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Jubileuszowy folder
Z okazji 630. Rocznicy Utworzenia Powiatu Brzezińskiego i 15. Rocznicy
Odtworzenia Powiatu Brzezińskiego Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu
Brzezińskiego „Nasz powiat”, dzięki wsparciu finansowemu Samorządu
Województwa Łódzkiego, wydało folder, którego znacząca część
poświęcona jest dziejom naszego regionu.
Jej autorem jest Paweł Goździński, któremu jestem bardzo wdzięczny za
zaangażowanie w pracę nad wydawnictwem. Zainteresowania historyczne
Pana Pawła i pasja badania historii Ziemi Brzezińskiej zaowocowały
profesjonalnym opracowaniem 630-letnich dziejów regionu.
Autorowi składam serdeczne podziękowania za sympatyczną współpracę,
a zainteresowanych zapraszam do Starostwa Powiatowego w Brzezinach
po jubileuszowy folder.
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki

Uprzejmie informujemy,
iż Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
w Starostwie Powiatowym w Brzezinach
w dniu 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek)
nie przyjmuje interesantów
w związku ze zobowiązaniami pracowników
w zakresie Obrony Cywilnej.
Za utrudnienia przepraszamy.
PROGRAM RODZINNEGO RAJDU
„POCIĄG DO ROWERU”
26 czerwca 2016 r.
9:00 zbiórka uczestników przy Basenie
w Brzezinach (ul. Kulczyńskiego 9)
9:15 przejazd rowerami Brzeziny – Rogów
10:00 zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej
(rowery zostają pod opieką Muzeum)
11:00 przejazd kolejką wąskotorową
Rogów – Jeżów
11:30 ognisko w Jeżowie, konkursy z nagrodami
13:15 powrót kolejką do Rogowa
14:00 powrót do Brzezin rowerami
Uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą
prowiant ( w tym kiełbaski na ognisko)
i zapoznać się z Regulaminem udziału w rajdach
organizowanych przez Strefę Rowerową,
dostępnym na www.s-r-b.pl.
PRZEJAZD KOLEJKĄ WĄSKOTOROWĄ
FINANSUJE POWIAT BRZEZIŃSKI.
Posiadacze paszportów turystycznych „Ziemia
Brzezińska pełna niespodzianek” mogą zebrać
w dniu rajdu pieczęcie w Muzeum, Kasie Kolejki
i od Strefy Rowerowej.

ogłoszenie płatne
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15 lat Świetlika
W piątek 10 czerwca o godz. 15.00 na terenie ogrodu Muzeum Regionalnego
w Brzezinach rozpoczęła się uroczystość
związana z jubileuszem 15-lecia Świetlicy
Środowiskowo - Terapeutycznej „Świetlik”
działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Brzezinach.

„Na dzisiejszą uroczystość zaprosiliśmy osoby blisko związane ze świetlicą
i jej przyjaciół, którzy zapisali się w jej historii złotymi zgłoskami, a którzy dostrzegają potrzeby naszych >>Świetlików<<
i wspierają nas. Osoby te mają ogromne serce i wiele empatii, za co w imieniu
>>Świetlików<< i własnym bardzo dziękuję. >>Świetlikom<< życzę kolejnych jubileuszy, a gościom miłego świętowania”
– mówiła Teresa Kwiecień, kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzezinach, witając zaproszonych gości.
Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła
się od uhonorowania Sławomira Cieślaka.
„Chcemy dziś uhonorować pana Sławomira Cieślaka i podziękować mu za
piętnastoletnią działalność na rzecz Świetlicy Środowiskowo- Terapeutycznej
>>Świetlik<<. Dziękujemy za oryginalność, wdzięk, bezinteresowność, profesjonalizm oraz osobiste zaangażowanie we
wspieraniu działań na rzecz dzieci i młodzieży w naszym mieście. Pan Sławomir
Cieślak od początku istnienia świetlicy jest
z nią związany i cały czas interesuje się jej
działalnością. Życzymy wszystkiego najlepszego, dziękując za to, co pan uczynił
dla dzieci, dla nas i naszego środowiska” –
mówiła Zofia Krawczyk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, wręczając Sławomirowi Cieślakowi list gratulacyjny w imieniu
władz miasta.
„Dziękuję za wyróżnienie, jestem bardzo wzruszony. Dopóki wystarczy mi sił
i zdrowia, będę pomagał” – powiedział
Sławomir Cieślak. Podziękowania złożyły
także „Świetliki”.
„15 lat temu wspólnie z panią kierownik Teresą Sujczyńską oraz paniami Magdą i Małgorzatą rozpoczynaliśmy działalność świetlicy. Początkowo w trudnych
warunkach lokalowych przy ul. św. Anny,
później na stadionie. Wychowawczyniom
życzę dalszych sukcesów, a samej świetlicy,
aby się rozrastała” – powiedział Andrzej
Kurczewski, wiceprzewodniczący Rady

Miasta, przekazując sprzęt sportowy od
władz miasta.
Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości
nadszedł czas na występ dzieci ze „Świetlika” w dwóch przedstawieniach opowiedzianych w krzywym zwierciadle – „Kopciuszku” i „Królewnie Śnieżce”.
„Serdecznie dziękuję wieloletnim przyjaciołom >>Świetlika<< za pomoc, okazane wsparcie i dotychczasowe zaangażowanie w codzienną działalność świetlicy.
Bez państwa pomocy świetlica nie wyglądałaby tak jak obecnie. Dziękujemy za te

wspólne 15 lat i mamy nadzieję, że przez co
najmniej kolejne 15 lat będziecie państwo
z nami” – mówił jeden ze „Świetlików”.
Zaproszeni goście, wśród których byli
m.in. wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zofia Krawczyk, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Andrzej Kurczewski, miejscy radni Przemysław Maślanko i Krzysztof Jeske, skarbnik miasta Grażyna Mela,
pełnomocnik burmistrza do spraw uzależnień Katarzyna Wadowiec, przyjaciel
Świetlika Sławomir Cieślak, kierownik
MOPS Teresa Kwiecień, była kierownik
MOPS Teresa Sujczyńska, były kierownik MOPS Rafał Kacprzak, dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Zbigniew

GABINET PEDIATRYCZNY
Elżbieta Wodzyńska

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

tel. 693 016 604

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

www.jankus.com.pl

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

4
Zieliński, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 Anna Mrówka, dyrektor Przedszkola nr 1 Małgorzata Wyka, dyrektor Przedszkola nr 3 Agnieszka Gazda, kierownik
warsztatów terapii zajęciowej „Blisko Ciebie” Anna Sobkiewicz, prezes spółdzielni socjalnej Communal Service Ryszard
Śliwkiewicz, Teresa Adamska i Renata
Wróblewska z PCK Brzeziny, Maria Witkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej,
pedagodzy szkolni Elżbieta Loba i Aldona

15.06.2016 r.

Nawrocka, psycholog Renata Kobalczyk,
była pracownica Świetlika Małgorzata Nowakowska-Dróżdż, Sylwia Domańska i Ewa Jaworska z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach oraz brzezińscy
strażacy z KPP Brzeziny otrzymali ordery uśmiechu.
Po wspólnym zdjęciu przyszedł czas
na urodzinowy tort, a właściwie dwa torty, z których „Świetliki” zdmuchnęły
świeczki. To był ostatni oficjalny punkt

programu uroczystości jubileuszowych.
Zaproszeni goście przekazali upominki
i rozpoczęła się zabawa. Dzieciom i młodzieży ze „Świetlika” zapewniono dmuchaną zjeżdżalnię. Nie była to jednak jedyna niespodzianka. Pojawił się również
klaun z ogromnymi bańkami mydlanymi,
a wokół sceny królowała zabawa taneczna.
Dla gości przygotowano natomiast potrawy z grilla oraz ciasta.
Fotorelacja str. X-XI
g.k.

Egzamin karate Kyokushin

Stomatologia

Lekarz stomatolog Justyna Wiśniewska

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

tel. 514 344 243

Mieszkańcy ul. Piłsudskiego
w Brzezinach

W piątek 10 czerwca w sali sportowej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy
ul. Konstytucji 3 Maja 5 brzezińska Akademia Sztuk Walki „Fight And Win” zorganizowała egzamin karate Kyokushin na
kolejne stopnie szkoleniowe, tzw. kyu. Do
sprawdzianu przystąpiło 61 adeptów, którzy aby zaliczyć egzamin, musieli nie tylko wykazać się umiejętnościami w tej wymagającej sztuce walki, ale również wylać
litry potu, by dotrwać do jego końca. Dlatego tym większe słowa pochwały należą
się wszystkim zdającym za zaliczenie tego
ciężkiego i wymagającego testu umiejętności, siły i wytrzymałości. Piątkowy egzamin poprowadził sensei Krzysztof Kaniowski (3 dan) – egzaminator Polskiej
Federacji Karate Shinkyokushin.
g.k.

Szanowni Państwo,
W związku z organizowanymi w dniu 25 czerwca w Parku Miejskim
Dniami Brzezin.
Informujemy, że w godz. 9.00-23.00 dochodzić będzie do zakłócenia
spokoju mieszkańców pobliskich domostw w związku z trwającymi na
scenie plenerowej próbami i koncertami.
Za utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu przepraszamy
i przekażemy karty uprawniające do przejazdu ul. Piłsudskiego w czasie
obowiązywania zakazu ruchu na tej ulicy.
Organizator Dni Brzezin

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
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Dni Brzezin już blisko!
Centrum Promocji i Kultury oraz Miasto Brzeziny serdecznie zapraszają mieszkańców miasta i regionu na tegoroczne
obchody Dni Brzezin. Świętowanie zaczynamy już 24 czerwca w piątek – Muzeum Regionalne przygotowało program
związany z tradycją nocy świętojańskiej.
Wśród zaplanowanych atrakcji są m.in.:
widowisko słowno-muzyczne „Już zapłonęła Sobótka...", spławianie wianków nad
stawem w Parku Miejskim oraz ognisko
sobótkowe. Tradycja wigilii św. Jana wywodzi się ze słowiańskiego święta bóstwa

Kupały i wiąże z celebracją ognia i wody.
Choć już dawno nie czcimy bogów słowiańskich, same zwyczaje Nocy Kupały
zachowały się do dziś.
Główny dzień obchodów święta miasta przypada w sobotę 25 czerwca. Wtedy
to w Parku Miejskim odbędą się występy
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej,
orkiestr dętych, pokazy karate czy pokaz
tańca towarzyskiego. Wieczorem natomiast mieszkańcy będą bawić się na koncertach trzech zespołów: Pilage, DeMono

Spinningowe zawody wędkarskie

W niedzielę 12 czerwca na zbiorniku wodnym w Rochnie odbyły się spinningowe zawody wędkarskie organizowane
przez brzezińskie koło Polskiego Związku

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E,

501 038 542
WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET
- beton - pompowanie
- stabilizacje
- kruszywa
- piasek
atrakcyjne ceny !!!
Telefon : 510 297 490
email : biuro@xbet.com.pl
Koluszki , Erazmów 18

i Urszula. Na koniec zaplanowano pokaz
sztucznych ogni.
W niedzielę 26 czerwca w kościele farnym w Brzezinach o godz. 19 posłuchać
będzie można koncertu Zespołu Wiolonczelowego Filharmonii Łódzkiej pod kierownictwem Konrada Bukowiana – wydarzenie wpisuje się w 17. Festiwal Kolory
Polski. Wiolonczeliści zaprezentują repertuar klasyczny oraz współczesny. Festiwal
Kolory Polski przenosi muzykę poza mury
filharmonii i w sposób inny niż zazwyczaj daje możliwość wysłuchania koncertu w otoczeniu najpiękniejszych zabytków
regionu. Wstęp na wszystkie wydarzenia
jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy.
JLB
Wędkarskiego. O godz. 5.00 do zawodów
przystąpiło tylko pięciu zawodników – nie
wszyscy wędkarze lubią spinningową formę łowienia ryb. Trzy godziny później można było dokonać podsumowania i wręczyć
puchary.
I miejsce z dwoma okoniami o długości
19 centymetrów zajął Krzysztof Kozłowski.
II miejsce Sebastian Klimczak, który złowił
jednego 20-centymetrowego okonia. Miejsce III zajął Zbigniew Wydra, którego okoń
osiągnął długość 18,5 centymetra. Prezes
brzezińskiego koła PZW Jerzy Sobociński
wręczył zwycięzcom pamiątkowe puchary.
Kolejne zawody planowane są w przyszłą niedzielę 19 czerwca, tym razem na
stawie w Parku Miejskim w Brzezinach.
Będą to zawody o puchar „Kapitana sportowego”. Zbiórka uczestników o godz. 5.00.
g.k.

WYKAŃCZALNIA (FARBIARNIA)
DZIANIN I TKANIN
Zatrudnimy młodych mężczyzn

(również do przyuczenia) w farbiarni w Łodzi

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

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

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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XXIV sesja Rady Miasta (cz. 2)
Ocena funkcjonowania spółek miejskich i Spółdzielni Socjalnej za 2015 rok
W tej części obrad kolejni prezesi spółek miejskich odpowiadali na pytania radnych. Sprawozdanie z działalności przedstawiali na odpowiednich komisjach. Jako
pierwszy na pytania odpowiadał R. Śliwkiewicz, prezes Communal Service. Radny M. Sysa chciał uzyskać informacje
odnośnie stanu technicznego Parku Aktywności Społecznej. Prezes wyjaśnił, że
konserwacją urządzeń i obiektu zajmuje
się Muzeum Regionalne. Następnie pytania zadawano J. Cywińskiemu, prezesowi
ZUK. Radny T. Barucki zapytał o odroczenie budowy kanalizacji miejskiej i możliwe tego konsekwencje. J. Cywiński tłumaczył, że w ustawie jest mowa o karach za
niedotrzymanie wymagań ustawy. Prezes
PEC R. Podogrocki odpowiedział na pytanie A. Kurczewskiego dotyczące przyłączenia SP nr 1 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przyłącza są w fazie projektowania,
PEC oczekuje również na pozwolenia. Na
koniec radni mieli okazję zadawać pytania
prezesowi TBS. Radny T. Barucki poprosił o przedstawienie zapotrzebowania na
lokale socjalne potrzebne do wykonania
eksmisji. Prezes mówił o maksymalnie 60
lokalach.
Ocena funkcjonowania placówek
oświatowych w roku szkolnym 20152016 oraz potrzeby finansowo-rzeczowe
na rok 2016-2017
Dyrektorzy miejskich przedszkoli,
szkół i gimnazjum krótko przedstawili potrzeby placówek. M. Wyka – dyrektor Przedszkola nr 1 mówiła o konieczności naprawy elementów placu zabaw oraz
ukwieceniu części ogrodowej. Wiceprzewodnicząca Z. Krawczyk wyraziła uznanie
dla patriotycznego sposobu wychowywania dzieci oraz zaangażowania w życie kulturalne miasta. Inne potrzeby są w Przedszkolu nr 3, gdzie we wrześniu ma zostać
utworzony nowy oddział przedszkolny.
W związku z tym brakuje pieniędzy na
adaptację sypialni, meble oraz dwa etaty
dla nauczycieli. Wiceprzewodnicząca Z.
Krawczyk mówiła o wprowadzeniu innowacji i rozwijaniu form teatralnych. Radny
J. Piątkowski pytał o stan techniczny placówki i zalecenia Sanepidu. Dyrektor wyjaśniała, że prace remontowe trwają nieustannie, w tej chwili wymiany wymaga
instalacja wodno-sanitarna. Radny Z. Bączyński poruszył temat zmian w ustawie

o edukacji sześciolatków i pytał, jakie konsekwencje niosą one dla funkcjonowania placówki. Dyrektor A. Gazda mówiła o zwiększeniu liczby dzieci, co wymaga
utworzenia kolejnego oddziału i ograniczenia zajęć dodatkowych. Radna I. Skipor
pytała o ilość miejsc oraz obecną i prognozowaną liczbę dzieci. W dalszej części głos
zabrał Z. Zieliński, dyrektor SP nr 1. Odpowiadał na pytania radnego P. Maślanko
o fundusz z wpłat Rady Rodziców, z którego finansowane są imprezy okolicznościowe i sportowe. Dyrektor przyznał, że
organizacja zawodów jest kosztowna i nastręcza problemów. Jednak wpłaty są odnotowywane, a nawet zauważono wzrost.
Radna I. Skipor pytała o ilość miejsc. Na
840 zajętych jest 390. Wiceprzewodnicząca Z. Krawczyk chwaliła szkołę za projekt „Dziecięca Akademia Muzealna”
w Muzeum Regionalnym. Dyrektor SP
nr 2 Anna Mrówka mówiła o pierwszych
oszczędnościach poczynionych dzięki fotowoltaice. Wiceprzewodnicząca Z. Krawczyk zwróciła uwagę na fakt, że mimo istnienia na terenie miasta Szkoły Specjalnej,
w placówce kierowanej przez A. Mrówkę
jest aż 12 uczniów, którzy, mimo wskazań
poradni, uczęszczają do SP nr 2. Dyrektor mówiła o wyzwaniach dla nauczycieli, ale podkreśliła, że rodzice mają prawo
do decyzji dot. miejsca edukacji dziecka.
Radny P. Maślanko pytał o konserwację
Orlików, dyrektor mówiła, że zajmuje się
tym firma zewnętrzna. Wspomniała także
o potrzebie monitorowania nowo powstałych placów zabaw. Radny Z. Bączyński
prosił o ocenę żywienia dzieci w szkole. A. Mrówka stwierdziła, że współpraca
z państwem Garnysz przebiega bez zarzutu. Posiłki są przygotowywane na miejscu,
nie ma sygnałów negatywnych ze strony
rodziców. Na koniec na pytania radnych
odpowiadała dyrektor gimnazjum M. Kobierska. Zauważyła oszczędności płynące
z zastosowania w placówce fotowoltaiki.
Wiceprzewodnicząca Z. Krawczyk wspomniała o aktywnych formach uczenia się
i o sukcesach uczniów w Przeglądzie Grup
Teatralnych.
Informacje dotyczące stanu przygotowań strefy ekonomicznej
Burmistrz M. Pluta mówił, że wstrzymano programy Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska. Wydzielono cztery działki na strefę ekonomiczną o powierzchni 4 ha. Jeszcze nie jest pewne, czy

będzie to strefa łódzka czy mielecka, trwają
rozmowy. Radny J. Piątkowski pytał, kiedy realnie miasto może przystąpić do programu i jakie będą koszty. Burmistrz tłumaczył, że teren najpierw musi się znaleźć
w projekcie zagospodarowania przestrzennego. Miasto skupia się teraz na dofinansowaniu z NFOŚ, które może pokryć nawet
100% kosztów. Dyskusja objęła wcześniejsze założenia. Jednak burmistrz wyjaśniał,
że plany zostały porzucone ze względu na
wysokie koszty, a także brak zgody Rady
na zamianę działek mieszkańców z terenu strefy, ponieważ była ona nieopłacalna
dla miasta. W dalszej części obrad radny
J. Piątkowski mówił, że miasto stawia na
napływ nowych mieszkańców, a tym jego
zdaniem zapomina o obecnych mieszkańcach. Radny M. Sysa przypomniał o wizji
lokalnej związanej z zalaniem na skutek
nawałnicy (kamienica przy ul. Mickiewicza), która odbyła się w przerwie obrad
i zaznaczył, że miała ona m.in. pokazać
radnym, z jakimi problemami borykają
się mieszkańcy przy każdym większym
deszczu. Zaapelował o ustalenie priorytetów działania: odwodnienie miasta, nowe
miejsca pracy, poprawę sytuacji mieszkaniowej mieszkańców.
Projekty uchwał ws. zmian w budżecie miasta
Głos zabrała Skarbnik Miasta G. Mela,
mówiła o braku zmian w wysokości deficytu, zadłużenie nie wzrosło. W związku
ze zmianą opłat za użytkowanie gruntu,
budżet zwiększa się o 270 tys. zł. Przekazano środki poszczególnym działom: 20
tys. zł transport zbiorowy (koszty linii 53
i 90); 60 tys. zł administracja publiczna
(odprawy emerytalne); 12 tys. zł dotacja
dla PSP (zakup środków ochrony indywidualnej i ubrań specjalistycznych); 19 tys.
zł TBS (zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia i gwarancji); 20 tys. zł placówki oświatowe (Przedszkole nr 3, nowy
oddział przedszkolny); 33 tys. zł usuwanie azbestu na terenie miasta w związku
z wnioskiem o dotację; 1,5 mln zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatki
związane z remontem kanału; 3 tys. zł na
realizację zadań na drugie półrocze 2016
roku (Polski Związek Emerytów i Rencistów). Braki odnotowano w następujących
inwestycjach: 110 tys. zł separator; 21 tys.
zł odprowadzenie wód deszczowych z ul.
Wodociągowej. Komisja finansowa wydała pozytywną opinię. W uchwale Rady
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Miasta dot. budżetu na 2016 r. nastąpiły
zmiany w planie dochodów i wydatków.
Zmiany strategii rozwoju miasta
Brzeziny na lata 2014-2020
Sekretarz Miasta G. Dziedzic mówiła o dołączeniu do planów dot. turystyki
w oparciu o zasoby Muzeum Regionalnego inwestycji związanej z muralami. Projekt zmiany strategii uwzględnia nowe
punkty, których nie ma w uchwale z 2014
r. Sekretarz odczytała zmiany w brzmieniu uchwały. Dyskusja przeniosła się na
temat obwodnicy. Radny T. Klimczak
mówił, że na spotkaniu w GDDKiA usłyszał, że budowa obwodnicy nie musi oznaczać zmniejszenia natężenia ruchu w mieście. Burmistrz zaznaczył, że mimo braku
pewności powstania obwodnicy, projekt
musi znaleźć się w dokumencie strategicznym miasta. Badania, które będą podstawą decyzji, trwają nawet trzy lata. W dalszej części radny Z. Bączyński powiedział
o podstawowych korzyściach z budowy
obwodnicy – zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i zminimalizowanie hałasu.
Radny J. Piątkowski nawiązał do projektu
dróg rowerowych i pytał o plany ich przebiegu przez działki prywatne. Burmistrz
mówił o potrzebie przebudowy kanału
i wynikających z tego planów budowy infrastruktury. Rada Miasta przyjęła zmiany
w treści uchwały strategii rozwoju miasta
na lata 2014-2020.
Zatwierdzenie Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Głos zabrał prezes ZUK J. Cywiński,
mówił o apelach mieszkańców ul. Małczewskiej i ul. Sosnowej o budowę kanalizacji. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji nie został przyjęty poprzednio przez
Radę. Radna I. Skipor pytała, dlaczego
w planach nie ma budowy kanalizacji przy
ul. Ludowej. Prezes J. Cywiński wyjaśnił,
że plan jest elastyczny i jeżeli tylko wystarczy pieniędzy, ulica ta zostanie uwzględniona. Radna G. Pietrasik stwierdziła, że
skoro Rada głosowała miesiąc temu nad
tym samym planem i został on zaakceptowany, to nie ma sensu powtarzać głosowania. Burmistrz M. Pluta tłumaczył, że
potrzebna była pogłębiona dyskusja, a dodatkowo jest szansa na dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Finalnie przegłosowano powtórnie uchwałę i została ona przyjęta.
Przyjęcie Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców miasta Brzeziny
na lata 2016-2018
K. Wadowiec przedstawiła cele planu.
Są to w skrócie: poprawa stanu żywienia
i odżywiania oraz aktywności fizycznej
mieszkańców poprzez różne akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne,
tworzenie infrastruktury miejskiej sprzyjającej aktywności fizycznej, ułatwienie
dostępu do obiektów sportowych. Promocja zdrowia psychicznego przy wsparciu
działań edukacyjnych, warsztatów. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych poprzez
przeciwdziałanie przyczynom, badania
profilaktyczne, edukację społeczną, profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom.
Budżet planu wynosi 5000 zł. Radny Z.

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

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

Daniel Szymczak, Andrzej Kurczewski 		
Krzysztof Jeske, Grzegorz Maślanko
		

22.06.2016 r.
29.06.2016 r.

Bączyński ocenił wysokość budżetu jako
niewystarczającą. Zgłosił kilka uwag do
celów planu, według radnego nie uwzględniono wielu chorób i zagrożeń dla zdrowia
mieszkańców. Zasugerował także znaczne
zwiększenie budżetu w przyszłości. Jednogłośnie przyjęto uchwałę Rady Miasta.
Wolne wnioski i sprawy różne
Wiceprzewodniczący A. Kurczewski
mówił o zawiadomieniu ws. wszczęcia
postępowania przez wojewodę ws. skargi na burmistrza. Następnie głos zabrał
radny M. Sysa, który pytał o datę rozpoczęcia remontu chodnika przy ul. Lasockich, planami związanymi z placem zabaw
w parku, sygnalizację świetlną oraz termin
rozpoczęcia budowy szatni w obiekcie klubowym Startu. Burmistrz M. Pluta odpowiadał, że jest rozstrzygany projekt ws. zabawek w parku. Naczelnik R. Pyka odniósł
się do problemów z sygnalizacją świetlną.
Temat został poruszony przez radnego K.
Jeske na spotkaniu w GDDKiA. Radna I.
Skipor pytała o ulgi związane z wymianą dowodów osobistych mieszkańców ul.
Ludowej. Z-ca burmistrza J. Nowak tłumaczyła, że Starostwo ma w najbliższym
czasie podjąć decyzję w tej sprawie. Jedna z mieszkanek odniosła się do oceny zachowania mieszkańców na lutowej sesji
RM. Zadała również pytanie w imieniu
mieszkanek ul. Konopnickiej i ul. Barlickiego z prośbą o wycięcie zarośli na prywatnej działce w sąsiedztwie. Burmistrz
powiedział, że będą wysyłane pisma
z prośbą o uporządkowanie terenu i wycięcie chwastów.
Całość obrad dostępna pod adresem: https://w w w.youtube.com/
watch?v=6FTQmz9y_Iw
JLB

SPRZEDAM

W dobrym miejscu dobrze
prosperujący zakład
gastronomiczny
z tradycjami
rodzinnymi
(http://zacheta.koluszki.w.interiowo.pl)

Powierzchnia użytkowa
lokalu – 486,8 m2
Powierzchnia działki –
1360 m2 Lokalizacja: Koluszki ul. Partyzantów 15A

tel. kontaktowy 603 79 35 06
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„Jak nie czytam, jak
czytam” w SP nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach od
wielu lat uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, której celem jest zachęcanie do codziennego czytania dzieciom książek.
Podsumowaniem tegorocznych działań propagujących czytelnictwo był udział
uczniów „Dwójki” w ogólnopolskiej akcji masowego czytania, przebiegającej pod
hasłem „Jak nie czytam, jak czytam” związanej z ustanowieniem rekordu czytania
w jednym momencie. Głównym organizatorem akcji jest redakcja miesięcznika
,,Biblioteka w Szkole”, a jej celem jest promocja czytania i książek wśród uczniów,
inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom, że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich
rówieśników.
Akcja miała miejsce w piątek 10 czerwca 2016 r. O godzinie 10.00 ponad 200
uczniów klas I-III zebrało się w sali gimnastycznej ze swoimi ulubionymi książkami w ręku i na kwadrans zatopiło się
w lekturze. Każdy czytał to, na co miał
ochotę. Wybór książki przez ucznia był
konsekwencją jego indywidualnych zainteresowań, potrzeb i motywacji czytelniczych. Wszystko po to, aby pokazać, że
czytaniem można i należy się chwalić, bo
jak mówiła Wisława Szymborska – „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła". Za przebieg akcji w szkole odpowiedzialna była
wicedyrektor Elżbieta Piotrowska oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Aneta Pawlik.
g.k.

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

W niedzielę 5 czerwca odbył się kolejny rajd
rowerowy organizowany przez stowarzyszanie Strefa Rowerowa Brzeziny.
Trasa o długości około 40 km wiodła
szlakiem dworków znajdujących się w pobliżu Brzezin – w Lisowicach, Tworzyjankach, Witkowicach, Małczewie, Bedoniu
i Wiączyniu. Rajd zaplanowała i poprowadziła Joanna Grall.
„Na etapie przygotowań okazało się, że
bardzo trudno jest znaleźć jakiekolwiek
informacje na temat historii tych dworów.
Chciałabym podziękować Ryszardowi
Hejchmanowi – dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, który przekazał nam materiały dotyczące historii tego
dworu, Dominikowi Trojakowi – dyrektorowi Muzeum im. Leokadii Marciniak
w Gałkowie za podzielenie się z uczestnikami rajdu swoją bogatą wiedzą historyczną oraz Andrzejowi Korwin-Kochanowskiemu za przybliżenie dziejów dworu
w Bedoniu” – mówi Joanna Grall.
W niedzielnej wycieczce uczestniczyło
około 40 osób. Rajd rozpoczął się do zwiedzenia dobrze zachowanego dworu w Lisowicach, w którym obecnie funkcjonuje
Dom Pomocy Społecznej. Kolejne dworki
zlokalizowane są tuż obok – to Stary Folwark, również użytkowany i zachowany
w świetnym stanie oraz zamknięty, tajemniczy dworek w Tworzyjankach. Dalej trasa
zaprowadziła rowerzystów do znajdującego

się w prywatnych rękach dworku w Witkowicach, zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi i dewastacją, ale
niezamieszkanego. Kolejny punktem na
trasie rowerzystów był dwór Małczew ze
swoją ciekawą historią, mogiłą oraz parkiem z kilkoma stawami. Wreszcie często
odwiedzany przez rowerzystów dwór w Bedoniu, niestety popadający w ruinę, mimo
że znajduje się pod opieką Lasów Państwowych. Jako ostatni natomiast dwór we Wiączyniu, niestety również w ruinie.
W wiączyńskim lesie dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Brzeziny uczestnicy rajdu rozpalili ognisko, przy którym wymieniali się wrażeniami. Okazało się, że wielu
z uczestników rajdu po raz pierwszy miało
okazję odwiedzić dwory i dworki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ziemi brzezińskiej.
g.k.
NAPEŁNIANIE BALONÓW HELEM
LEGALIZACJA NAPRAWA
NAPEŁNIANIE BUTLI
TURYSTYCZNYCH PROPAN BUTAN
HALONEX Koluszki ul. Nasienna 2
tel. 44 7141215, 604227209

SKUP ZŁOMU
podwyżka cen złomu

SKŁAD OPAŁU

sezonowa obniżka cen węgla

Paprotnia 30, tel. 691 485 027

WYPRZEDAŻ

- obrusy - serwety
– pościele – firany –
dywany – karnisze
– ręczniki – inne
produkty dla domu
PRZECENA
DO 60%
Koluszki,
ul. T. Kościuszki 1,
tel. 501 597 766

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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Jedynka trzyma formę
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego w Brzezinach od pięciu lat realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”. Jego celem jest kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez promocję
zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej
diety. W ramach przedsięwzięcia szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania
dzieci, dotyczące zdrowego stylu życia. Społeczność szkolna uczestniczy w przestawieniach, konkursach, zawodach i rozgrywkach
sportowych, wycieczkach oraz dniach tematycznych (dzień sałatki warzywnej, dzień sałatki owocowej). Ponadto Jedynka zaangażowana jest w ogólnopolski program „Owoce
w szkole”, który kształtuje wśród dzieci
właściwe nawyki żywieniowe. W sierpniu
w Brazylii rozpoczynają się XXXI Letnie
Igrzyska Olimpijskie, a w poniedziałkowe
przedpołudnie społeczność Jedynki uczciła to wydarzenie, organizując Olimpiadę
Sportową dla klas I-III i przedszkolaków.
Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej zadbali o to, żeby każdy uczeń klas młodszych mógł poczuć się jak
przyszły olimpijczyk, rywalizując w sześciu
konkurencjach, które wymagały od uczestników zaangażowania, sprawności, a nade
wszystko wiary we własne siły. Największym zainteresowaniem cieszyła się zabawa,
w której dzieci miały w czasie jednej minuty wyłowić z dmuchanego basenu jak najwięcej „rybek”. Najlepszym „wędkarzem”
okazała się Zuzanna Kłos przed Oliwierem
Krysztofiakiem i Oliwią Nowowiejską. Najlepszą skocznością w zadaniu „trójskok” popisał się Kacper Duszyński, druga była Julia Skoneczna, a trzecia Zuzanna Kornecka.
Bez wątpienia największy ciężar gatunkowy
miała konkurencja „siłacz”, w której do pokonania był tor przeszkód, uwzględniający

między innymi przeniesienie piłki lekarskiej
i toczenie opony samochodowej. Wygrał
Szymon Łukasik, druga była Julia Skoneczna, trzecia Oliwia Wylazłowska. W wyścigu o to, kto najszybciej i bezbłędnie pokona slalom z piłeczką trzymaną na rakietce
tenisowej najlepsza okazała się Oliwia Wylazłowska przed Julią Skoneczną i Julią Gąsiorowską. Jednak nie zawsze liczy się czas
i szybkość. W rzutach do kosza premiowana
była precyzja i celność. I taką wykazali się
Marcel Łapka – I miejsce, Adam Szymański
– II miejsce, Szymon Łukasik – III miejsce.
Zwieńczeniem rywalizacji była konkurencja „koszykarz”, gdzie startujący zawodnicy
mieli za zadanie jak najszybciej oddać pięć
celnych rzutów. Po „złoto” sięgnął Oskar
Guzek, „srebro” zdobył Konrad Zawitkowski, a „brąz” przypadł w udziale Marcelowi
Korbelowi. Olimpiada Sportowa Jedynki cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
Wzięli w niej udział niemal wszyscy uczniowie klas 0-III. Najlepsi z miejsc 1-6 otrzymali
medale i dyplomy.
Zwieńczeniem udziału w tegorocznej akcji „Trzymaj formę” było śniadanie na trawie. Odpoczynkiem po sportowych zmaganiach i zaciętej rywalizacji stał się najpierw
występ klas II, które zaprezentowały społeczności szkolnej przedstawienie „Chcesz
być zdrowy jak ryba, jedz owoce i warzywa”.
Drugoklasiści zachęcali do zdrowego stylu
życia, prezentując się zgromadzonym w kostiumach ulubionych warzyw i owoców. Każda z klas edukacji wczesnoszkolnej przygotowała ponadto stół ze zdrowymi potrawami.
Wyobraźnia kulinarna zachwyciła wszystkich zaproszonych gości, wśród których była
p. B. Kosma – koordynator programu „Trzymaj formę” z ramienia SANEPID-u.

Cel programu „Trzymaj formę", którego nadrzędnym założeniem jest edukacja
w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów poprzez
promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, został osiągnięty. Jedynka
pomaga rozwijać zainteresowania uczniów
i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizacja programu „Trzymaj formę” umożliwia
uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i dzielenie
się nimi z innymi.
g.k.
Fotorelacja str. 16

Firma Partners Team zatrudni do
oddziału w Rawie Mazowieckiej
osoby do lekkiej pracy manualnej
( wkładanie elementów zabawek
do półproduktu spożywczego).
PRACA SIEDZĄCA.
Bezpłatny dowóz
z Brzezin i okolic.
Wymagania: książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych.
Telefon kontaktowy 660-612-263
lub osobiście w siedzibie firmy:
Rawa Maz., ul. Mszczonowska 36

Pilnie potrzebny
mężczyzna
z prawem jazdy do pracy
w handlu najchętniej
z okolic Kołacina,
Brzezin, Rogowa,
tel. 512 462 175
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Dzień sportu w Przedszkolu nr 1

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

We wtorek 7 czerwca w Przedszkolu nr 1
w Brzezinach miał miejsce dzień sportu.
Coroczną tradycją tej brzezińskiej placówki jest organizacja święta sportu, ponieważ promowanie zdrowego stylu życia na
stałe wpisane jest w filozofię przedszkola.
Pogoda tego dnia była piękna, więc
zawody sportowe odbywały się w przedszkolnym ogrodzie. Wszystkie grupy
miały wyznaczone zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Każda
konkurencja budziła ogromne emocje,
a doping małych kibiców dodatkowo zagrzewał do walki. W dniu sportu w przedszkolu nikt nie był przegrany. Wszystkim

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

przedszkolakom bez wyjątku należały się
nagrody i gromkie brawa. Na koniec dzieci wspólnie zatańczyły układ choreograficzny do utworu „Chocolate”, z małym
oczywiście zastrzeżeniem, by akurat z jedzeniem czekolady zbyt mocno sobie nie
folgować.
g.k.

SPRAWY KARNE,
CYWILNE, ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU
DŁUŻNIKA

tel.

663 742 876
537 048 469

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA BRZEZINY” NR POIS.01.01.00-00-102/09

NIE TRAĆ CZASU, PODŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ DO KANALIZACJI SANITARNEJ!
Zyskujesz komfort i wygodę! Oszczędzasz pieniądze! Podnosisz wartość nieruchomości! Chronisz środowisko naturalne!
Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci kanalizacyjnej uzyskasz informacje zgłaszając się osobiście do Zakładu Usług
Komunalnych Spółka z o. o. w Brzezinach ul. Przemysłowa 14 lub drogą telefoniczną:46 8742752 lub 509544177.
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drobne ogłoszenia
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble: kuchenne,

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło Koluszek,

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

508 860 054

AUTO-SKUP wszystkie, 509 099 286

drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875

ZATRUDNIĘ prasowacza lub prasowaczkę, 509 255 110

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

DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354

ZATRUDNIĘ kierowcę – Bus, 512 471 622

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

KONSTRUKCJE stalowe, aluminiowe, ze stali kwasoodpornej.

ZATRUDNIMY szwaczki, 509 477 105

opłat, 505 927 959

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

APT Work Service poszukuje pracowników produkcji,

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

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

magazynierów, pomocników operatorów maszyn do pracy

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

Budowlanych 37/39, 785 197 273

w Strykowie. Zapewniamy atrakcyjne warunki i dogodny dojazd,

SKUTER w stanie idealnym sprzedam, 516 061 980

OGRODZENIA , bramy – posesyjne, przemysłowe. BALUSTRADY

zadzwoń – 508 040 120

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

– ze stali nierdzewnej, cynkowanej, aluminium, z wypełnieniem

ZATRUDNIMY chałupniczki, 509 477 106

605 540 195

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

POMOC szwalni – prasowanie, klejenie, przyjmę – Nowosolna,

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

AUTOMATYKA do bram – sprzedaż, montaż serwis gwarancyjny

509 862 610

604 607 306, 46 874 28 81

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

ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817

PODNOŚNIK koszowy – usługi, wynajem. Wysokość robocza

PRZEDSTAWICIEL handlowy – branża budowlana. Pozyskiwanie

Motoryzacja

Usługi

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

klienta, ofertowanie, negocjacje handlowe, sprzedaż, obsługa

TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, rabaty,cena umowna , 608

orynnowania, montaż i malowanie konstrukcji, wyklejanie

posprzedażna. Wynagrodzenie podstawa + prowizja, biuro@

33 44 55

reklam, serwis oświetlenia, itp., 785 197 253

widoki.com.pl – 513 100 111

TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03

TYNKI tradycyjne, 606 385 993

ZATRUDNIĘ kierowców Kat. C+E, możliwość codziennego zjazdu

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia

GLAZURA, terakota, 606 385 993

do domu, stała praca, 606 481 899

budowlane, 605 397 614

OGRODZENIA, klinkier, kamień, łupek, panele, siatka, 604 543

PRZYJMĘ szwaczki do zakładu, praca stała, wysokie zarobki, miła

MANIEK – usługi ogólnobudowlane, 667 475 652

817

atmosfera, Łódź – Nowosolna, 609 682 500

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi,

ZATRUDNIĘ ekspedientkę – spożywczy Brzeziny, 500 247 181,

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny, Koluszki i okolice.

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

500 147 239

Dojazd!!! 732 313 316

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów, wykładzin, tapicerek, itp.,

SZWACZKI zatrudnię, stała praca, 663 496 011

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

729 274 497

ZATRUDNIĘ szwaczkę, Olsza, 881 091 997

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,

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

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

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

OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471

koparko – ładowarki, Gałkówek Parcela, 607 314 883

terakota, itp., 669 477 012

DACHY – krycie papą termozgrzewalną i docieplanie

ZATRUDNIĘ dorywczo lub na stałe spawacza do cięcia złomu,
praca w Koluszkach, tel. 602 57 97 06

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

stropodachów, 510 109 832

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych – karcher,

WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia (niskie budynki 10% taniej),

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

606 495 830

510 700 195

FIRMA krawiecka zatrudni szwaczki, preserkę, Stare Koluszki

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

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

7 e, 602 776 665

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

DOCIEPLENIA, tynki maszynowe, tradycyjne, remonty – kom

ZATRUDNIMY pracowników do zakładu garmażeryjnego,

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

pleksowo, 514 723 688

512 159 406, dzwonić po 18

992

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

PRZYJMĘ do pracy na dachy, 604 615 383

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

WYKOŃCZENIA wnętrz, malowanie, gładź, glazura, hydraulika,

ZATRUDNIĘ pomoc do smażalni ryb, praca na terenie Brzezin,

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

panele, 609 850 924

504 010 550

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakładanie

ŚCIANKI, sufity, 606 711 067

GLAZURNICTWO – 606 711 067

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

GŁADŹ, malowanie, sufity podwieszane, ścianki działowe, tynki

ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo -

44 714 49 45, 605 236 737

ozdobne,, kamień dekoracyjny, glazura, 604 386 881

wykończeniowych 663 406 978

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż –

GLAZURA, 695 585 936

ZATRUDNIĘ piekarza/cukiernika z doświadczeniem

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

USŁUGI dekarskie, wszystkie pokrycia, remonty, 721 160 085

w Brzezinach, 502 849 008

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

DACHY profesjonalnie, papa termozgrzewalna, malowanie,

NAWIĄŻĘ współpracę z lektorem języka angielskiego,

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

smarowanie – z gwarancją, 500 044 496

692 775 167

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego,

ORGANIZACJA domowych imprez okolicznościowych (imieniny,

ZATRUDNIĘ sprzedawcę na stoisko elektryczne ze znajomością

510 809 025

urodziny, chrzciny, kinderbale z fontanną czekoladową, itp.),

branży instalacyjnej, 604 574 055

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316

507 05 33 44

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

ZATRUDNIĘ pracownika na stanowisko kasjer – fakturzysta,

Praca

604 574 055
ZATRUDNIĘ dorywczo lub na stałe kierowcę – mechanika, praca

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli, 502 148 234

w Koluszkach, jazda po kraju, tel. 602 57 97 06
CHAŁUPNICZKI, 501 025 190

MYCIE okien, porządki w Twoim domu lub mieszkaniu, pranie

SZWACZKĘ – sukienki, wysokie zarobki, 661 121 966

dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej.

POMOCNIKA na stolarnię zatrudnię, 509 771 248

PRZYJMĘ szwaczki, 661 121 995

„Perfekcyjny dom”, 887 258 364

PRZYJMĘ pracownika budowlanego, 514 723 688

ZATRUDNIĘ murarza i dekarza do prac budowlanych, 797 321 185
ZATRUDNIĘ pracownika gospodarczego, 508 301 062

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

podwoziówka, 665 734 042

PRZYJMĘ pomocnika stolarza, 607 171 665

PRZYJMĘ do pracy w piekarni kierowcę w sezonie wakacyjnym.

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

SZWACZKI przyjmę, 601 91 40 90

Mile widziani studenci, 502 849 008

SERWIS laptopów, 732 313 316

PRZYJMĘ osobę do prasowania, 691 125 693
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PRACA z AVON, 512 335 189

46 833 77 08 – wieczorem

ZATRUDNIĘ pracowników na dachy, dobre warunki pracy,

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka ogrodzona,

KUPIĘ zboże, 508 471 814
NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

502 724 765

gotowa do zagospodarowania, powierzchnia 1500m2,

Wojciechowski 503 491 722
SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej, 726 879 139

MONTER stolarki okiennej – montaż okien, drzwi i bram

505 879 777

garażowych, drobne prace budowlane i wykończeniowe.

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

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

Wynagrodzenie: podstawa + prowizja. biuro@widoki.com.pl

Przemysłowej, 797 903 458

elektryczne NOWE !, 501 713 102

– 513 100 111

SPRZEDAM mieszkanie 52 m2 w kamienicy, 607 263 321

SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy napędzany elektrycznie,

PRZYJMĘ do prac ogrodniczych, 662 093 410

M4 własnościowe w Brzezinach sprzedam, 530 301 883

46 874 28 81, 531 012 358

PRZYJMĘ pomoc domową, 662 093 410

SPRZEDAM mieszkanie 50 m2 - Rogów, 503 964 689

KUPIĘ zboże 608 746 876

PRZYJMĘ Panią do sprzątania, 604 516 004

SPRZEDAM działkę na ogrodach działkowych „BRATEK”,

STOŁY prasowalnicze sprzedam, 508 363 845 (23)24

ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 605 139 221

603 242 979, 514 911 378

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta, 660 854 640

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 609 243 809

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

SPRZEDAM działkę budowlaną ok. 3500 m2 – Chrusty Nowe.

DZIEWCZYNĘ do sprzątania, 722 395 452

SPRZEDAM mieszkanie M4, 511 159 202

Proszę dzwonić po 18.00, 607 773 668

ZATRUDNIĘ pracowników na dachy, dobre warunki pracy,

LOKAL o wysokim standardzie do wynajęcia(stomatolog,

SPRZEDAM kombajn zbożowy Dronninborg do remontu,

502 724 765

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

785 950 359

ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 505 177 822

SPRZEDAM/zamienię M5 na M3 na Osiedlu Kulczyńskiego,

SPRZEDAM czarną ziemię, 660 684 146

ZATRUDNIĘ mężczyznę z prawem jazdy, 512 462 175, 514 891 749

698 189 876

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

KIEROWCĘ kat. C i C + E, 508 230 297

DZIAŁKA, ul. Jarzębinowa, 788 264 336

885 162 087

ZATRUDNIĘ operatora ciągnika rolniczego(traktorzystę), CV na

SPRZEDAM dom jednopiętrowy w Brzezinach na osiedlu domów

SPRZEDAM pszenżyto, 604 358 755

e-mail:rdz@vp.pl, 606 155 155

jednorodzinnych z dostępem do przyłącza c. o. PEC, 737 468 073

SPRZEDAM owies, jęczmień i pszenżyto, 796 470 580

ZATRUDNIĘ kierowcę, ADR – Cysterny, kat. C+E, CV na

1 ha sprzedam – Wola Cyrusowa Kolonia przy drodze asfaltowej

SPRZEDAM pszenżyto, 604 358 755

e-mail:rdz@vp.pl, 606 155 155

5,- zł/m2, 600 645 944

SPRZEDAM krowę na ocieleniu, termin lipiec, 785 213 762

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

SPRZEDAM segment pokojowy, tanio, 665 945 768

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

SPRZEDAM mieszankę zbożową i słomę żytnią, 516 061 980

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul. Kulczyńskiego,

SPRZEDAM działkę budowlaną 1812 m2 – centrum Brzezin,

SPRZEDAM jałówkę cielną, 46 875 54 97

605 830 668

505 117 425 do 23,24,25,26, (27)

ZAMRAŻARKĘ sprzedam, wagę suwakową 400 kg, 605 884 584

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

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

WYPRZEDAŻ węży strażackich, 604 227 209

SPRZEDAM siedlisko 4000 m2 z budynkami – okolice Rogowa,

negocjacji, 604 278 815

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko 80/200

504 047 545

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

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

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN, Koluszki,

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

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

ul. Reja 3, 606 23 96 96

PILNIE sprzedam mieszkanie 45 m2 -TBS, 609 460 860

46 874 28 81

Nieruchomości

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

SPRZEDAM działki budowlane – media, blisko rezerwatu rzeki

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, udźwg 1400 kg,

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką i garażem,

Rawka, lasu, wody. Wola Łokotowa, gm. Jeżów, 721 341 695

604 607 306, 46 874 28 81

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

SPRZEDAM 61 m2, 505 636 997

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową, 604 607 306 ,

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

SPRZEDAM M4 (60 M2) I piętro, 502 281 361

46 874 28 81

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

ŁÓDŹ – Bałuty, własnościowe trzypokojowe – 56 m2 bloki (cegła)

SPRZEDAM meble antyki, zegar, komodę sypialnia, kufer,

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń 505 557 355,

na dwupokojowe własnościowe bloki – osiedle XXX-lecia, 691

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

Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

331 131

SPRZEDAM laptopa, organy Yamaha, mini wieżę Philips,

SPRZEDAM M5, Sienkiewicza, 609 017 817

SPRZEDAM energooszczędny domek 90 m2 – Kanadyjczyk

gitarę akustyczną 12 strunową Yamaha, radiomagnetofon JVC,

SPRZEDAM M6, 509 171 241

z 2010 r. w Rogowie, działka 1500 m2, 604 419 215

604 607 306, 46 874 28 81

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

POSZUKUJĘ mieszkania ok. 40 m2 do wynajęcia, 794 777 654

SPRZEDAM stolik RTV, nowy materac przeciwodleżynowy,

380.000, 606 595 694

ZAMIENIĘ 28 m2 Łódź (kamienica) okolice Galerii na 2 pokoje

lodówkę, rower górski, kredens pokojowy, 694 884 692

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

z kuchnią w Brzezinach (może być zadłużone), 660 810 684,

SPRZEDAM słupy konstrukcyjne stalowe – doskonałe na wiatę,

LOKAL do wynajęcia w centrum Koluszek ul. Brzezińska 11,

660 810 687

721 160 085

Centrum Handlowe – wszystkie media, 600 802 959

SPRZEDAM M4 (66,8 m2) lub zamienię na dom, 781 093 708

SPRZEDAM meble kuchenne i wersalkę młodzieżową w bardzo

PILNIE sprzedam mieszkanie własnościowe bez czynszowe 58

SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928

dobrym stanie, 603 173 798

m2, 509 297 145
W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe, sprzedam,

Zatrudnię do
zbioru borówki
amerykańskiej,
tel. 605 660 573

Różne

KUPIĘ pastucha, 662 641 718
SPRZEDAM segment pokojowy – tanio, 881 661 101

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy. Oferujemy

SPRZEDAM piec z podajnikiem na eko-groszek firmy „Solei” 20

duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy, grawerowanie,

kw z oprzyrządowaniem, 3.500,- zł, 601 269 242

skup złomu srebrnego i złotego, upominki urodzinowe,

SPRZEDAM stolik RTV, nowy materac przeciwodleżynowy,

imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

lodówkę, rower górski, kredens pokojowy, 694 884 692

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

SPRZEDAM trawę, 607 171 928

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671
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Cenna wygrana ze
Startem Łódź
W samą porę przełamali się piłkarze
Startu Brzeziny. Podopieczni trenera Marcina Olejniczaka wygrali na wyjeździe ze Startem Łódź 2:1 (1:1) i przedłużyli swoje nadzieje na utrzymanie
w łódzkiej klasie okręgowej. W najbliższą niedzielę nasi piłkarze rozegrają
decydujący mecz na własnym boisku
z rezerwami czwartoligowego Zawiszy
Rzgów.
Mecz w Łodzi był ostatnią deską ratunku dla brzezinian. Na obiekt przy
ulicy Świętej Teresy Start udał się
w mocno odmłodzonym składzie. Tylko wygrana mogła jeszcze dać możliwość walki o pozostanie w rozgrywkach. Czarno-czerwoni rozpoczęli
bardzo spokojnie, ale wkrótce zaczęli
zdecydowanie atakować. W 20. minucie po dośrodkowaniu Pawła Swaczyny
z rzutu rożnego, piękną główką popisał się Adam Pietrasik, dając gościom
prowadzenie. Piłkarze z Brzezin mogli
pójść za ciosem, ale nie zdołali wykorzystać trzech świetnych okazji. Rywale ruszyli do odrabiania strat i jeszcze
przed przerwą zdołali wyrównać. Po
zmianie stron ponownie przewaga należała do naszej drużyny. W 57. minucie
po szybkim wznowieniu gry przez Jarosława Ruska technicznym uderzeniem
popisał się Jakub Ciesielski i przelobował bramkarza łódzkiego Startu. Radość przyjezdnych nie mogła być jednak
długo celebrowana. Brzezinianie musieli skupić się na pewnej grze defensywnej. W samej końcówce to gospodarze

mogli wyrównać. Po strzale z około
dwudziestu metrów jednego z pomocników brzezinian uratowała poprzeczka.
Niedługo później arbiter po raz ostatni
zagwizdał w tym pojedynku i nasi piłkarze sięgnęli po trzy punkty po długiej
serii niepowodzeń. „Cieszę się bardzo
z trzech punktów. Nasza gra momentami mogła się podobać. Za szybko chcieliśmy jednym lub dwoma podaniami
stworzyć akcję bramkową. Chłopcy zostawili kawał zdrowia na boisku, walcząc o każdą piłkę, za co im dziękuję.
Jednak zespół jest w rozsypce. Do końca nie wiedziałem, kogo będę miał do
dyspozycji. Od początku w składzie pojawiło się pięciu młodzieżowców. Wytrzymali ciężar meczu i mam nadzieję,
że uwierzą w swoje umiejętności, ponieważ w niedzielę czeka nas najważniejszy
mecz, który musimy wygrać” –skomentował po meczu Marcin Olejniczak, trener Startu Brzeziny.
Nasi piłkarze dzięki wygranej i remisie LZS Justynów z MKS 2000 Tuszyn
wskoczyli na dwunaste miejsce w tabeli i mają oczko przewagi nad drużyną z Justynowa. Aby spokojnie myśleć o utrzymaniu, Start musi wygrać
najbliższy mecz i liczyć na potknięcie Włókniarza Konstantynów Łódzki
i MKS 2000 Tuszyn. Ostatnie spotkanie w sezonie 2015/2016 łódzkiej klasy
okręgowej czarno-czerwoni rozegrają
na własnym boisku przy ulicy Sportowej 1 w niedzielę 19 czerwca o godzinie 16:00. Rywalem Startu będą rezerwy
czwartoligowego Zawiszy Rzgów.
Dawid Saj

AKCJA CHARYTATYWNA Kochasz lwy? Bo Pająk je uwielbia !
Kacper Pająk z Zelowa chce pobić rekord Guinnesa w liczbie... zabawek
z wizerunkiem lwa. Chłopiec ma 11 lat i choruje na nieuleczalna
chorobę zaniku mięśni. Rekord wynosi 800 zabawek z wizerunkiem lwa.
POMOŻ EMY ? Zaczynamy zbiórkę lwów... również przez wakacje,
a w nowym roku szkolnym przekażemy je Kacprowi.
Czytaj więcej: http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/bełchatow/a/
kacper-pajak-z-zelowa-chce-pobic-rekord-guinnesa-w-liczbiezabawek-z-wizerunkiem-lwa, 9973291/
Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej w Jeżowie

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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Odpust świętego Antoniego
We wszystkich klasztorach franciszkańskich
13 czerwca organizowane są uroczystości związane z odpustem świętego Antoniego. Takie wydarzenie miało miejsce w poniedziałek także w brzezińskiej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu.
Msze święte tego dnia przewidziano w godzinach 6.30, 8.00, 11.00 i 18.00, a o godzinie 16.30
odbyło się nabożeństwo błogosławieństwa małych
dzieci sprawowane przez o. proboszcza Konstantego Ciaranka oraz o. Benedykta Kordulę. Uroczystość była połączona z ucałowaniem relikwii

i rozdaniem chlebków św. Antoniego, których receptura wypieku sięga rzekomo czasów świętego,
urodzonego w Lizbonie w 1195 r. Ochrzczono go
imieniem Ferdynand, a imię Antoni przybrał po
wstąpieniu do zakonu franciszkanów. Nazywany
jest świętym Antonim z Padwy, gdyż długo przebywał w tym mieście. Z racji swych umiejętności kaznodziejskich zwany „młotem na heretyków" już za życia stał się legendą, a po 352 dniach
od śmierci w 1232 r. został ogłoszony świętym,
co jest najkrótszym procesem kanonizacyjnym

w historii Kościoła. Wiele wieków później –
w 1946 r. papież Pius XII ogłosił go także doktorem Kościoła.
W klasztorach franciszkańskich uroczystość
odpustu św. Antoniego to jedno z najważniejszych świąt. Następuje wówczas poświęcenie lilii,
które – jak mówił o. Benedykt Kordula – symbolizują czystość i niewinność, rozdawane są także
chlebki św. Antoniego, symbolizujące wzajemną miłość.
TOM

16

15.06.2016 r.

Jedynka trzyma formę
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„Młodzi Duchem" w podróży po Afryce

8 czerwca odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane przez Brzezińskie
Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi
Duchem" w ramach projektu „Senior
działający w rozwoju nieustający". Tym
razem poświęcono je podróżom, a niecodziennym gościem, który o nich opowiadał w Centrum Promocji i Kultury,
gdzie znajduje się siedziba organizacji,
był Szczepan Feja z Koluszek.
Szczepan Feja to również emeryt,
który wciąż jednak pracuje, aby zarobić na swoje liczne dalekie wyprawy.
Koluszkowianin zaczął podróżować
już w dojrzałym wieku, kiedy wychował dzieci. Dobrze zna Azję i Afrykę
i spotkanie w Brzezinach poświęcił tematyce Czarnego Lądu, m.in. Etiopii,
Kamerunowi, Burkina Faso i Kenii.
Przywiózł do Brzezin wiele albumów
ze zdjęciami, a także takie ciekawostki
jak owoc baobabu, rzeźbę z mahoniu,
obraz malowany na koziej skórze czy

krążek noszony w wargach przez kobiety jednego z plemion. Nie zabrakło
ta k że ciekaw ych
opowieści o tym
kontynencie, gdzie
jak mówił Stefan
Feja, lokalny samorząd wciąż jeszcze zastępuje wład z a plem ien na ,
która m.in. sprawuje sądy.
Podróżnik
z Koluszek z agości ponow n ie
u „Młodych Duchem" 7 września,
a przed wakacjami

w ramach projektu „Senior działający
w rozwoju nieustający" finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odbędą się jeszcze
dwa spotkania. 22 czerwca o godzinie 18 zaplanowano wspólne dekorowanie ciast i tortów, a 29 czerwca o tej
samej godzinie mowa będzie o zdrowym stylu życia. Zajęcia są bezpłatne
i mogą w nich uczestniczyć zarówno
członkowie stowarzyszenia jak i jego
sympatycy.
TOM

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

22.06.2016 r. w godz. 8:00 do 15:00: Bielanki, Kolonia Bielanki,
Kolonia Kołacin 2.
24.06.2016r. w godz. 8:00 do 12:00: Rogów 2.w godz. 11:00 do 15:00:
Rogów Gryzy

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
Tradycją jest, że z okazji Dnia Dziecka w Witkowicach przygotowywany jest rodzinny piknik.
W tym roku jego organizatorem była miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dzień Dziecka w Witkowicach

Główną atrakcją była „podróż do nieba" na
wysięgniku. Przewidziano także wiele konkursów, m.in. w strącaniu pachołków wodą.
Najwięcej emocji wzbudziło jednak przeciąganie liny, gdzie rywalizowały ze sobą dzieci, matki i strażacy. Oczywiście, nie zabrakło
także smacznego poczęstunku i ogniska, na
które kiełbaski ufundowali Małgorzata i Jakub Karpiowie.
TOM

Dzień dziecka w szkołach gminy Brzeziny

We wszystkich szkołach na terenie gminy
Brzeziny obchodzono Dzień Dziecka. W Dąbrówce Dużej piknik połączono z otwarciem sali gimnastycznej, o czym już pisaliśmy,
w Bogdance i Gałkówku Kolonii przybrał on
formę Dnia Rodziny, gdzie wspólnie świętowały mamy, ojcowie i ich dzieci, a gimnazjaliści
z Przecławia uczestniczyli w pieszym rajdzie.
W Szkole Podstawowej w Bogdance uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem, w którym
uczestniczyły dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-V. Uczniowie zaprezentowali
liczne scenki, piosenki i wiersze. Po akademii
przewidziano grilla, skoki na trampolinie i rozgrywki sportowe. Największą atrakcją były jednak zjazd z wielkiego dmuchanego zamku oraz
wata cukrowa. Imprezę dodatkowo osłodziły
pyszne ciasta upieczone przez rodziców.
W Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii świętowanie rozpoczęło się także występem
przedszkolaków i uczniów klas młodszych. Odbył się tu również koncert życzeń, gdzie dzieci z klas 0-6 specjalnie dla swoich rodziców
śpiewały, grały na instrumentach oraz tańczyły tańce towarzyskie oraz hip-hop. Po występie czekała jeszcze uczta z grilla oraz słodkości przygotowane przez rodziców. Kolejną

częścią imprezy były zabawy integrujące rodziców i dzieci. Wielką atrakcją był przyjazd wozu
strażackiego. Nagrody w konkursach ufundował Selgros, natomiast organizację grilla wspomogły Zakłady Mięsne Ścibiorów.
W Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą
w Przecławiu 1 czerwca zawsze organizowane były zawody sportowe. W tym roku dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną i Samorządem
Szkolnym postanowili spędzić ten niezwykły

dzień inaczej. Młodzież wyruszyła bowiem na
rajd pieszy przez Bronowice, Tworzyjanki i Lisowice, podziwiając nie tylko piękne krajobrazy,
lecz wypełniając także postawione przed każdą
z trzech grup zadania. Na mecie zlokalizowanej
na terenie ośrodka „Relaks” oprócz konkursów
przyrodniczych na uczniów czekało m.in. boisko do gry w piłkę nożną i siatkową oraz ognisko rozpalane krzesiwem, przy którym pieczono kiełbaski. Impreza nie udałaby się, gdyby
nie pomoc i niezwykła życzliwość właściciela
Ośrodka Wypoczynkowego Relaks w Rochnie, który użyczył swojego terenu i sprzętu, za
co serdecznie dziękuje mu społeczność szkolna Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą
w Przecławiu.
TOM

Wyrazy szczerego współczucia
Panu
Kazimierzowi Grawenderowi
z powodu śmierci Taty
składa

Wójt Gminy Brzeziny
Pracownicy Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Radni Gminy Brzeziny
ogłoszenie płatne

III

15.06.2016 r.

Spotkanie po latach. Matura 1966.
11 czerwca 2016 r. w udekorowanej flagami narodowymi szkole i pracowni biologicznej brzezińskiego LO spotkali się absolwenci
rocznika 1966. Inicjatywę zgłosiła i zaangażowała się całym sercem w organizację zjazdu nasza koleżanka Emilka Olejniczak. Na
pewnym etapie przygotowań włączyła się
również część absolwentów zamieszkałych
w Brzezinach i jedna z koleżanek ze Strykowa. Obchody „złotych godów” rozpoczął
Janek Glon. W imieniu całej grupy uczcił
pamięć naszych zmarłych profesorów i kolegów, zapalając znicze na ich grobach na
brzezińskim cmentarzu.
Dźwięk szkolnego dzwonka rozpoczął
o godz. 13.00 uroczyste spotkanie w LO. Za
katedrą miejsce zajęli profesorowie w osobach: pani Jadwiga Jabłońska – chemia,
pani Krystyna Olszewska – biologia, pan
Kazimierz Olszewski – wychowanie techniczne i pan Jan Kluska – wychowanie fizyczne, jak również ówczesna sekretarka
szkoły pani Anna Koch oraz obecna dyrektor placówki pani Iwona Świniarska. Mimo
zaproszenia na spotkanie udziału w nim nie
wzięli, z usprawiedliwionych powodów,
profesorowie: pani Krystyna Zubowska-Paś – matematyka, pani Danuta Dukalska
– język rosyjski i pan Ryszard Paś – języki
obce (angielski, niemiecki, łacina). Absolwenci wyposażeni w okolicznościowe identyfikatory z imionami i nazwiskami, które
się bardzo przydały, zajęli miejsca w ławkach szkolnych vis-a-vis katedry.
Uroczystość rozpoczął i prowadził Zbyszek Bączyński – ówczesny przewodniczący
klasowego samorządu szkolnego klasy XIa.
Powitał szanownych profesorów i pracowników szkoły oraz absolwentów. W spotkaniu uczestniczyło 24 absolwentów, w tym
tylko trzech panów – mieszkańców Brzezin. Nasze szkolne koleżanki przybyły
z różnych stron Polski. Po ceremonii powitania minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszych zmarłych profesorów oraz koleżanek
i kolegów.
Następnie w krótkim wystąpieniu przybliżyłem okoliczności spotkania związane
z rocznicami ważnych wydarzeń przypadających w tym roku. Zacząłem oczywiście od 50. rocznicy matury 1966, poprzez
100-lecie szkoły, 1050-lecie chrztu Polski
i w końcu 15-lecie powiatu brzezińskiego.
Na tę ostatnią okoliczność obdarowałem

wszystkich uczestników stosownym wydawnictwem. Absolwenci wręczyli zaproszonym gościom wiązanki róż, a pani prof.
Krystyna Olszewska otrzymała dodatkową,
symboliczną wiązankę goździków. W swoim wystąpieniu więcej miejsca poświęciłem
Antkowi Kałuckiemu, niedawno zmarłemu
koledze, o którym pisał „BIS” w swoim wydaniu z 25 maja br. Dodatkową okolicznością wspomnienia o Antku była przesyłka,
którą otrzymałem od wdowy po śp. Antonim. Danuta Kałucka przekazała kilkadziesiąt książek autorstwa Antka „W kręgu słowa” z prośbą o ich rozdysponowanie
wśród uczestników spotkania. Do przesyłki, w której znalazły się również słodycze,
dołączyła adresowany do mnie list, w którym między innymi napisała: „Życzę miłych spotkań z Koleżankami i Kolegami
oraz z Nauczycielami, wielu niezapomnianych chwil, przekazuję Wam życzenia sukcesów oraz codziennych radości w długim
i dobrym życiu”. Książki trafiły do adresatów oraz do biblioteki miejskiej i szkolnej.
Następnie głos zabrała dyrektor placówki
pani Iwona Świniarska, która podziękowała za zaproszenie, pogratulowała cennej inicjatywy, przybliżyła historię szkoły
i jej dzień dzisiejszy. Zaprosiła uczestników
spotkania na główne obchody Jubileuszu
Stulecia Szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach w dniu 15 października 2016 r. Na
zakończenie tej części uroczystości głos zabrały koleżanki Ula Cywińska i Wiesia Najdecka z Politechniki Łódzkiej, które podziękowały organizatorom za zorganizowanie
spotkania, a na ręce dyrektor LO przekazały albumy: „Politechnika Łódzka: cztery
pory roku”, „Politechnika Łódzka na starej
fotografii” oraz 16. Zeszyt Historyczny PŁ.
W trakcie spotkania zrobiliśmy sobie zbiorową fotografię. Po wspólnej fotce
zwiedziliśmy szkołę. W rolę przewodniczki wcieliła się dyrektor LO pani Iwona Świniarska. Szkoła zmieniła się nie do poznania. Posiada wiele dobrze wyposażonych
i zorganizowanych pracowni, salę komputerową, której za naszych czasów z oczywistych względów nie było. Otoczenie szkoły
stanowią profesjonalne boisko z tartanową
nawierzchnią do uprawiania różnych dyscyplin sportów zespołowych i dobrze utrzymana zieleń.
Następnie przemieściliśmy się do Muzeum Regionalnego w Brzezinach, gdzie

zwiedziliśmy okolicznościową wystawę
związaną z rocznicą szkoły. Po raz kolejny
odżyły wspomnienia wspólnie spędzonych
lat. Ze starych fotografii spoglądali na nas
niezapomniani profesorowie: Franciszek
Koch – historyk, Franciszek Kaczyński –
fizyk, Zofia Jabłońska – polonistka, dr Cezary Jabłoński – polonista i historyk, Stanisława Kimelska – geograf i inni. Wystawa
wywołała wiele ciepłych wzruszeń i zgodnie uznaliśmy, że jest wartościowa i godna
odwiedzenia, do czego Państwa zachęcamy.
Po wpisaniu się do pamiątkowej księgi gości z rozrzewnieniem opuściliśmy przyjazne mury Muzeum.
Dalsza część uroczystych obchodów
odbyła się w Domu studenckim „Jodełka” w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym
SGGW w Rogowie. Po obiedzie udaliśmy
się do Arboretum – jednego z największych
tego typu ogrodów w Polsce. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych
i najciekawszych, zgromadzonych w Europie Środkowo-Wschodniej, kolekcji drzew
i krzewów z całego świata. Tam czekała na
naszą grupę przewodniczka i w kompetentny sposób w ponad godzinnej wycieczce oprowadziła nas po ogrodzie. Spacer
był kolejną okazją do miłych wspomnień,
które kontynuowaliśmy w dalszej części
spotkania.
Absolwenci tego rocznika to: lekarze,
farmaceuci, nauczyciele, prawnicy, inżynierowie, przedsiębiorcy, pracownicy samorządowi – nie sposób zresztą wymienić wszystkich zawodów. Część spośród
nas jest czynna zawodowo. Na zakończenie uroczystości Ula Cywińska – pracująca
na Politechnice Łódzkiej obdarowała nas
egzemplarzami 16. Zeszytu Historycznego
Politechniki Łódzkiej pt. „45. rocznica powstania (1970 r.) Instytutu Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału”, którego jest
redaktorką i współautorką tekstu. S p o tkanie powoli się kończyło, a nam przyszło
się żegnać. Zadeklarowaliśmy udział w obchodach 100. rocznicy powstania naszej
szkoły. Umówiliśmy się również na kolejne rocznicowe spotkanie. Pozwoliłem sobie
wtedy na żart – że Arboretum do tego czasu powinno być w pełnym zakresie przygotowane do przyjmowania zwiedzających
z balkonikami, co wywołało powszechną
wesołość. Do zobaczenia.
Zbigniew Bączyński
Fotorelacja str.XII
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„Nasze Dzieci" wyjeżdżają na Podlasie

30 maja w ośrodku rehabilitacyjnym „Słoneczko" odbyło się spotkanie, na którym planowano wyjazd podopiecznych

stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom" na Podlasie.

Aby dobrze się przygotować do tej trzydniowej wycieczki, zaproszono nauczyciela geografii z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Janusza Nowańskiego, który
opowiadał o historii, warunkach geograficznych i ciekawych miejscach na Podlasiu. W wyniku dyskusji wstępnie ustalono,
że w planie wycieczki, która rozpocznie
się 9 września, znajdą się m.in. park dinozaurów z Wasilkowa, Muzeum Ikon w Supraślu oraz meczet w Kryszynianach.
Tegoroczny wyjazd 30 podopiecznych
stowarzyszenia wraz opiekunami dofinansowany został przez Urząd Miasta
w Brzezinach w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi kwotą 11
tys. zł, a wkład własny „Naszych Dzieci"
to około 4 tys. zł. Po powrocie z Podlasia
zaplanowano jeszcze jedno spotkanie integracyjne w ramach tego projektu, gdzie
odbędą się m.in. konkursy sprawdzające
zdobytą na wycieczce wiedzę.
TOM

Origami w Senior - WIGOR

Na kolejne spotkanie, zorganizowane
przez radną Zofię Krawczyk w Dziennym
Domu Pobytu dla Osób Starszych „Senior-WIGOR" zaproszono Martynę Krawczyk –
brzeziniankę, która od 8 lat pasjonuje się
japońską sztuką origami.
Zaprezentowała ona podopiecznym
ośrodka złożone z setek małych karteczek żabę, pawia, kota oraz łabędzia. Tę
ostatnią figurę uczestnicy zajęć będą też
składać samodzielnie, a na razie uczyli się przygotowywać odpowiednie moduły, czyli pojedyncze karteczki. Nie będzie to z pewnością łatwe zadanie, gdyż
łabędź składa się z około 1700 elementów,
ale jak informuje Katarzyna Wadowiec

– odpowiedzialna w Urzędzie Miasta za
projekt „Senior-WIGOR", przewidziano
cały cykl spotkań z Martyną Krawczyk.
Zofia Krawczyk dla uczestników „Senior-WIGOR" zaplanowała też 22 czerwca

urodziny Jana z Czarnolasu, gdzie przy
muzyce z XV wieku i poczęstunku w postaci tradycyjnego miodu czytane będą
utwory Jana Kochanowskiego.
TOM

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz nieruchomości stanowiącej część działki nr 1322 (obręb 8 m.
Brzeziny) o pow. 0,30 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 13 czerwca 2016r. do 4 lipca
2016r.

Dzień Matki w parafii NMPCZ
15.06.2016 r.

V

29 maja w parafii Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej obchodzono Dzień
Matki. Tego dnia grupa uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 2 przedstawiła barwny program słowno-muzyczny, pod wpływem którego zakręciła się łza w niejednym matczynym oku. Występowały dzieci, które w tym
roku przystąpiły do Sakramentu I Komunii
Świętej, a do występu przygotowała je nauczycielka Jolanta Swaczyna.
TOM
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VI Powiato
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W piątek 3 czerwca po raz szósty w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach odbyły się Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy. Zawody pod patronatem starosty brzezińskiego zorganizowały LO im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach, brzeziński Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego, Związek Strzelecki „Strzelec” JS 1201.
Imprezę dofinansował powiat brzeziński
w ramach realizacji zadania „VI Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy Brzeziny 2016”.
Zadaniem trzyosobowych zespołów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne było
rozwiązanie testu składającego się z teoretycznych zagadnień udzielania pierwszej
pomocy. Później wykonywano zadania
praktyczne zróżnicowane pod względem
trudności z uwagi na rodzaj szkoły: pokonywanie toru przeszkód oraz udzielanie pomocy poszkodowanemu z raną
głowy, złamaniem otwartym przedramienia, ciałem obcym – strzałą z łuku w nodze, udzielanie pomocy poszkodowanym
w wypadku komunikacyjnym oraz wypadku w pracowni chemicznej. Ważnym

str. VIII
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owe Zawody Pierwszej Pomocy
elementem zawodów było wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED (automatycznego zewnętrznego
defibrylatora). Praktyczne umiejętności zawodników oceniali ratownicy medyczni ze
Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej
i Medycyny Katastrof im. dra n. med. Adama
Rasmusa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Powiatowego Centrum Zdrowia, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz policjant z Powiatowej Komendy w Brzezinach.
Zawodom towarzyszył konkurs strzelecki z broni ASG zorganizowany przez Związek Strzelecki „Strzelec”, konkurs strzelania
z łuku pod opieką ZHP oraz pokaz sprzętu
strażackiego w wykonaniu Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach. Swój udział w imprezie miały także Powiatowe Centrum
Zdrowia i Komenda Powiatowa Policji.
Po pięciu godzinach zawodów starosta
brzeziński Edmund Kotecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny Andrzej Kurczewski, Damian Nockowski – komendant
Związku Strzeleckiego „Strzelec” JS 1201
oraz p.o. dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach Iwona Świniarska podsumowali wyniki rywalizacji i wręczyli nagrody zwycięzcom.
BIS/24/2016

W kategorii szkół podstawowych III
miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w składzie:
Magdalena Jadczak, Zuzanna Purpurowicz
i Marcelina Widulińska, II miejsce – Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w składzie: Bogdan Doczadis, Kinga Fijałkowska i Maciej Grodzki, zaś I miejsce drużyna
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach
w składzie: Olga Guzek, Weronika Rosiak
i Maja Leśniewska. W kategorii gimnazjów III miejsce zajęło Gimnazjum w Jeżowie w składzie Maria Klemba, Paulina Swaczyna i Wiktoria Ryniecka, II – Gimnazjum
w Brzezinach w składzie: Gabriela Jadczak,
Julia Rubaszewska i Szymon Zambrzycki,
a I miejsce drużyna z Gimnazjum w Brzezinach w składzie: Jan Mendry, Magdalena Drożdżyk i Aleksandra Królikowska.
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
III miejsce zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach w składzie: Edyta Ołubek, Alicja Skwarka i Michał Wiktorek, II miejsce drużyna Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w składzie: Tomasz
Ławski, Damian Turski i Michał Śmiałek,
zaś I drużyna Liceum Ogólnokształcącego

w Brzezinach w składzie: Karolina Dziedzic,
Gabriela Wężyk i Olga Styczyńska.
W konkursie strzelania z łuku w kategorii szkoły podstawowe wygrały Marcelina Widulińska, Zuzanna Purpurowicz
i Zuzanna Jadczak, w kategorii gimnazja
Gabriela Jadczak, Julia Rubaszewska i Szymon Zambrzycki, a wśród szkół ponadgimnazjalnych Karolina Dziedzic, Gabriela Wężyk i Olga Styczyńska. W konkursie
strzeleckim ASG zwyciężyli Krzysztof Mazgajewski i Jan Mendry. Najlepiej testy rozwiązali Bogdan Doczadis ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Jan Mendry
z Gimnazjum w Brzezinach, Nikodem Czubak z Gimnazjum w Dmosinie oraz Tomasz
Ławski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
Puchary i medale ufundowały miasto
Brzeziny i Starostwo Powiatowe w Brzezinach, a część nagród i wsparcie materialne
zapewnili: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Jedynak”, firmy „Alsen”, „Fala” (prowadząca Intermarche), „Słamed”, „Rzeźnik”
z Jeżowa, piekarnie „Słamar” i pan Mariusz
Skrzypiński z piekarni „Brzeziński” oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”.
str.IX
g.k.
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Spotkanie po latach. Matura 1966.
Digitalizacja filmów w muzeum
Od kilku tygodni w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach trwa akcja digitalizacji starych filmów na taśmie 16 mm. Jest ona
możliwa dzięki przekazanemu niedawno
projektorowi, który był dotychczas w posiadaniu Przedszkola nr 3.
Rekonstrukcji cyfrowej podlega obecnie kilkadziesiąt taśm znajdujących się
w archiwach muzeum. Przedstawiają one

przede wszystkim wydarzenia z lat 70. XX
wieku, m.in. Dni Brzezin, Wyścig Pokoju,
pochody 1-majowe czy uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Dzięki „ucyfrowieniu”
materiały te zostaną zabezpieczone przed
zniszczeniem i będzie można je udostępnić szerszej publiczności. „Planujemy już
w najbliższe wakacje zaprezentować brzezińską kronikę filmową z lat 70.” – informuje dyrektor Muzeum Regionalnego

Paweł Zybała, zachęcając także mieszkańców Brzezin i okolic do udostępniania muzeum takich archiwalnych filmów,
jeśli są w ich posiadaniu.
„To są naprawdę bardzo wartościowe
materiały, gdyż w porównaniu z licznymi historycznymi zdjęciami, mamy bardzo mało ruchomych obrazów” – wskazuje dyrektor Muzeum Regionalnego
w Brzezinach.
TOM

Noc świętojańska już wkrótce w muzeum
Tegoroczne obchody nocy świętojańskiej w Muzeum Regionalnym stanowić
będą preludium tegorocznych Dni Brzezin. „Zaproponujemy ludyczną, bardzo
zabawową wersję tego święta” – wyjaśnia
dyrektor Paweł Zybała.
Wydarzenie rozpocznie się w piątek 24
czerwca o godz. 18 prezentacją multimedialną na temat zwyczajów nocy świętojańskiej. Godzinę później rozpocznie się
natomiast widowisko słowno-muzyczne „Już zapłonęła sobótka...". Na 19.30

zaplanowano początek zabawy przy ognisku, a o 21 spławianie wianków na stawie w Parku Miejskim. Późniejsza zabawa przy ognisku przewidziana jest aż do
północy.
„Jest to w tradycji polskiej najbardziej
witalne święto, celebracja życia, które tej

najkrótszej nocy odnosi zdecydowane
zwycięstwo nad śmiercią, i chcielibyśmy,
aby wpisało się ono już na stałe w nasz
kalendarz imprez” – mówi dyrektor Muzeum Regionalnego – instytucji, która kultywuje lokalne tradycje i gdzie co
roku odbywają się takie wydarzania jak
Bogusy, Koncert u Zbyszka na Podwórku, Konkurs Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki, Noc Muzeów, Światowy Dzień Turystki czy Europejski Dzień
Dziedzictwa.
TOM
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Matematyczne
sukcesy uczniów
Dwójki

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
co roku biorą udział w wielu konkursach matematycznych, odnosząc w nich
znaczące sukcesy. W tym roku szkolnym matematycy – uczniowie i nauczyciele z Dwójki osiągnęli znaczące sukcesy w tej dziedzinie.
W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki tytuł finalistów zdobyło dwoje uczniów: Marcel
Wieczorek i Magda Raczyńska, uczniowie klasy VI a. Konkurs ten organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Łodzi i Łódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Uczestnicy swoją wiedzę sprawdzali w trzech etapach. Pierwszy etap odbył się w szkole. Do zmagań rejonowych
oprócz Magdy i Marcela zakwalifikował
się uczeń klasy VI b Jakub Stańczyk.
W XIII edycji konkursu „Z Pitagorasem na ty” Marcel Wieczorek otrzymał tytuł laureata, zdobywając w nim II
miejsce. Konkurs organizowany przez
ŁCDNiKP składał się z trzech etapów.
Do finału, który odbył się w Łodzi, zakwalifikowało się 11 uczestników. Marcel znalazł się (kolejny raz) w ścisłej czołówce najzdolniejszych matematyków
z województwa łódzkiego.
Wielki sukces Marcel osiągnął również w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej OLIMPUS – sesja wiosenna. W kategorii klas VI zajął trzecie
miejsce (wynik krajowy) i otrzymał tytuł laureata. Zaszczytnym tytułem laureata tego konkursu może pochwalić się
też Mikołaj Jasiński, uczeń klasy Vc. Mikołaj zdobył trzynaste miejsce w kategorii klas V w kraju.
Uczniowie Dwójki brali udział
w III Międzyszkolnym Konkursie

Matematyczno- Informatycznym InfoM@t organizowanym przez Gimnazjum
nr 1 w Koluszkach. Magda Raczyńska w
klasyfikacji indywidualnej zdobyła III
miejsce.
W międzyszkolnym konkursie matematycznym „Matematyczne rozgrywki
parami” uczniowie naszej szkoły osiągnęli kolejny sukces. W kategorii klas
IV: I miejsce Wiktor Żabczyński, Michał
Sikora; w kategorii klas V II miejsce:

Mikołaj Jasiński, Piotr Bieńkowski;
w kategorii klas VI I miejsce: Magdalena
Raczyńska, Marcel Wieczorek. W konkursie brało udział 28 uczniów z pięciu
szkół.
Gratulujemy nauczycielom i uczniom
wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów w tej trudnej dziedzinie nauki.
g.k.

Brzeziny, dn. 13.06.2016 r.
OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57,
95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 13 o powierzchni użytkowej 44,37 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 1,00 zł
2. wadium – 54,58 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,01 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny
VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 01.07.2016 r. o godz. 11.00
w siedzibie Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na
konto TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781
0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium
znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty
wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
Brzeziny, dn. 13.06.2016 r.
OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o ul. Św. Anny 57,
95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 1 o powierzchni użytkowej 17,34 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 1,00 zł
2. wadium – 21,33 zł.
3. postąpienie nie mniej niż – 0,01 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny
VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 30.06.2016 r. o godz. 13.00
w siedzibie Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na
konto TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781
0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium
znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty
wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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I Rajd
Gnomów

W sobotni poranek 4 czerwca na terenie
nieczynnej żwirowni w okolicach Brzezin
Stowarzyszenie MOTO BŁOTO ŁÓDŹ, skupiające miłośników off roadu zorganizowało jednodniowy rajd turystyczno - krajoznawczy pod nazwą „I Rajd Gnomów”.
Na starcie pojawiło się 56 załóg, które
rywalizowały o puchary i nagrody w dwóch
klasach. Dla posiadaczy lekko zmodyfikowanych aut terenowych i SUV, zaczynających przygodę z off-roadem, a przede
wszystkim tych, którzy mieli ochotę na
spędzenie soboty w terenie, przygotowano
kategorię Turystyk. Startujący otrzymali
roadbooka będącego mapą przebiegu trasy, po której startująca załoga musiała się
przemieszczać. Blisko stukilometrowa trasa przygotowana została w taki sposób, aby
jak najmniejszą ilość kilometrów załogi pokonywały asfaltowymi drogami i przebiegała przez malownicze zakątki okolic Łodzi. Wzdłuż trasy na zawodników czekało
osiem zagadek i dziesięć pieczątek, które powinni znaleźć. W tej konkurencji przygotowano również sześć stref przeznaczonych
wyłącznie na zdobywanie łącznie ponad
czterdziestu pieczątek. Wśród uczestników
panowała ogromna różnorodność, zarówno jeśli chodzi o poziom doświadczenia jak
i samochody. Znalazły się zarówno seryjne
pojazdy typu SUV, ale też i klasyki wypraw
terenowych. Nie brakowało załóg, które na
I Rajdzie Gnomów stawiały pierwsze kroki, jeśli chodzi o terenowe rajdy, jak również

15.06.2016 r.

rodzin z dziećmi – najmłodszy Staś Woźny
(1 rok) dzielnie przejechał z rodzicami całą
trasę. Wszystkie załogi ukończyły rajd bez
większych strat.
W klasie Turystyk – dla posiadaczy
lekko zmodyfikowanych aut terenowych
i SUVów – na podium stanęli: III miejsce Mariusz Szymański/Katarzyna Smyj,

II miejsce Marcin Gołos/Natalia Gołos, I miejsce Martyna Stanek/ Mateusz
Wiliński.
Drugą kategorię – Wyczyn – przeznaczono dla doświadczonych terenowców.
W tej grupie liczyły się umiejętności współpracy kierowcy i pilota, ogromne znaczenie
miał też sprzęt. Rywalizacja odbywała się

Brzeziny, dn. 13.06.2016 r.
OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny
57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu
użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 1 o powierzchni użytkowej
35,00 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 1,00 zł
2. wadium – 43,05 zł.
3. postąpienie nie mniej niż – 0,01 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny
VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 30.06.2016 r. o godz. 11.00
w siedzibie Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na
konto TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781
0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium
znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty
wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57,
95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 21 o powierzchni użytkowej 24,30 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 1,00 zł
2. wadium – 29,89 zł.
3. postąpienie nie mniej niż – 0,01 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny
VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 01.07.2016 r. o godz. 13.00
w siedzibie Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na
konto TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781
0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium
znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty
wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

15.06.2016 r.

w zamkniętych strefach, gdzie na zawodników czekały piach, błoto i wymagający
teren, na którym do zdobycia było ponad
siedemdziesiąt pieczątek. Należy dodać, że
pieczątki w każdej z klas dzieliły się na zwykłe i ekstremalne – premiowane potrójną
ilością punktów. Klasyfikacja w tej grupie
wyglądała następująco: III miejsce Jarosław
Olkiewicz/ Adam Gorzycki; II miejsce Radosław Rogulski/ Łukasz Gos i I miejsce
Gabriel Lenarcik/ Łukasz Śpiewak.
Podczas rajdu wielkie znaczenie ma pomoc innym – stąd puchar Fair Play ufundowany przez Burmistrza Miasta Koluszki, który zdobyła załoga Tomasz Sobczak/
Agnieszka Sobczak. Wybór załogi był wynikiem głosowania zarówno załóg jak i wynikiem obserwacji organizatorów. Załoga
Tomasz Sobczak/Agnieszka Sobczak przez
cały rajd wykazywała się naprawdę piękną postawą.
W czasie rajdu rozegrano trzy odcinki
specjalne, z których dwa miały charakter
terenowy, a jeden był dla uczestników zaskoczeniem. Na załogi czekał przejazd po
szutrowym torze specjalnie przygotowanym samochodem. Ta konkurencja była
odrębnie klasyfikowana, a najlepsze załogi otrzymały z rąk gospodarza toru oraz
specjalnego gościa – mistrza Polski w rajdach Macieja Wisławskiego – nagrody
i dyplomy.
Specjalną strefę pieczątek zlokalizowano na terenie obchodów Dni Koluszek. Do
zdobycia było aż pięć punktów, więc był to
łakomy kąsek, szczególnie w klasie Wyczyn, tym bardziej że wystarczyło pojawić
się w określonym miejscu i czasie. Po zaliczeniu można było jechać dalej, chyba że
zgromadzona publiczność chciała zrobić
sobie kolejne zdjęcia na tle ubłoconych już
porządnie pojazdów i niechętnie odstępowała od uczestników.
Jak podkreślają organizatorzy rajdu –
z zainteresowania i ilości startujących załóg
jasno wynika, że brak jest w naszym województwie tego rodzaju imprez.
Warto nadmienić, że organizator – Stowarzyszenie MOTO BŁOTO ŁÓDŹ, mimo
iż zostało założone na początku bieżącego
roku, ma już na swoim koncie organizację
rajdu z okazji początku wiosny. Rokuje to
nadzieje, że dzięki tej grupie możemy jeszcze wiele razy liczyć na atrakcje związane
z off-roadem i popularyzacją tego hobby
w naszym regionie. Warto więc odwiedzić
stronę internetową lub fanpage tej organizacji, aby na bieżąco śledzić wydarzenia.
g.k.
Fotorelacja str. VI,VII
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OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy
ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 22 przy
ul. Mickiewicza 12 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Wykonanie remontu 5 sztuk balkonów zgodnie z dokumentacją techniczną
na elewacji budynku od strony podwórka położonego przy ul. Mickiewicza 12
w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 04.07.2016 r. do godz. 1400 (włącznie)
Miejsce składania ofert:
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie remontu
5 sztuk balkonów zgodnie z dokumentacją techniczną na elewacji budynku od
strony podwórka położonego przy ul. Mickiewicza 12 w Brzezinach” należy składać
w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8.00 - 14.00 od
poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć
Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, aktualną polisę ubezpieczeniową oc.
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-2621.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach z siedzibą przy
ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na:
Wymianę istniejącej stolarki okiennej znajdującej się w lokalach mieszkalnych oraz
budynkach stanowiących własność Spółki TBS w Brzezinach na stolarkę z PCV
w kolorze białym wraz z montażem parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej
w kolorze brązowym
Wykaz stolarki do wymiany należy pobrać w siedzibie Spółki (pokój nr 3) w godzinach
pracy od dnia 17.06.2016 r.
Stolarkę okienną należy wycenić według własnych obmiarów.
Kryterium wyboru oferty:
- Cena 100%
Termin składania ofert:
- do 04.07.2016 r. do godz. 14.00
Miejsce składania ofert:
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wymianę istniejącej stolarki
okiennej znajdującej się w lokalach mieszkalnych oraz budynkach stanowiących
własność Spółki TBS w Brzezinach” należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat)
w godzinach 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć
Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, 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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Hokeistki rozstrzelały Tarnowskie Góry
Prawdziwym pogromem 10:0 (4:0) zakończyło się spotkanie KS Hokej-Start Brzeziny
z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry. Tym samym podopieczne trener Małgorzaty Polewczak w efektowny sposób zakończyły
fazę zasadniczą Mistrzostw Polski w hokeju kobiet i powoli mogą przygotowywać się
do meczów finałowych.

Senioralia na
Uniwersytecie

Studenci szkół wyższych na podsumowanie roku akademickiego mają swoje Juwenalia, a słuchacze brzezińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zakończenie
nauki postanowili zorganizować zabawę,
którą nazwali „Senioraliami".
Impreza miała charakter składkowy
i była inicjatywą samych studentów, którym spodobała się zorganizowana całkiem
niedawno uniwersytecka „studniówka".
Jak na zakończenie roku akademickiego
przystało, odbył się także stosowny egzamin. W czasie „studniówki" miał on jednak charakter teoretyczny, tym razem
studenci musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi. Oczywiście, przewidziano też poczęstunek, tańce i liczne
konkursy. Pamiątkowe szarfy z „Senioraliów", w których wykonano wspólne
zdjęcie, wręczały rektor brzezińskiego
uniwersytetu, a zarazem prezes Stowarzyszenia „Nasz Powiat" Jolanta Wojciechowska, oraz Katarzyna Spychalska reprezentująca starostę Edmunda Koteckiego.
Na podsumowanie roku akademickiego przewidziano też edukacyjną, trzydniową wycieczkę po historycznej ziemi
brzezińskiej w ramach projektu finansowanego przez Starostwo Powiatowe
i Urząd Marszałkowski w Łodzi, gdzie
oprócz zwiedzania zaplanowano jeszcze
sześć wykładów.
TOM
Fotorelacja str. XI

Nietrudno było wskazać faworyta tej
konfrontacji, ale mało kto spodziewał się
dwucyfrowego zwycięstwa. Od samego początku dzieliły i rządziły gospodynie. KS
Hokej-Start szybko wyszedł na prowadzenie i sukcesywnie powiększał przewagę.
Znakomite spotkanie rozegrała Krzysztofa
Bartnicka, która strzeliła trzy gole. Po dwa
trafienia na swoje konto zapisały Joanna
Witke, Martyna Gabara i Monika Polewczak, a jednego gola dołożyła Paula Sławińska. Brzezinianki zdobyły w fazie zasadniczej 27 punktów, na co złożyło się dziewięć
zwycięstw i trzy porażki, strzelając 47 bramek i tracąc zaledwie sześć.
W drugim meczu AZS Politechnika Poznańska pokonała 7:0 LKS Rogowo i to ona

z 32 punktami zajęła pierwsze miejsce. „Na
finały mamy się pozbierać. Po tym ostatnim meczu patrzę optymistycznie w przyszłość. Na pewno w meczach finałowych
będziemy walczyć” – skomentowała Małgorzata Polewczak, trenerka KS Hokej-Start Brzeziny.
Do zakończenia sezonu zostały już tylko dwa mecze. W wielkim finale brzezinianki zmierzą się z AZS Politechniką Poznańską – dwumecz wyłoni Mistrza Polski.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę
25 czerwca, a rewanż dzień później w Poznaniu. Nasza drużyna powinna przystąpić do tych pojedynków w najsilniejszym
składzie.
Dawid Saj

