gdzie wiele
dzieci zamieszkało po uprzednich pobytach w Domach Dziecka. Potrzebne
są nam też kolejne placówki, które będą
służyć potrzebującym pomocy osobom
starszym, co już zauważono w mieście
i gminach.
Jakie plany inwestycyjne ma obecnie samorząd
powiatowy?
ӹӹ Przed nami dwie ważne inwestycje.
Pierwsza to inwestycja w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, gdzie chcemy
dokonać termomodernizacji i zmienić
źródło zasilania w ciepło, wykorzystując
odnawialne źródła energii. Potrzebna jest
także termomodernizacja i nowa wentylacja w budynku głównym szpitala, który
jest własnością powiatu.
Chciałby pan na zakończenie coś jeszcze przekazać mieszkańcom?
ӹӹ Bardzo dziękuję mieszkańcom naszego powiatu za te 15 lat, bo oni są jego
największą wartością. Cieszę się, że ich
mamy, że wspólnie przeżywamy zarówno miłe jak i trudniejsze chwile, i życzyłbym nam wszystkim, aby tych trudniejszych było jak najmniej. Dziękuję za te
lata wszystkim tym ponad 30 tysiącom
osób zamieszkałym w naszym powiecie
i życzę nam wszystkim dalszego spokojnego, radosnego rozwoju.
Rozmawiał Tomasz Guzek

