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W tym roku obchodom Dni Brzezin, które
odbędą się 25 czerwca w Parku Miejskim towarzyszą dwa wydarzenia. 24 czerwca w nastrój świętowania wprowadzi nas Noc Świętojańska w Muzeum Regionalnym. Tego dnia
w programie organizatora znalazły się zarówno elementy widowiskowe (prezentacja
multimedialna, przedstawienie słowno-muzyczne „Już zapłonęła sobótka...”), tradycyjne (spławianie wianków), jak i elementy zabawowe w postaci sobótkowego ogniska.
Dyrektor Paweł Zybała zaproponuje ludyczną wersję obchodów nocy świętojańskiej. Muzeum przewiduje świętowanie
przy ognisku aż do północy. To wydarzenie
wprowadzi w atmosferę zabawy wszystkich
mieszkańców miasta i regionu.
25 czerwca już od godziny 10.00 na terenie Parku Miejskiego dostępne będą
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różnego rodzaju atrakcje dla młodszych
i starszych. Dla dzieci przygotowano m.in.
dmuchaną zjeżdżalnię, kule wodne, karuzelę podłogową, eurobunge. Od rana funkcjonować będzie także ogródek gastronomiczny – w ofercie znajdą się przekąski i zimne
napoje. W ciągu dnia Starostwo Powiatowe
przy swoim stoisku udostępni Koperty Życia, do których zbierane są wszystkie dane
dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Akcja
kierowana jest szczególnie do osób starszych
i samotnych. Koperty są swoistą kartoteką
przebiegu chorób, która w chwili przyjazdu
ratowników medycznych może pomóc w ratowaniu życia.
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Od godziny 11 do 18 brzezińskie Centrum Kultury Fizycznej udostępni wszystkim chętnym kajaki, którymi można będzie popływać po stawie. O godzinie 17
burmistrz miasta Marcin Pluta rozpocznie
oficjalną część święta. Następnie wystąpią
uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły
Muzycznej. Po nich zaprezentują się karatecy. Około godziny 18:30 na scenie zobaczymy i usłyszymy orkiestry dęte OSP Brzeziny oraz Dzierżąznej. Później rozpoczną się
występy zaproszonych zespołów: Pilage, De
Mono i Urszuli. W przerwie pomiędzy koncertami starosta brzeziński Edmund Kotecki wręczy statuetki laureatom plebiscytów
„Osobowość 15-lecia Powiatu Brzezińskiego” prof. Adamowi Dzikiemu oraz „Wydarzenie 15-lecia Powiatu Brzezińskiego” Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za
budowę strażnicy Komendy PPSP. Na koniec sobotniej zabawy zaplanowano pokaz
fajerwerków.
c.d. str 4
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Osobowość i wydarzenie XV-lecia Powiatu Brzezińskiego
29 maja 2016 r. w Rogowie podczas XXVIII Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Brzezinach przyjęto jednogłośnie stanowiska Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie
Wydarzenia i Osobowości XV-lecia Powiatu Brzezińskiego. Za wydarzenie 15 lat Powiatu Brzezińskiego uznano długo oczekiwaną budowę siedziby Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Ta inwestycja była możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym i pozwoliła na przeniesienie Komendy
Powiatowej PSP z warunków nieprzystających do aktualnych wymogów do nowoczesnej siedziby. Uznano ją za skok cywilizacyjny w historii brzezińskiego
pożarnictwa.
Tytułem „Osobowość XV-lecia Powiatu Brzezińskiego” postanowiono nagrodzić prof. dr. hab. nauk medycznych Adama Dzikiego, który uruchomił w Brzezinach
pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego, a swoimi dokonaniami rozsławia Ziemię Brzezińską w Polsce i poza granicami.
Dekoracja utytułowanych nastąpi 25 czerwca 2016 r. w Parku Miejskim podczas Święta Brzezin przed koncertem zespołu De Mono, który planowany jest na
godzinę 19:30.

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH

95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PEŁNOMOCNIKA ds. przeprowadzenia audytu stanowiskowego oraz
wprowadzenia standardów zarządzania drogową grupą interwencyjną
i współpracy międzywydziałowej
w Starostwie Powiatowym w Brzezinach
(w wymiarze 1 etatu na czas określony)
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej BIP
www.powiatbrzeziny.4bip.pl. oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres
Starostwa Powiatowego w Brzezinach:
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - do dnia 1 lipca 2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami
tel. (0-46) 874 11 11; 874 31 75.

ogłoszenie płatne
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Miasteczko ruchu drogowego oficjalnie otwarte
We wtorek 14 czerwca o godz. 10.30 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach
miało miejsce oficjalne otwarcie miasteczka ruchu drogowego wybudowanego w ubiegłym roku w ramach realizacji inwestycji miejskich wynikających z budżetu obywatelskiego.
Przybyłych gości, wśród których byli burmistrz
Brzezin Marcin Pluta, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Andrzej Kurczewski, z-ca komendanta powiatowego policji w Brzezinach Piotr
Szustowski, radny i zastępca komendanta powiatowego PSP Dariusz Guzek, radny Tadeusz
Klimczak, naczelnik wydziału prewencji i ruchu drogowego KPP w Brzezinach Piotr Kryźba, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Anna
Mrówka, naczelnik wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Radosław Pyka, powitał dyrektor brzezińskiej Jedynki Zbigniew Zieliński.
„Jest to projekt z budżetu obywatelskiego, a zatem taki, który powstał dzięki wam,
uczniom, waszym rodzicom oraz społeczności
Szkoły Podstawowej nr 1. Od wielu lat zarówno społeczność szkoły jak i dyrektor ubiegali się
o miasteczko ruchu drogowego z prawdziwego zdarzenia. Bardzo zależy nam na poprawie
jakości nauczania w zakresie bezpieczeństwa,
ale także na poprawie infrastruktury szkolnej. Edukacja musi być na najwyższym poziomie, ponieważ inwestycja w wasze umiejętności i wiedzę zwraca się w późniejszym rozwoju
miasta. Dziękuję wam i waszym rodzicom, że
tak wspaniały projekt został objęty dofinansowaniem budżetu obywatelskiego. Cieszmy się,
że powstało tak wspaniałe miasteczko” – mówił burmistrz Marcin Pluta.
„Gratuluję pomysłu dyrektorowi i mieszkańcom Brzezin, którzy poparli tę inwestycję. Życzę nam wszystkim, aby miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1
przetrwało dłużej niż to przy ul. Piłsudskiego”
– powiedział wiceprzewodniczący Andrzej
Kurczewski.
„Jestem przekonany, że miasteczko przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Część
z was już zdała egzamin na kartę rowerową, pozostali będą zdawać. Miejcie świadomość, że po zdanym egzaminie jesteście

pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Mam nadzieję, że zachowania, które tutaj ćwiczycie, pozwolą na bezpieczną jazdę drogami naszego miasta i powiatu” – powiedział
z-ca komendanta powiatowego Policji w Brzezinach Piotr Szustowski.
Zwieńczeniem części oficjalnej otwarcia
było uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali burmistrz Brzezin Marcin Pluta, wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Kurczewski, z-ca komendanta powiatowego Policji
w Brzezinach Piotr Szustowski, Antoni Gałązka – jeden z uczniów szkoły, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 Anna Mrówka oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 Zbigniew Zieliński.
Po przecięciu wstęgi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach zaprezentowali
swoje umiejętności w pokonywaniu rowerem
skomplikowanych skrzyżowań wyposażonych
w znaki drogowe i sygnalizację świetlną. Ideę
funkcjonowania miasteczka wsparł dyrektor
Zbigniew Zieliński, który także pokonał rowerem jego drogi i skrzyżowania.
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Na terenie istniejącego boiska asfaltowego
powstało miasteczko ruchu drogowego o wymiarach 30m x 53m zawierające m.in. jezdnie
dwukierunkowe, jednokierunkowe z różnymi
typami skrzyżowań: równorzędnym, z drogą
podporządkowaną, z ruchem okrężnym, z sygnalizacją świetlną zarówno dla pieszych jak
i pojazdów z wykorzystaniem zielonej strzałki
do skrętu w prawo, chodnikami z przejściem
dla pieszych, ścieżkami rowerowymi, a nawet
miniprzejazdem kolejowym. Miasteczko wyposażone jest w oznakowanie poziome i znaki
drogowe – w tym sygnalizację świetlną. Południową stronę obiektu przeznaczono na ścieżkę rowerową w kształcie wstęgi o szerokości
1,5 metra przeciętej przejazdem kolejowym.
Po wschodniej stronie wybudowano tor rowerowy. Koszt inwestycji wyniósł niewiele ponad
100 tys. złotych, a na inwestycję w ramach budżetu obywatelskiego oddano ponad 650 głosów. Miejmy nadzieję, że młodym rowerzystom z dwóch brzezińskich szkół i sąsiednich
miejscowości miasteczko będzie służyło przez
wiele lat.
g.k.
Fotorelacja str.15

GABINET PEDIATRYCZNY
Elżbieta Wodzyńska

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

tel. 693 016 604

Mieszkańcy ul. Piłsudskiego
w Brzezinach

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
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Dni Brzezin 2016 tuż, tuż!
cd. z str.1
Z kolei 26 czerwca, na zakończenie
obchodów święta miasta, mieszkańcy
Brzezin i regionu będą mogli wysłuchać
koncertu w ramach 17. Festiwalu Kolory Polski. Artyści wystąpią w otoczeniu

perły zabytków – kościoła farnego w Brzezinach. Ideą festiwalu jest przenoszenie
dźwięków muzyki poza mury Filharmonii Łódzkiej. Zespół Wiolonczelowy
wykona utwory epoki baroku, ludowej

muzyki Wysp Brytyjskich czy muzyki filmowej (szerzej o tym wydarzeniu piszemy
w osobnym artykule – przyp.red.).
Organizatorem sobotnich wydarzeń
w ramach Dni Brzezin 2016 jest Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach oraz
Miasto Brzeziny. Patronat medialny objęło Radio Łódź.
JLB

Licealiści z Brzezin zwycięzcami Festiwalu Piosenki Rosyjskiej

17 czerwca w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie odbył się długo
oczekiwany Festiwal Piosenki Rosyjskiej. Organizacja imprezy była możliwa
dzięki przychylności dyrektora tej szkoły Marka Kubiaka oraz zaangażowaniu
nauczyciela języka rosyjskiego Doroty
Kwolek. Skuteczna promocja konkursu
sprawiła, że bardzo licznie zgromadziła
się tu młodzież z różnych szkół.
Zadaniem uczestników festiwalu
było zaprezentowanie swoich umiejętności wokalnych, językowych oraz aktorskich. Wypełniona po brzegi sala,
przyjazna atmosfera i aplauz publiczności sprzyjały popisom artystów. Trudno było nie zauważyć, że uczestnicy
mieli chwile zwątpienia i niepewności,
tym bardziej że poziom wykonywanych
utworów z każdą chwilą podnosił poprzeczkę. Anna Jasińska i Wiktor Marciniak z Liceum Ogólnokształcącego im.
J. Iwaszkiewicza w Brzezinach w dwugłosie wykonali dwie piosenki rosyjskie „Za cichą rzeką” oraz „Ostre kąty”.
Ania samodzielnie zaśpiewała też utwór
„Kołysanka”. Do występu przygotowała
licealistów Lucyna Staszewska.

Na werdykt jury trzeba było czekać
aż godzinę. Przewodnicząca tego gremium dr hab. Ludmiła Szypielewicz
– prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego
w Warszawie, fundator nagrody specjalnej, ogłosiła, iż za dobór repertuaru,
poprawność językową, właściwą interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny
I miejsce w konkursie przyznano Annie
Jasińskiej – uczennicy I klasy Liceum
Ogólnokształcącego w Brzezinach, która wygrała specjalną nagrodę w postaci
wyjazdu do Moskwy. Otrzymała ona też
liczne nagrody rzeczowe. Kolejną niespodzianką było, że za szczególnie interesującą interpretację piosenek oraz
poprawność językową duet w składzie
Wiktor Marciniak i Anna Jasińska zajął
II miejsce w konkursie. Oprócz nagród
rzeczowych Wiktorowi ufundowano też
wielogodzinny kurs językowy w Łodzi.
Licealiści z Brzezin na festiwalu zaprezentowali także krótki spektakl, a wystąpiły tu: Paula Kukieła, Ola
Kuchta, Paula Sikorska, Patrycja Sielgowska oraz Julka Garnysz z Gimnazjum w Brzezinach. Miłym akcentem
na koniec był udział w spotkaniu „przy

samowarze”, co było okazją do integracji zarówno uczniów jak i nauczycieli
LO z nauczycielami gimnazjów.
„Konkurs zagwarantował dużo emocji i prawdziwych wzruszeń, >>Spotkanie z piosenką rosyjską<< oceniamy bardzo pozytywnie, była to kolejna
praktyczna lekcja języka rosyjskiego,
okazja do integracji, a przede wszystkim promocja uzdolnień naszych kolegów” – wspominają jego uczestnicy.
TOM

Firma GraLech zatrudni:
Szwaczki
Wysokie zarobki
Praca od zaraz
Umowa o pracę
46 874 25 18
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

DNI BRZEZIN 2016
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„Muzyka na 11 wiolonczel”

„Abdelazer” Henry’ego Purcella, „British
Isles” – melodie ludowe z Wysp Brytyjskich
(D. Johnstone), „Haunted by Waters” (M.
Isham), „Solas Ane” (S.R. Hazo), „Ashokan Farewell” (J. Ungar), „Londonerry Air”
(trad. irlandzka), „Auld Lang Syne” (trad.
szkocka), „Scotch Cap”, „Darling Violetta” (temat „Sanktuarium” z filmu „Anioł”).
g.k.
NAPEŁNIANIE BALONÓW HELEM
LEGALIZACJA NAPRAWA
NAPEŁNIANIE BUTLI
TURYSTYCZNYCH PROPAN BUTAN
HALONEX Koluszki ul. Nasienna 2
tel. 44 7141215, 604227209

W niedzielę 26 czerwca o godz. 19.00 w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach przy ul. Kościuszki 48
odbędzie się kolejny koncert w ramach
Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. Tym razem będzie to
„Muzyka na 11 wiolonczel. Stulecie Orkiestry – dogrywka!”
W koncercie wystąpi Zespół Wiolonczelowy Filharmonii Łódzkiej pod kierownictwem artystycznym Konrada Bukowiana w składzie: Konrad Bukowian,
January Battelli, Konrad Cedzyński, Maria Filipiak, Mariusz Flis, Anna Koprowska, Ewa Monkiewicz, Hanna Nicze, Karol
Piszczorowicz, Małgorzata Smyczyńska-Szulc i Jolanta Żebrowska. Zespół wiolonczelowy powstał w ubiegłym roku
z inicjatywy członków grupy wiolonczel
Orkiestry Filharmonii Łódzkiej. Tworzą ją muzycy o ogromnym doświadczeniu orkiestrowym, aktywni kameraliści
i pedagodzy, dzięki którym sztuka gry na
wiolonczeli pomyślnie rozwija się w województwie łódzkim. Razem tworzą jedną
z najlepszych orkiestrowych grup wiolonczel w Polsce.
Wiolonczele w orkiestrze symfonicznej to jedyna grupa, która może grać samodzielnie. Idea występów samodzielnego zespołu kameralnego otwiera nowe
możliwości i stawia całkiem inne wyzwania artystyczne. Jest jednocześnie wyrazem
wspólnego pragnienia zaprezentowania
publiczności niepowtarzalnego i uniwersalnego brzmienia pięknego instrumentu,
jakim jest wiolonczela.
W programie koncertu publiczności zgromadzonej w brzezińskim kościele zaprezentowana zostanie muzyka epoki baroku, utwory oparte na melodiach

irlandzkich, aranżacje muzyki filmowej
i popularnej, m.in. uwertura „Wejście Królowej Saby” z oratorium „Salomon” Georga Friedricha Händla, Koncert „Le Phenix”
Michela Corrette, fragmenty suity „The
Fairy Queen” (Królowa Wróżek) i suita

AUTO – NAPRAWA
KOMPLEKSOWA NAPRAWA
I DIAGNOSTYKA
SAMOCHODOWA

505 598 213

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

Stomatologia

Lekarz stomatolog Justyna Wiśniewska

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

tel. 514 344 243

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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Zwycięska Zuzanna z Dwójki
Do brzezińskiej Dwójki uczęszcza uczennica wybitnie utalentowana z przedmiotów humanistycznych. To Zuzanna Rubacha z klasy VIa.
Już po raz drugi Zuzia została finalistką
ogólnopolskiego konkursu polonistycznego „Z ortografią na co dzień". Zmagała się
w nim z zadaniami często wykraczającymi
poza program nauczania języka polskiego

w szkole podstawowej. Jednak jej uzdolnienia z tego przedmiotu i pracowitość
przywiodły ją do sukcesu.
Zuzia dostała się również do II etapu
ogólnopolskiego konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień". W konkursie szkolnym „Mistrz czytania" zajęła II
miejsce, otrzymując tytuł wicemistrza.
Sukcesem okazał się też dla niej
test szóstoklasisty z języka polskiego.

Zuzia otrzymała z niego maksymalną
ilość punktów. Należy również dodać, że
osiągnęła najwyższy wynik w szkole z części polonistycznej i matematycznej tegoż
egzaminu.
Zuzanna opuszcza już gościnne progi Dwójki. Życzymy jej dalszych sukcesów na niwie języka polskiego, a szkole
wielu tak utalentowanych polonistycznie
uczniów.
TOM

Brzezinianie na spotkaniu z papieżem
Jeszcze tylko do początku lipca można zapisywać się na spotkanie z Papieżem Franciszkiem, który przyjedzie na Światowe
Dni Młodzieży do Krakowa.
Z Brzezin udają się tam dwie grupy. Pierwsza, której przewodzić będzie
ks. Piotr Górski oraz katechetka Paulina Skrzynecka, spędzi na Światowych
Dniach Młodzieży cały tydzień. Tu lista
chętnych do wyjazdu jest już kompletna.
Wciąż jeszcze jednak otwarte są zapisy do

grupy, która wyjedzie na weekend od 29
lipca do 1 sierpnia. Grupa ta ma skupiać
osoby z całego dekanatu brzezińskiego,
a będzie jej przewodził proboszcz z Jeżowa
ks. Andrzej Chmielecki. Zapisy przyjmowane są w każdej parafii dekanatu, a rolę
koordynatora pełni ks. dziekan Marek

Balcerak z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, który zajmuje
się przygotowaniem wiernych do Światowych Dni Młodzieży w ramach trzech dekanatów: brzezińskiego, koluszkowskiego
i strykowskiego.
TOM

I Zjazd Integracyjny „Fight and Win”

Szlakiem młynów
ziemi brzezińskiej
W sobotę 25 czerwca o godzinie 16
w Dziale Bibliografii Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej otwarta zostanie wystawa fotograficzna „Szlakiem
młynów na Mrodze, Mrożycy, Rawce,
Miazdze i Piasecznicy”. Jej organizatorem,
przy współudziale biblioteki, jest Stowarzyszenie Strefa Rowerowa Brzeziny, a autorem zdjęć członek tej grupy Marcin Dobromir Duda.
Zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt fotografii ukazujących pozostałości
po lokalnych młynach wodnych. Autor
zdjęć Marcin Dobromir Duda, urodzony
w Brzezinach w 1976 r., swoją przygodę
z fotografią rozpoczął jednak nie na rowerze, lecz na paralotni. Jest on bowiem
absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie. Jego zdjęcia można obejrzeć m.in.
na stronie internetowej www.photopasja.com. 25 czerwca wystawa będzie dostępna w godzinach od 16 do 20, a później
jeszcze przez miesiąc w godzinach pracy
biblioteki.
TOM
Fotorelacja str. III

W piątkowe popołudnie 17 czerwca
w restauracji Fregata w Rochnie odbył się
I Zjazd Integracyjny Członków oraz Sympatyków Akademii Sztuk Walki „Fight
and Win”.
Oficjalnego otwarcia zjazdu dokonał
przedstawiciel Burmistrza Miasta Brzeziny Radosław Pyka, naczelnik wydziału
Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu
Miasta w Brzezinach.

W trakcie zjazdu przeprowadzono
otwarty trening, w którym udział wzięli rodzice z dziećmi. Po zakończonym
treningu uroczyście wręczono zawodnikom certyfikaty potwierdzające zaliczenie
ostatniego egzaminu karate oraz upominki klubowe. Ostatnim elementem spotkania była wspólna dyskoteka dla wszystkich
uczestników zjazdu.
g.k.

Lokal o wysokim
standardzie do wynajęcia
(stomatolog, prawnik, dietetyk,
rehabilitant, inne) ul. Przedwiosnie,
512 471 622
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Zawody wędkarskie o puchar kapitana sportowego

W niedzielę 19 czerwca na zbiorniku wodnym w Bogdance w gminie Brzeziny odbyły się zawody wędkarskie o puchar kapitana sportowego.
Do zawodów organizowanych przez
brzezińskie koło Polskiego Związku
Wędkarskiego przystąpiło 10 wędkarzy.
Po losowaniu miejsc i obowiązkowym zanęcaniu rozpoczęły się trzygodzinne połowy. I miejsce z wynikiem 5,31 kilograma zajął Sebastian Klimczak. Dodajmy, że
zwycięzca niedzielnych zawodów oprócz
kilkunastu płoci mógł się poszczycić dwoma karpiami o długości 32 cm i 37 cm.
II miejsce przypadło Michałowi Jedynakowi, który złowił ryby o łącznej wadze
ponad czterech kilogramów. Ten wędkarz w podbieraku miał m.in. 43-centymetrowej długości leszcza. III miejsce zajął Bronisław Poździej z wynikiem 2,29
kilograma.

Warto dodać, że IV miejsce zajął Jerzy Durański, który III miejsce przegrał
wagą jednej płotki (2,24kg), ale mógł się
poszczycić dorodnym karpiem o długości 37 centymetrów. Zwycięzca niedzielnych zawodów z rąk kapitana sportowego

Zbigniewa Jedynaka otrzymał pamiątkowy puchar.
Następne zawody planowane są 10 lipca na zbiorniku wodnym w Rochnie. Tym
razem wezmą w nich udział wędkarze
w wieku powyżej 55 roku życia.
g.k.

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.
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Jubileusz 50-lecia Przedszkola nr 3
W piątek 17 czerwca w gościnnych murach
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach
rozpoczęły się obchody jubileuszu 50-lecia Przedszkola nr 3 w Brzezinach. Powitania gości, wśród których znaleźli się m.in.
burmistrz Marcin Pluta, przewodniczący
Rady Miasta Grzegorz Kędzia, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zofia Krawczyk,
Anna Garmulewicz – Polińska – przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty, starosta brzeziński Edmund Kotecki, miejscy
radni Tadeusz Barucki, Krzysztof Jeske, Tadeusz Klimczak, Przemysław Maślanko, ks.
senior Bogumił Walczak, dyrektorzy brzezińskich szkół i przedszkoli, szefowie jednostek organizacyjnych i spółek miasta,
była dyrektor przedszkola Anna Rudzka,
dokonały Aleksandra Antosiak i Justyna
Góra.
Budowę obecnego budynku Przedszkola nr 3 rozpoczęto w 1964 roku, a 1 maja
1966 roku nastąpiło uroczyste przecięcie
wstęgi i wręczenie kluczy kierowniczce
przedszkola Danucie Zdonek. W 1988 r.
nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, którym została Anna Rudzka. 22 lata
później funkcję dyrektora objęła Agnieszka Gazda, która sprawuje ją do chwili
obecnej. Pierwsza przedszkolna kronika
donosi, że „(…) teren przedszkolnego placu oczyszczono z gruzu i kamieni, zasiano trawę i podzielono na cztery części, tak
aby każda grupa miała swój teren”. Robót
dokonano przy udziale rodziców i komitetu rodzicielskiego – od początku funkcjonowania przedszkola rodzice są najważniejszymi jego partnerami. Przybywa
imprez, w których uczestniczą przedszkolaki, przybywa także samych dzieci. Obecnie jest to już sześć grup.
„Trójka jest miejscem przyjaznym
i otwartym na potrzeby najmłodszych.
Dzięki rodzinnej atmosferze i wrażliwości pracujących tutaj osób dzieci nie chcą
opuszczać naszych murów, a absolwenci
odwiedzają nas, wspominając beztroski
czas. Nie mogę nie wspomnieć o wszystkich byłych, a szczególnie obecnych pracownikach przedszkola. Bo to nie mury
ani wnętrza stanowią o tym, co ważne. Bez nauczycieli i personelu obsługi przedszkole nie byłoby takim, jakim
jest. To dzięki ich pracowitości, pomysłowości, a przede wszystkim chęci, tyle się
u nas dzieje. Dziękuję byłym i obecnemu
burmistrzowi, wszystkim pracownikom

urzędu, radnym, że przychylnym okiem
patrzą na nasze przedszkole” – mówiła
dyrektor Agnieszka Gazda.
„Spotykamy się w dniu jubileuszu
50-lecia tak ważnej dla naszego miasta
placówki oświatowej. Remont generalny budynku został zaplanowany i po pozyskaniu środków unijnych przedszkole zostanie przebudowane. W tym roku
rozpoczną się inwestycje mające na celu
zwiększenie efektywności energetycznej
i rozbudowę przedszkola. Jestem przekonany, że miasto Brzeziny otrzyma dofinansowanie i inwestycja zostanie przeprowadzona” – mówił burmistrz Marcin
Pluta, wręczając pamiątkowy ryngraf.
„Dziękuję kadrze przedszkola, że wielu
mądrych rzeczy nauczyliście mnie, a przez
te 50 lat także wiele pokoleń mieszkańców
Brzezin” – mówił przewodniczący Rady
Grzegorz Kędzia, wręczając kwiaty.
„W Przedszkolu nr 3 jest coś szczególnego, ponieważ tu kładzie się nacisk na
zajęcia artystyczne, na sztukę, muzykę.
Zadanie edukacji przedszkolnej na przyszłość to integracja, wspólnotowość i wielka wyrozumiałość, i to wszystko w tym
przedszkolu się dzieje” – mówiła wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk.
„Niezmiernie mi miło, że mogę podziękować trzem najwspanialszym przedszkolankom – paniom Pogodzie, Rosik i Zielińskiej” – mówił radny Tadeusz Barucki.
Anna Garmulewicz - Polińska, z-ca dyrektora wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi odczytała treść listu Grzegorza Wierzchowskiego
– Łódzkiego Kuratora Oświaty z okazji jubileuszu. Dodała, że Przedszkole nr
3 w Brzezinach to placówka niezwykle
przyjazna dzieciom i bardzo twórcza.
„Dziękuję za to, co robicie, gratuluję wspaniałej atmosfery. Gratuluję absolwentów, a absolwentom, że znaleźli się
w tym przedszkolu. Życzę, abyście nadal
mogli szczycić się kolejnymi sukcesami”
– mówił starosta Edmund Kotecki, wręczając upominki
W imieniu księdza proboszcza Mariusza Wojturskiego życzenia z okazji jubileuszu złożył ks. Bogumił Walczak.
„Dziękuję wszystkim pracownikom
przedszkola za ogrom pracy, za sukcesy
i za tak wiele serca, które okazują naszym
dzieciom” – mówiła Beata Szczesek, prezes zarządu oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W imieniu wszystkich pracowników
Przedszkola nr 3 w Brzezinach podziękowania dyrektor Agnieszce Gazdzie złożyła
wicedyrektor Anna Sztuka.
Do życzeń i gratulacji dołączyli także
była nauczycielka przedszkola Sabina Wosik i przewodniczący Rady Rodziców Janusz Nowański.
Zwieńczeniem uroczystości w szkole podstawowej był występ artystyczny
dzieci, po którym w barwnym korowodzie z balonami zarówno dzieci jak i goście przeszli na teren Przedszkola nr 3,
gdzie przewidziano zwiedzanie budynku
połączone z oglądaniem okolicznościowych wystaw zdjęć, a także poczęstunek.
Popołudniowe obchody jubileuszu połączono z zakończeniem roku szkolnego
i piknikiem rodzinnym. Wyjątkowy charakter święta podkreśliło wypuszczenie
w niebo 50 balonów (ufundowanych przez
państwa Pacho) symbolizujących jubileusz 50-lecia Przedszkola nr 3. Przed budynkiem przedszkola posadzono drzewo
– brzozę, którą ufundowała Rada Rodziców . Największym powodzeniem wśród
dzieci cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie, które w tym roku sponsorowała firma Edukacja Muzyczna Maciej Goździela. Podczas całej imprezy najmłodsi mogli
bawić się w towarzystwie szczudlarzy, pomalować sobie buzie dzięki kreatywności
rodziców i Aleksandry Sztuki. Nie zabrakło też wspinaczek linowych i torów przeszkód. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się kąpiel w basenie z piłeczkami. Rodzice serwowali wędliny z grilla podarowane przez państwa Wawrzonków. Dzieciom zapewniono także lody ufundowane
przez pana Dudkiewicza, watę cukrową
serwowaną przez Rafała Janika ze szkoły
językowej Cool School czy krówki z logo
przedszkola sponsorowane przez Jana
Wiśniewskiego. Tradycyjnie nie zabrakło
sałatek, ciast i innych pyszności dostarczonych przez rodziców i serwowanych
w postaci szwedzkiego stołu. Pieczywo
podarowała piekarnia państwa Olszyńskich, a napoje pani Niewiadomska i państwo Wronieccy z „INTERMARCHE”,
którzy sponsorowali także opał na grilla i inne artykuły spożywcze. Niewątpliwie święto Przedszkola nr 3 bez wsparcia
i udziału rodziców nie byłoby tak okazałe.
g.k.
Fotorelacja str.VI,VII
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W sobotę zawody
rowerowe i biegowe
25 czerwca zapraszamy na tereny przyległe do basenu miejskiego na sportowe
emocje na żywo.
Zaczynamy od sportu dla najmłodszych. O 10.30 wyścig rowerowy dla klas
1-3 i biegi dla dzieci na dystansie 1300 m.
O 11.00 rowerki biegowe dla kategorii 1-5
lat i rywalizacja przedszkolaków.
Od godziny 12:00 zaczynamy rywalizację dorosłych i kategorii Family. Początek to start Mistrzostw Województwa
Łódzkiego w Maratonie MTB. Zawodnicy
rywalizować będą na dystansach 50 i 75
km. Kategorią dodatkową będzie dystans
25 km XC i łatwy pięciokilometrowy dystans Family.
Kilka minut po starcie rowerzystów ruszy bieg przełajowy na dystansie 5 i 10 km
i 5 km nordic walking.
Wśród zawodników odbędzie się losowanie atrakcyjnych nagród.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i dopingu na trasie.
Więcej informacji na stronie BrzezinyMTB.pl
TOM

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
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Społeczność Przedszkola nr 3 w Brzezinach składa serdeczne podziękowania
za pomoc w organizacji uroczystości z okazji
jubileuszu 50 - lecia jego powstania:
- Burmistrzowi Miasta Brzeziny,
- Radzie Miasta Brzeziny
- Panu Zbigniewowi Zielińskiemu
i społeczności Szkoły Podstawowej nr
1 w Brzezinach
- Państwu Garnyszom
- Państwu Wawrzonkom
- Państwu Niewiadomskim
- Panu Dudkiewiczowi

- Maciejowi Goździeli
- Rafałowi Janikowi
- Państwu Pacho
- Panu Janowi Wiśniewskiemu
-Państwu Olszyńskim
- Radzie Rodziców Przedszkola nr 3
w Brzezinach
W imieniu wszystkich
Agnieszka Gazda

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Brzeziny, zawiadamia, iż na terenie miasta Brzeziny
rozpoczęły się kontrole z zakresu sposobu pozbywania się nieczystości
ciekłych z nieruchomości zamieszkałych i tych, na których prowadzona
jest działalność gospodarcza oraz wód opadowych i roztopowych
z nieruchomości.
Sposób odprowadzania ścieków komunalnych z nieruchomości reguluje
art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250), natomiast
zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2015 r. poz. 139) zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych,
gruntowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta oraz
Straż Miejska w Brzezinach.
W związku z powyższym, należy przygotować dokumenty świadczące
o przekazywaniu nieczystości ciekłych:
- w przypadku gdy nieczystości ciekłe gromadzone są w zbiorniku
bezodpływowym - rachunki/faktury za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, umowa z przedsiębiorcą opróżniającym zbiornik
bezodpływowy (jeżeli została zawarta w formie pisemnej);
- w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się przydomowa
oczyszczalnia ścieków – dokument potwierdzający zgłoszenie budowy
przedmiotowego urządzenia, rachunki/faktury za oczyszczanie
urządzenia z osadów;
- w przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kanalizacja –
rachunki/faktury lub umowę z ZUK Sp. z o.o.
Podejmowane czynności mają zapobiegać nielegalnemu pozbywaniu
się nieczystości np. poprzez wylewanie odpadu na łąki, pola, czy
w najgorszym wypadku do zbiorników wodnych.

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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Sam na oceanie – rozmowa z Przemysławem Wosińskim

31-letni mieszkaniec Brzezin planuje przypłynąć Ocean Atlantycki na samodzielnie
zbudowanej 5-metrowej łódce. Brzmi niewiarygodnie? Pasjonat żeglarstwa Przemysław Wosiński, znany w Brzezinach jako
ubiegłoroczny lider „Szlachetnej Paczki",
bierze udział w regatach, w których na
podobnych łódkach z Portugalii na Wyspy

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

Karaibskie ścigać będzie się kilkunastu Polaków. Pierwsze takie regaty, w których
wzięło udział dwóch żeglarzy, odbyły się
cztery lata temu.
Tomasz Guzek (BIS): Jak wielkiego hartu ducha
trzeba, aby wyruszyć w taką podróż?
ӹӹ Przemysław Wosiński: Trudno powiedzieć, taka wyprawa to dla jednych normalność, dla innych odwaga, a dla jeszcze innych szaleństwo. Dla mnie to przede
wszystkim życiowe marzenie, które mam
odwagę zrealizować.
Wszyscy uczestnicy budują łódkę według takiego samego schematu. To kosztowane
przedsięwzięcie?
ӹӹ Tak naprawdę koszty są bardzo trudne
do oszacowania, wszystko zależy od materiałów oraz od tego, ile elementów wykona
się samodzielnie. Koszt budowy i wyposażenia łódki jest porównywalny do kosztu zakupu kilkunastoletniego, używanego samochodu.

Czy to prawda, że na Atlantyku nie możecie
utrzymywać żadnej łączności?
ӹӹ To nie do końca prawda, nie można
utrzymywać łączności z lądem i z innymi jednostkami, aczkolwiek w razie sytuacji awaryjnej można użyć przenośnego radia UKF, np. aby uniknąć zderzenia
z inną jednostką. Wszyscy uczestnicy regat będą również wyposażeni w nadajniki GPS, dzięki którym będzie można śledzić ich trasę.
Co stanowi największe wyzwanie?
ӹӹ Takich wyzwań jest mnóstwo, samodzielna budowa jachtu stanowi ogromny
problem dla osoby, która nigdy z takimi
rzeczami nie miała do czynienia. Transport łódki na miejsce startu do Portugalii
to ponad 3 tys. kilometrów w jedną stronę, to bardzo duży wydatek, ale i wyzwanie logistyczne. Podobnie samo przygotowanie do rejsu, bo trzeba być gotowym
na wszystkie scenariusze, nawet te najmniej prawdopodobne. Krótko mówiąc,
na każdym kroku czyha jakieś wielkie
wyzwanie.
Co jeszcze możecie zabrać na łódkę?
ӹӹ Nie ma ograniczeń co do środków bezpieczeństwa, każdy może zabrać, co uważa za konieczne. Do tego woda, żywność,
odzież również bez ograniczeń. Ograniczeniom podlegają natomiast środki ułatwiające żeglowanie, są to bowiem regaty
w tzw. starym stylu, bez silnika, bez kontaktu z lądem, bez prognoz pogody i map
elektronicznych, nawigujemy tylko na papierowych mapach. Minimum elektroniki, no i najważniejsze, każdy startuje na
samodzielnie zbudowanej łódce.
Pierwszy odcinek zakończy się na Wyspach Kanaryjskich, drugi na Karaibach. Ile potrwa cała
podróż?
ӹӹ Wszystko zależy oczywiście od warunków panujących na trasie, pierwszy etap
powinien zająć jakieś 10-14 dni, drugi to

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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przynajmniej 30 dni, co daje około 6-7
tygodni na całą trasę przy sprzyjających
warunkach.
Jak zamierza pan sobie radzić, w końcu płynie
pan sam, rejs będzie trwał kilka tygodni, a trzeba kiedyś spać.
ӹӹ Tak, sen to podstawowy problem. Jeśli
chodzi o sterowanie łódką, to będę miał
na wyposażeniu samoster, urządzenie
które będzie przy pomocy wiatru sterować
łódką, tak aby zastąpić mnie, kiedy będę
spał. Natomiast pozostają jeszcze inne
problemy, jak wypatrywanie statków czy
innych przeszkód na trasie, ten problem
rozwiązuje się przez umiejętne rozłożenie
czasu snu i czuwania.
Co jest największym zagrożeniem na trasie?
Wiatr? Zła pogoda?

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876

ӹӹ Wiatr, a przede wszystkim wysokie fale
o ile są dużym problemem i mogą stanowić znaczące zagrożenie, to największym
niebezpieczeństwem są jednak przepływające statki, proszę sobie wyobrazić 200300 m długości, 30-40 metrów wysokości,
taki statek, aby się zatrzymać, potrzebuje kilkunastu kilometrów, takich kolosów
trzeba unikać jak ognia.
Jak długo przygotowywał się pan do tych regat,
dużo pływał pan już wcześniej?
ӹӹ Przygotowania na serio rozpocząłem
w lutym zeszłego roku, wcześniej były
miesiące przemyśleń i planowania. Jeśli
chodzi o moje doświadczenia żeglarskie,
to trochę się tego nazbierało, mam na koncie ponad 1500 godzin spędzonych na morzu i to na różnych jednostkach, od małych otwarto-pokładowych łódek, po duże
żaglowce. Żeglowałem praktycznie po
wszystkich akwenach morskich otaczających Europę: Adriatyku, Morzu Śródziemnym, Atlantyku, Morzu Północnym,
no i oczywiście Morzu Bałtyckim.
A jak narodziła się pańska pasja do żeglowania,
w końcu mieszka pan w centrum Polski?
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ӹӹ Jak każda pasja, przyszła i odejść nie
chciała, jak wszyscy pasjonaci zaczynałem gdzieś na Mazurach na małych żaglówkach, potem był rejs po Bałtyku, potem kolejny, a dziś nie wyobrażam sobie,
żeby spędzał wolny czas w inny sposób.
A to, że mieszkam w centralnej Polsce, nic
nie znaczy, 90 procent żeglarzy, których
znam, mieszka przynajmniej 100 km od
morza.
Czy można pana jakoś wspomóc w realizacji tego
niebywale śmiałego marzenia?
ӹӹ Przede wszystkim trzymać kciuki, aby
się udało zbudować i przygotować łódkę
na czas. Natomiast, gdyby ktoś chciał się
zaangażować bardziej, zapraszam do kontaktu ze mną, ponieważ jest to duże przedsięwzięcie, które ciężko udźwignąć samemu i każda pomoc jest mile widziana.
Jeśli ktoś chciałby bliżej poznać szczegóły pana
rejsu, gdzie może o tym przeczytać?
ӹӹ Zapraszam na mój blog pod adresem
www.samnaoceanie.pl, gdzie można zobaczyć relację z budowy jachtu, a w przyszłości ze startu w regatach i próby zdobycia Atlantyku.
Rozmawiał Tomasz Guzek

Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach zaprasza

w dniach 22 – 23 czerwca

do Biblioteki Miejskiej w Brzezinach
na wystawę historyczną o tematyce policyjnej

„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
Motoryzacja

MYCIE okien, porządki w Twoim domu lub mieszkaniu,

DACHY profesjonalnie, papa termozgrzewalna,

pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej

malowanie, smarowanie – z gwarancją, 500 044 496

SKUTER w stanie idealnym sprzedam, 516 061 980

i samochodowej. „Perfekcyjny dom”, 887 258 364

ORGANIZACJA domowych imprez okolicznościowych

AUTO-SKUP wszystkie, 509 099 286

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko

(imieniny, urodziny, chrzciny, kinderbale z fontanną

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

podwoziówka, 665 734 042

czekoladową, itp.), 507 05 33 44

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

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

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

bez opłat, 505 927 959

509 209 379

ROLETKI !!!, plisy, żaluzje – najniższe ceny, 513 100 111

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

SERWIS laptopów, 732 313 316

ROLETKI dzień-noc, moskitiery, żaluzje drewniane, plisy
– montaż gratis, 46 874 01 67

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

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

SPRZEDAM ciągnik C 330 żółty, rok 87, stan bardzo

kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe

PARAPETY zewnętrzne stalowe, wewnętrzne – pcv,

dobry, 605 540 195

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

konglomerat marmurowy – niskie ceny, duży wybór,

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

DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354

46 874 01 67

TDI, 604 607 306, 46 874 28 81

KONSTRUKCJE stalowe, aluminiowe, ze stali

ROLETY zewnętrzne aluminiowe – niskie ceny,

SPRZEDAM Audi 80, 604 607 306, 46 874 28 81

kwasoodpornej. Cięcie, walcowanie, gięcie, spawanie

513 100 111

SPRZEDAM ciągnik Ursus C-385 rok 1978, stan dobry,

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

723 170 140

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

Praca

SPRZEDAM Passata B4 TDI, 882 626 179

785 197 273

ZATRUDNIĘ mężczyznę do prac polowo - ogrodowych,

SPRZEDAM Fiata Bravo 1,6 – gaz, 1997 r., 516 916 873

OGRODZENIA , bramy – posesyjne, przemysłowe.

515 496 937

Usługi

BALUSTRADY – ze stali nierdzewnej, cynkowanej,

ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli, 502 148 234

aluminium, z wypełnieniem ze szkła. Produkcja - Montaż

SZWACZKĘ – sukienki, wysokie zarobki, 661 121 966

TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, , 608 33 44 55

- Serwis - Sprzedaż ratalna. AUTOMATYKA do bram –

POMOCNIKA na stolarnię zatrudnię, 509 771 248

,rabaty, cena umowna

sprzedaż, montaż serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

PRZYJMĘ pracownika budowlanego, 514 723 688

TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03

www.alleogrodzenia.pl , 785 197 253

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

PODNOŚNIK koszowy – usługi, wynajem. Wysokość

PRZYJMĘ pomocnika stolarza, 607 171 665

uprawnienia budowlane, 605 397 614

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

SZWACZKI przyjmę, 601 91 40 90

MANIEK – usługi ogólnobudowlane, 667 475 652

Czyszczenie i naprawa orynnowania, montaż

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

i malowanie konstrukcji, wyklejanie reklam, serwis

Koluszek, 508 860 054

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny, Koluszki

oświetlenia, itp., 785 197 253

ZATRUDNIĘ prasowacza lub prasowaczkę, 509 255 110

i okolice. Dojazd!!! 732 313 316

TYNKI tradycyjne, 606 385 993

ZATRUDNIĘ kierowców Kat. C+E, możliwość

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

GLAZURA, terakota, 606 385 993

codziennego zjazdu do domu, stała praca, 606 481 899

508 537 104

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

PRZYJMĘ szwaczki do zakładu, praca stała, wysokie

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,

604 543 817

zarobki, miła atmosfera, Łódź – Nowosolna, 609 682 500

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

KIEROWNIK

terakota, itp., 669 477 012

ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi i c.o.

247 181, 500 147 239
SZWACZKI zatrudnię, stała praca, 663 496 011

b u d ow y

z

up r aw nieniami

ZATRUDNIĘ ekspedientkę – spożywczy Brzeziny, 500

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882 do

poprowadzi budowy, 604 381 688

(02)/2017 r

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów, wykładzin,

ZATRUDNIĘ szwaczkę, Olsza, 881 091 997

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

tapicerek, itp., 729 274 497

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C – samochód 3-ośka,

– karcher, 606 495 830

ROWERY używane – serwis, naprawa, sprzedaż,

operatora koparko – ładowarki, Gałkówek Parcela,

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

792 934 565

607 314 883

508 537 104

OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471

ZATRUDNIĘ dorywczo lub na stałe spawacza do cięcia

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

DACHY – krycie papą termozgrzewalną i docieplanie

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

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

stropodachów, 510 109 832

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

889 994 992

WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia (niskie budynki

FIRMA krawiecka zatrudni szwaczki, preserkę, Stare

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

10% taniej), 510 700 195

Koluszki 7 e, 602 776 665

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

Z AT R U D N I MY

www.odslonka.pl

DOCIEPLENIA, tynki maszynowe, tradycyjne, remonty

garmażeryjnego, 512 159 406, dzwonić po 18
PRZYJMĘ do pracy na dachy, 604 615 383

pracowników

do

z akładu

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

– kompleksowo, 514 723 688

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

ZATRUDNIĘ pomoc do smażalni ryb, praca na terenie

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

WYKOŃCZENIA wnętrz, malowanie, gładź, glazura,

Brzezin, 504 010 550

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż

hydraulika, panele, 609 850 924

ZATRUDNIĘ piekarza/cukiernika z doświadczeniem

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

ŚCIANKI, sufity, 606 711 067

w Brzezinach, 502 849 008

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

GŁADŹ, malowanie, sufity podwieszane, ścianki

NAWIĄŻĘ współpracę z lektorem języka angielskiego

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

działowe, tynki ozdobne,, kamień dekoracyjny, glazura,

692 775 167

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

604 386 881

ZATRUDNIĘ dorywczo lub na stałe kierowcę –

budowlanego, 510 809 025

GLAZURA, 695 585 936

mechanika, praca w Koluszkach, jazda po kraju,

USŁUGI dekarskie, wszystkie pokrycia, remonty,

tel. 602 57 97 06

721 160 085

CHAŁUPNICZKI, 501 025 190

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316

DNI BRZEZIN 2016
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drobne ogłoszenia
PRZYJMĘ szwaczki, 661 121 995

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

ZATRUDNIĘ murarza i dekarza do prac budowlanych,

Przemysłowej, 797 903 458

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

797 321 185

SPRZEDAM mieszkanie 52 m2 w kamienicy, 607 263 321

Wojciechowski 503 491 722

ZATRUDNIĘ pracownika gospodarczego, 508 301 062

M4 własnościowe w Brzezinach sprzedam, 530 301 883

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

PRZYJMĘ do pracy w piekarni kierowcę w sezonie

SPRZEDAM mieszkanie 50 m2 - Rogów, 503 964 689

139 od 7 do (27)29

wakacyjnym. Mile widziani studenci, 502 849 008

SPRZEDAM działkę na ogrodach działkowych „BRATEK”,

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

PRZYJMĘ osobę do prasowania, 691 125 693

603 242 979, 514 911 378

silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102

PRACA z AVON, 512 335 189

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

SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy napędzany

ZATRUDNIĘ pracowników na dachy, dobre warunki

664 811 218

elektrycznie, 46 874 28 81, 531 012 358

pracy, 502 724 765

SPRZEDAM mieszkanie M4, 511 159 202

KUPIĘ zboże 608 746 876

MONTER stolarki okiennej – montaż okien, drzwi i bram

LOKAL o wysokim standardzie do wynajęcia(stomatolog,

STOŁY prasowalnicze sprzedam, 508 363 845

garażowych, drobne prace budowlane i wykończeniowe.

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

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

Wynagrodzenie: podstawa + prowizja. biuro@widoki.

SPRZEDAM/zamienię M5 na M3 na Osiedlu

885 162 087

com.pl – 513 100 111

Kulczyńskiego, 698 189 876

SPRZEDAM pszenżyto, 604 358 755

PRZYJMĘ do prac ogrodniczych, 662 093 410

DZIAŁKA, ul. Jarzębinowa, 788 264 336

SPRZEDAM owies, jęczmień i pszenżyto, 796 470 580

PRZYJMĘ pomoc domową, 662 093 410

SPRZEDAM dom jednopiętrowy w Brzezinach na osiedlu

SPRZEDAM pszenżyto, 604 358 755

PRZYJMĘ Panią do sprzątania, 604 516 004

domów jednorodzinnych z dostępem do przyłącza c. o.

SPRZEDAM krowę na ocieleniu, termin lipiec,

ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 605 139 221

PEC, 737 468 073

785 213 762

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 609 243 809

1 ha sprzedam – Wola Cyrusowa Kolonia przy drodze

SPRZEDAM mieszankę zbożową i słomę żytnią,

DZIEWCZYNĘ do sprzątania, 722 395 452

asfaltowej 5,- zł/m2, 600 645 944

516 061 980

ZATRUDNIĘ pracowników na dachy, dobre warunki

DZIAŁKI budowlane ok. 1000 m2 w Brzezinach, ul.

WYPRZEDAŻ węży strażackich, 604 227 209

pracy, 502 724 765

Mrocka, atrakcyjne położenie, dostęp do mediów,

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko

ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 505 177 822

607 167 175 po 16.00

80/200 i 120/200, 604 607 306, 46 874 28 81

ZATRUDNIĘ mężczyznę z prawem jazdy, 512 462 175,

SPRZEDAM działkę budowlaną 1812 m2 – centrum

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

514 891 749

Brzezin, 505 117 425

46 874 28 81

KIEROWCĘ kat. C i C + E, 508 230 297

SPRZEDAM działki budowlane – media, blisko rezerwatu

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, udźwg 1400

ZATRUDNIĘ operatora ciągnika rolniczego(traktorzystę),

rzeki Rawka, lasu, wody. Wola Łokotowa, gm. Jeżów,

kg, 604 607 306, 46 874 28 81

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

721 341 695

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową,
604 607 306 , 46 874 28 81

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

SPRZEDAM 61 m2, 505 636 997

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

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

SPRZEDAM meble antyki, zegar, komodę sypialnia,

FIRMA GRALECH zatrudni pracowników na produkcję,

SPRZEDAM energooszczędny domek 90 m2 –

kufer, sekretarzyk, wypoczynek salon, 604 607 306,

stałe godziny pracy, umowa o pracę, praca od zaraz,

Kanadyjczyk z 2010 r. w Rogowie, działka 1500 m2,

46 874 28 81

46 874 25 18, Jordanów 19A

604 419 215

S P R Z E DA M

ZATRUDNIĘ pomoc domową, 508 301 008

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

przeciwodleżynowy, lodówkę, rower górski, kredens

EMERYTA lub rencistę chcącego dorobić zatrudnię -

781 093 708

pokojowy, 694 884 692

praca lekka, 512 471 622

SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928

SPRZEDAM słupy konstrukcyjne stalowe – doskonałe

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS,

na wiatę, 721 160 085

Nieruchomości

stolik

RT V,

now y

materac

501 431 257

SPRZEDAM meble kuchenne i wersalkę młodzieżową

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul.

TANIO sprzedam mieszkanie 45 m2 w kamienicy,

w bardzo dobrym stanie, 603 173 798

Kulczyńskiego, 605 830 668

609 460 860

KUPIĘ pastucha, 662 641 718

SPRZEDAM siedlisko 4000 m2 z budynkami – okolice

DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273

SPRZEDAM segment pokojowy – tanio, 881 661 101

Rogowa, 504 047 545

SPRZEDAM sklep spożywczy z barem, 505 311 468

SPRZEDAM piec z podajnikiem na eko-groszek

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

WYNAJMĘ/sprzedam lokal 30 m2 po całkowitym

firmy „Solei” 20 kw z oprzyrządowaniem, 3.500,- zł,

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

remoncie – parter, Sienkiewicza w pobliżu Starostwa,

601 269 242

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

508 300 999

S P R Z E DA M

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką

SPRZEDAM garaż za Urzędem Miasta, 661 398 086

przeciwodleżynowy, lodówkę, rower górski, kredens

i garażem, Rogów, 503 507 485 strona internetowa

SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok – Raformacka

pokojowy, 694 884 692

tobiks.gratka. pl

24, 502 218 623

SPRZEDAM trawę, 607 171 928

SPRZEDAM M5, Sienkiewicza, 609 017 817

Różne

SPRZEDAM M6, 509 171 241

stolik

RT V,

now y

materac

SPRZEDAM ramę łóżka – drewniana, solidna, wymiary
2m/140 cm, 517 571 834

W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe,

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

SPRZEDAM stół czarny + 12 krzeseł i overlock,

sprzedam,

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

691 770 707

46 833 77 08 – wieczorem

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego,

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka

upominki urodzinowe, imieninowe, czyszczenie

ogrodzona, gotowa do zagospodarowania, powierzchnia

biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

1500m2, 505 879 777

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

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Start utrzymał się w okręgówce

To był bardzo nerwowy weekend dla piłkarzy Startu Brzeziny. Podopieczni trenera
Marcina Olejniczaka po wygranej na własnym boisku z rezerwami czwartoligowego Zawiszy Rzgów „rzutem na taśmę” zapewnili sobie utrzymanie w rozgrywkach.
Oprócz zwycięstwa brzezinianom pomogły drużyny Orła Parzęczew i GLKS Dłutów,
które wygrały swoje mecze.
Przed meczem czarno-czerwoni zajmowali miejsce w strefie spadkowej i było
pewne, że w niedzielę muszą sięgnąć po
komplet punktów oraz liczyć na potknięcie Włókniarza Konstantynów Łódzki lub
MKS 2000 Tuszyn. Cała 30. kolejka spotkań obligatoryjnie została wyznaczona
przez Łódzki Związek Piłki Nożnej na niedzielę 19 czerwca na godzinę 17.00. Z niewiadomych jednak przyczyn mecz Włókniarza przełożono na piątek 17 czerwca.
Piłkarze z Konstantynowa Łódzkiego wygrali z Termami Uniejów 2:1 i zapewnili sobie ligowy byt. W niedzielne późne
popołudnie do Brzezin rezerwy Zawiszy
Rzgów przyjechały w bardzo odmłodzonym składzie. Większość zawodników była
w wieku juniorskim. Mimo to mecz nie był
dla Startu łatwą przeprawą. Brzezinianie

od samego początku skupili
się na pewnej grze defensywnej i próbowali długo rozgrywać swoje akcje. W 24.
minucie prowadzenie gospodarzom dał Piotr Grzywacz.
Od tego momentu miejscowi
częściej utrzymywali się przy
piłce i kontrolowali przebieg
spotkania. Po zmianie stron
drugiego gola dla brzezinian strzelił Artur Poździej.
Wszystko wskazywało na to,
że gospodarze mają już zagwarantowane zwycięstwo.
Jednak w 78. minucie kontaktowego gola
dla przyjezdnych zdobył Marcin Rutkowski. Ostatnie minuty upłynęły bardzo nerwowo. Start nastawił się na grę obronną
i co chwila oddalał zagrożenie od własnej
bramki. Ostatecznie czarno-czerwonym
udało się dowieźć korzystny rezultat do
ostatniego gwizdka. Po zakończonym meczu nasi piłkarze czekali na wieści z Tuszyna, gdzie miejscowy MKS 2000 podejmował GLKS Dłutów. Tuszynianie przegrali
1:2 i utrzymanie Startu w łódzkiej klasie
okręgowej stało się faktem.
Rozgrywki wygrał KS Sand Bus Kutno i to on awansował do IV ligi łódzkiej.
Na drugim miejscu uplasował się Orzeł
Parzęczew, a na trzecim GLKS Dłutów.
Start Brzeziny rozgrywki zakończył tuż
nad kreską spadkową na jedenastej pozycji. Łódzką klasę okręgową opuściły: MKS
2000 Tuszyn, LZS Justynów, KKS Koluszki, Ostrowia Ostrowy oraz Start Łódź.
Oczywiście, sytuacja spadkowiczów może
się zmienić. Najbliżej utrzymania jest drużyna z Tuszyna, a wszystko ze względu na
wycofanie się z rozgrywek po sezonie rezerw 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
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Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
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I nagroda za bukiet z makaronu
wraz z instruktorem z tej pracowni Moniką Darnowską. Wykorzystano przeróżne rodzaje makaronu, m.in. muszle,
świderki i wstążki, które sklejono silikonem i posypano brokatem. Przygotowanie
niezwykłego bukietu zajęło około dwóch
tygodni.
Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

w Głownie to jeden z licznych konkursów, w których biorą udział brzezińskie
warsztaty terapii zajęciowej. Podopieczni tej placówki pokazują też m.in. swoje dzieła na przeglądzie organizowanym
przez łódzki PFRON, stroją się na „Eko-modzie", prezentują umiejętności aktorskie na przeglądach teatralnych. Czasem
w ten sposób odkrywany jest prawdziwy
talent artystyczny, czego przykładem jest
Paweł Walak, który zaczął malować swoje obrazy właśnie w WTZ „Blisko Ciebie".
TOM

Integracyjny Piknik Osób Niepełnosprawnych

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko
Ciebie" zajęły I miejsce na zorganizowanym w Głownie Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w kategorii „bukiet”.
W wydarzeniu udział wzięło blisko 400
osób z 20 placówek.
Mimo że brzeziński WTZ był nagradzany w tej kategorii już w ubiegłych latach, w tym roku przygotowano dzieło
niezwykłe – bukiet z makaronu. Za wykonanie tego kulinarnego rękodzieła odpowiedzialna była pracownia gospodarstwa
domowego, głównie Martyna Tomecka

Co roku z okazji Dnia Dziecka podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjnego „Słoneczko" spotykają się na pikniku z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko
Ciebie". Obie te placówki prowadzi bowiem Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym
Dzieciom", a głównym celem wspólnej zabawy jest integracja obu społeczności.
W tym roku dzięki zaangażowaniu
Wioletty Bartyzel ponad 100 uczestników
pikniku 15 czerwca spotkało się w „Ognisku Miłości” w Olszy. To kościelne zgromadzenie, które jest także organizacją pożytku publicznego, nieodpłatnie użyczyło
swego urokliwego terenu. Przy okazji odbyła się prezentacja działalności ogniska
oraz działającego przy ośrodku punktu
przedszkolnego. Na piknik przygotowano
liczne kiełbaski, kaszankę, słodycze, ciasta i napoje. Warsztaty Terapii Zajęciowej

zorganizowały też liczne konkursy i zabawy z nagrodami. Niecodzienną atrakcję stanowiły przejażdżki na motorze
z przyczepką, którego użyczył Sławomir
Jadczak.
Piknik dofinansował samorząd powiatu brzezińskiego w ramach zadania „Radość naszych dzieci". To coroczne wydarzenie odbywa się każdorazowo w innym
miejscu, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą także poznawać uroki ziemi brzezińskiej.
TOM
fotorelacja str.IV

Zatrudnię do
zbioru borówki
amerykańskiej,
tel. 605 660 573

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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KS Hokej-Start w obronie Mistrzostwa Polski
Przed zawodniczkami KS Hokej-Start Brzeziny najważniejsze mecze w sezonie, czyli decydujące starcia w obronie mistrzowskiego tytułu. O obronę złotego medalu
brzezinianki w najbliższy weekend 25-26
czerwca powalczą tradycyjnie z AZS Politechniką Poznańską.

Będzie to dziewiąte finałowe starcie
z rzędu pomiędzy tymi drużynami. Od
dziewięciu sezonów oba zespoły spotykają
się w wielkim finale i ze zmiennym szczęściem sięgają po najwyższe laury. Hokeistki z Brzezin w swojej historii tytuł Mistrza
Polski zdobyły trzynaście razy. AZS Politechnika na najwyższym stopniu podium
stawał zaledwie sześć razy. W tym roku

o mistrzostwie zadecyduje dwumecz.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 25 czerwca na Stadionie Miejskim przy
ulicy Sportowej 1 w Brzezinach, a rewanż
dzień później w Poznaniu. Zawodniczki
KS Hokej-Start Brzeziny liczą na duże zainteresowanie kibiców i gorący doping.
Wstęp na mecz jest bezpłatny.
Dawid Saj

Wicepremier na Dniu Reymonta
18 czerwca już po raz dziewiętnasty z inicjatywy Marcela Szytenchelma, wójta gminy Lipce Reymontowskie i Widzewskich Domów Kultury
zorganizowano „Dzień Reymonta",
którego celem jest popu lar yzacja
twórczości tego polskiego noblisty.
Jednym z elementów tego wydarzenia
jest wycieczka specjalnym pociągiem
z Łodzi do Lipiec Reymontowskich,
gdzie rozgr y wa się a kcja „Chłopów". Po drodze pociąg zatrzymuje
się w Przyłęku Dużym w gminie Rogów, gdzie Władysław Stanisław Reymont przez kilka lat pracował jako
funkcjonariusz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W tym roku gościem
obchodów Dnia Reymonta w Przyłęku Dużym był wicepremier Piotr

Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Pociąg przybył do Przyłęka Dużego
przed godziną 16. Jako pierwszy wysiadł Marcel Szytenchelm. Za nim pojawiło się wielu uczestników wycieczki, niektórzy w strojach z epoki. Na
peronie witał ich wicepremier Piotr
Gliński. „To wielkie święto społeczności lokalnej, to bardzo dobra rzecz, że
taka oddolna inicjaty wa funkcjonuje” – mówił wicepremier. Głos zabrał
też Tadeusz Gendek, prezes miejscowej jednostki OSP, która tym dniu obchodziła jubileusz 90-lecia (piszemy
o tym w odrębnym artykule – przyp.
red.). Zabawa na peronie trwała dobre
kilkadziesiąt minut. Dla gości z Łodzi
przygotowano poczęstunek, wystąpił

zespół ludowy, odbywały się tańce. Po
odjeździe pociągu do Lipiec Reymontowskich, mieszkańcy Przyłęka i okolic udali się na teren jednostki OSP,
gdzie zorganizowano piknik. Wicepremierowi towarzyszył m.in. wicestarosta brzeziński Roman Sasin, wójt
gminy Jeżów Anna Szeligowska oraz
radny powiatow y Jacek Szeligowski.
Wicepremier obejrzał występy dzieci
z miejscowej Szkoły Podstawowej im.
Władysława St. Reymonta prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły „A Teraz My”. Na scenie pojawił się też dziecięcy zespół ludowy
"Koraliki”.
TOM
Fotorelacja str.VIII,IX

90-lecie OSP w Przyłęku Dużym
W sobotę 18 czerwca o godzinie 11
rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe 90-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przyłęku Dużym.
Pierwszym ich punktem była uroczysta msza, którą celebrował proboszcz z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rogowie ks.
Jan Kozak. Licznych gości witał następnie prezes OSP w Przyłęku Dużym dh Tadeusz Gendek wraz z dh.
Sławomirem Świderkiem. Głos zabrali m.in. dh Adam Nowak – członek
prezydium zarządu głównego ZOSP
RP, Zbigniew Zieliński – urodzony
w powiecie brzezińskim były minister
w Urzędzie d/s kombatantów, była poseł na Sejm III i IV kadencji Elżbieta

Jankowska, starosta brzeziński Edmund Kotecki, przewodniczący Rady
Gminy Rogów Robert Góra, Komendant Powiatowy PSP Jarosław Tomaszewski oraz prezes zarządu powiatowego ZOSP RP Krzysztof Czułno.
Jubileusz stanowił okazję do wręczenia wielu odznaczeń. Złoty medal
za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
Tadeusz Gendek i Wojciech Płoszka,
srebrny: Stefan Wybrańczyk, Tomasz
Smolec i Mariusz Balcerak, brązowy:
Dariusz Gendek, Sylwester Płoszka,
Feliks Banaszkiewicz, Sławomir Świderek i Ireneusz Kuliński, a odznakę
„Wzorow y strażak " przyznano Halinie Wilk, Wiesławie Gendek, Helenie
Płoszka, Janinie Banaszkiewicz, Przemysławowi Lubeckiemu, Cezaremu

Kozłowi, Feliksowi Banaszkiewiczowi i Sławomirowi Świderkowi.
Z okazji jubileuszu przygotowano również okolicznościową wystawę
ukazującą jednostkę wczoraj i dziś,
gdzie znalazła się m.in. kopia protokołu z zebrania założycielskiego
– odbyło się ono 10 stycznia 1926 r.
z inicjatywy ówczesnego sołtysa Walentego Jeża.
Po części oficjalnej miał miejsce
okolicznościow y poczęstunek, po
czym rozpoczęły się obchody „Dnia
Rey monta", stanowiące integra lną
część uroczystości (piszemy o nich
w odrębnym artykule – przyp.red.).
TOM
Fotorelacja str.X

22.06.2016 r.

Szlakiem
młynów ziemi brzezińskiej
BIS/20/2016
BIS/25/2016

III

IV

22.06.2016 r.

Integracyjny Piknik Osób Niepełnosprawnych

V

22.06.2016 r.

Minął rok w Zespole Szkół Specjalnych

BIS/25/2016
BIS/25/2016

str.V

VI

22.06.2016 r.

Jubileusz 50-lecia

BIS/23/2016
BIS/25/2016

str.VI

22.06.2016 r.

VII

Przedszkola nr 3

BIS/25/2016

str.VII
str.XI

VIII

22.06.2016 r.

Wicepremier na Dn

BIS/25/2016

str. VIII

22.06.2016 r.

IX

niu Reymonta

BIS/25/2016

str.IX

X

22.06.2016 r.

90-lecie OSP w Przyłęku Dużym

XI

22.06.2016 r.

Śnięte ryby w brzezińskim stawie
7 czerwca Urząd Miasta Brzeziny został poproszony przez Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Brzezinach o sprawdzenie górnego odcinka rzeki Mrożycy pod
względem obecności zanieczyszczeń. Zdaniem brzezińskich wędkarzy od pewnego
czasu daje się zauważyć masowe śnięcie ryb
w stawie w parku w Brzezinach. Ich zdaniem
jest to wynik nielegalnego odprowadzania
ścieków sanitarnych do rzeki.
„Od wiosny przeprowadziliśmy dziewięć
zabiegów, podawane były zarówno antybiotyki jak i wapno chlorowane. Sporo nas
to kosztowało. Podejrzewaliśmy, że śnięcie
ryb to wynik nielegalnego odprowadzania
ścieków bytowych bezpośrednio do rzeki. Pewnego razu zobaczyliśmy nawet białe
ścieki wypływające z rury. Powiadomiliśmy
Urząd Miasta i inne służby o naszych podejrzeniach. W sumie śniętych było około 400
kilogramów ryb. Ryby miały bardzo dziwnie zaczerwienione oskrzela. Ze stawu zniknęły kaczki i inne ptaki. Takich problemów
nie mamy w innych zbiornikach wodnych”
– mówi Jerzy Sobociński, prezes brzezińskiego koła PZW.
„Jeszcze tego samego dnia wystosowaliśmy pismo do skierniewickiej delegatury
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi z prośbą o przeprowadzenie badań czystości wód, która następnego

30 czerwca przez
Brzeziny przejadą
kolarze
W czwartek 30 czerwca kilkanaście
minut po godz. 10.00 przez Brzeziny przejedzie kolarski peleton. W ramach drugiego etapu 27. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności" i Olimpijczyków około
120 kolarzy z kraju i zagranicy przemknie
przez Brzeziny. Drugi etap rozpocznie
się o godz. 10.00 w Koluszkach. Kolarze
po przejechaniu 13,3 kilometra przejadą
przez lotny finisz w Brzezinach przy ul.
Przedwiośnie.
27. Międzynarodowy Wyścig „Solidarności" i Olimpijczyków rozpocznie się
29 czerwca w Radomiu i zakończy się 2
lipca w Krośnie. Trasa wyścigu obejmuje
ok. 800 kilometrów i wiedzie przez cztery województwa i 10 miast, a 30 miast

dnia – 8 czerwca pobrała próbki wody. Jednocześnie o przeprowadzenie badań śniętych ryb poproszono okręg skierniewicki
PZW” – informuje Agnieszka Guzek z Urzędu Miasta Brzeziny. Na zlecenie wędkarzy
takie badania zostały przeprowadzone.
W połowie czerwca Urząd Miasta Brzeziny został poinformowany o wynikach badań
pobranych próbek wody zarówno z rzeki jak
i ze stawu. Zdaniem wojewódzkiej inspekcji
w dniu pobrania próbek woda w zbiorniku
posiadała zieloną barwę typową dla zakwitu
glonów. Na miejscu stwierdzono śnięcie około 100 sztuk ryb, głównie okoni i karpi. Śnięte
ryby pojawiły się zarówno w stawie, poniżej
spiętrzenia, jak i w górnej części zbiornika.
Woda w górnym odcinku rzeki posiadała
naturalną barwę i nie wykazywała oznak
zanieczyszczenia. Analiza wykonana na
miejscu wykazała, że woda w zbiorniku ma
temperaturę blisko 24 stopni Celsjusza, pH
8,8, a zawartość tlenu rozpuszczonego wynosi ok. 19,3 mg/l. Temperatura wody w rzece wynosiła 18,6 stopni Celsjusza, pH 6,9,
zawartość tlenu rozpuszczonego 7,8 mg/l.
Z raportu wynika, że woda pobrana z rzeki
i ze zbiornika nie wykazała zanieczyszczeń
w badanych wskaźnikach. Obserwacja mikroskopowa wykazała liczne występowanie
glonów z grupy zielenic, nie zaobserwowano natomiast sinic. Zdaniem WIOŚ śnięcie
ryb spowodowane było najprawdopodobniej

zakwitem glonów w zbiorniku, z czym wiążą się znaczne wahania zawartości tlenu
rozpuszczonego w wodzie pomiędzy nocą
a dniem. Sprzyjające warunki atmosferyczne, tj. silne nasłonecznienie i wysoka temperatura spowodowały zwiększoną fotosyntezę
i wyprodukowanie dużej ilości tlenu.
W ubiegłym tygodniu na zlecenie brzezińskiego magistratu Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach przeprowadził
kontrolę podłączenia rur odprowadzających
ścieki do rzeki. Przy wykorzystaniu specjalistycznego urządzenia – tzw. zadymiarki
– ustalono, że sporną rurą odprowadzane
są wody opadowe z jednej z nieruchomości
przy ul. Łąkowej. Właściciel nieruchomości
poproszony został o okazanie dokumentów
pozwalających na odprowadzanie wód opadowych z terenu swojej posesji. Następnie
przy użyciu specjalnej kamery postanowiono sprawdzić przebieg kanału burzowego
w celu ustalenia ewentualnych nielegalnych
podłączeń. „Niestety, wprowadzona do rur
kamera po kilkunastu metrach utknęła.
W tej sytuacji podjęto decyzję o przerwaniu
akcji do czasu przepłukania kanału w celu
usunięcia wszelkich przeszkód dla kamery” – wyjaśnia Radosław Pyka, naczelnik
wydziału Rozwoju Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta w Brzezinach.

zorganizuje lotne finisze lub premie specjalne, w tym także Brzeziny.
Peleton w ramach drugiego etapu przyjedzie od strony Koluszek, pojedzie ul. Okrzei, Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Przedwiośnie, Głowackiego,

Modrzewskiego, Lasockich, Skłodowskiej
- Curie, Kilińskiego, Waryńskiego i dalej
w kierunku Tadzina. W tym czasie drogi
te będą nieprzejezdne dla innych uczestników ruchu.
g.k.

g.k.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Łowicz informuje,
że ze względu na prowadzone prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie
energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:
28.06.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Matuszewskiego bloki Nr 1, 2 i 2A
, Piłsudskiego Nr 13 i blok Nr 15/23.
7.07.2016r.w godz. 8:00 do 12:00: Górki Gajówka.
w godz. 11:00 do 15:00 : Józefów Olsza.
8.07.2016r. w godz. 8:00 do 12:00: Erazmów .
w godz. 11:00 do 15:00: Bronowice B.

XII

22.06.2016 r.

Minął rok w Zespole Szkół Specjalnych

Rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół Specjalnych kończy 53 uczniów. W Szkole Podstawowej szczególnie wyróżnili się Mateusz
Chojecki – średnia 4,9, Mateusz Chruzimski
(4,8) i Karolina Fiałkowska (4,8), a w Gimnazjum Paulina Świderek (4,82).
Był to okres, gdy w ramach szkoły funkcjonowało wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka. Jest to nowość na mapie edukacyjnej
powiatu brzezińskiego, która obejmuje dzieci
jeszcze przed podjęciem nauki w szkole. Z tej
formy terapii mogą skorzystać nie tylko dzieci niepełnosprawne, ale także inne, u których
występują jakieś dysfunkcje, np. z powodu
wcześniactwa. Ich dalsza edukacja nie musi
być też związana z Zespołem Szkół Specjalnych, lecz mogą podjąć naukę w szkole masowej. Tak wczesna praca z dzieckiem ma
zaś m.in. na celu zapobieganie pogłębianiu
się zauważonych nieprawidłowości. W tym
roku z tej formy skorzystało już czworo dzieci. Rodzice, którzy byliby zainteresowani tą
formą terapii, gdzie odbywają się m.in. spotkania z logopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem, mogą kontaktować się
bezpośrednio z Zespołem Szkół Specjalnych.
Działa tu bowiem zespół specjalistów, który
również kieruje rodziców do odpowiednich
poradni.
W Zespole Szkół Specjalnych w minionych 10 miesiącach szczególny nacisk położono na otwarcie się placówki na kulturę,
sztukę i sport, i wokół tych idei budowane
były różne zajęcia. Miały miejsce m.in. wyjazdy do Teatru Muzycznego w Łodzi na
„Zorro”, na Przegląd Kulturalny „W krainie
baśni, pieśni i tańca" w Sieradzu, Przegląd
Talentów „Mam dar, mam czas" czy XXIX
zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku. Dzięki

nowemu pomysłowi uczniów pod hasłem
„Grosze spełniają marzenia" za uskładane
drobne zorganizowano wycieczkę całej szkoły do łódzkiego ZOO. Tegoroczną nowością
w Zespole Szkół Specjalnych jest też projekt
dofinansowany z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa, który funkcjonował
od marca, a w ramach którego prowadzona
jest m.in. akcja „Latająca biblioteka” oraz zakupione zostaną nowości wydawnicze wybrane w plebiscycie przez dzieci.
Minione miesiące to także okres ożywionej współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Uczniowie ZSS gościli m.in. w Muzeum Regionalnym w Brzezinach, gdzie wzięli udział
w grze miejskiej, zwiedzili wystawę poświęconą rokowi obrzędowemu, wysłuchali prelekcji na temat miejsc związanych z dawną
społecznością żydowską. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach uczestniczyli zaś w prelekcjach z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz wielkanocnych obrzędów i zwyczajów ludowych. Uczniowie ZSS
prezentowali tu swoje prace na wystawie pt.
„Wiosenne inspiracje". W Urzędzie Miasta
prezentowana była natomiast pokonkursowa
wystawa prac uczniów ZSS biorących udział
w ogólnopolskim konkursie „Na wspólnej
ziemi". W tym celu przygotowali oni album
„Był taki sztetl", który jest przewodnikiem po
dawnych wielokulturowych Brzezinach oraz
referat na temat życia brzezińskich żydów.
W ramach oferty brzezińskiej filii Biblioteki
Pedagogicznej w Skierniewicach skorzystano z projektów „Zaczarowany świat książki"
oraz „Bajki babci, mamy, moje". We współpracy z innymi placówkami oświatowymi
zorganizowano też tak znaczące wydarzenia jak Dzień Osób z zespołem Downa oraz

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego logo stanowił kolorowy motyl. Na co dzień współpracowano
też z Centrum Kultury Fizycznej, uczestnicząc w zajęciach na pływalni i w siłowni.
Aktywnie wychodzono także poza obszar
miasta, biorąc udział w konkursach na poziomie miasta, powiatu, województwa, a nawet kraju m.in. w „Integracyjnych biegach
i zabawach na wesoło" w Koluszkach uczniowie ZSS drużynowo zajęli I miejsce, a indywidualnie wygrała tu Patrycja Heleniak.
Laury zwycięzców zapewniła sobie też drużyna w składzie Natalia i Aleksandra Skwarka, która wzięła udział V Międzyszkolnym
Konkursie Gastronomicznym dla gimnazjalistów, jaki organizował Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi. Uczniowie ZSS wzięli też udział w regionalnych
eliminacjach konkursu ogłoszonego przez
KRUS pt. „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje na wakacje". Ocenie podlegało
ponad 400 prac plastycznych, a w kategorii
wiekowej klas 0-II piąte miejsce zajął Jakub
Rosiński, natomiast w kategorii klas IV- VI
czwarte miejsce wywalczyła Sandra Bartyzel. Uczniów ZSS – Sandrę Bartyzel, Wiktora Kopczyńskiego, Roberta Kozłowskiego
i Sebastiana Religę nagrodzono też w konkursie plastycznym „W trosce o nasze bezpieczeństwo" ogłoszonym przez Komendą
Główną Państwowej Straży Pożarnej. Sandra Bartyzel i Sebastian Religa wzięli udział
w finale wojewódzkim, który miał miejsce
w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Wyróżnienia otrzymały też dwie dwuosobowe drużyny w składzie: Magdalena Ławska
i Patrycja Wójcicka oraz Mateusz Sasin i Bartłomiej Sasin, które wzięły udział w I Międzyszkolnym Konkursie Umiejętności Szkół
Przysposabiających do Pracy. Wyróżnienia
przyznano także dla Sandry Bartyzel, Jakuba Rosińskiego i Patryka Fijałkowskiego biorących udział w konkursie „Mój przyjaciel
EKO - Dinuś" ogłoszonym przez brzeziński
SANEPID. Uczniowie brzezińskiego Zespołu Szkół Specjalnych to także laureaci „Grafikaliów" oraz konkursu ogłoszonego przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Brzezinach pod
hasłem: „Zmieniając nawyki, chronisz Ziemię i klimat".
Rok szkolny 2015/2016 był więc kolejnym
pełnym wydarzeń okresem w Zespole Szkół
Specjalnych, który w przyszłym roku będzie
obchodził jubileusz 50-lecia.
TOM
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