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OSOBOWOŚĆ XV – lecia POWIATU BRZEZIŃSKIEGO
WYDARZENIE XV – lecia POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

Starosta Brzeziński Edmund Kotecki i Przewodniczący Rady Powiatu
Marian Krasiński 25 czerwca 2016 r.
uroczyście wręczyli, nadane wolą Rady

Powiatu w Brzezinach, tytuły: „Osobowość XV – lecia Powiatu Brzezińskiego - prof. dr hab. n. med. Adam Dziki” , „Wydarzenie XV – lecia Powiatu

Brzezińskiego - Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach”. (fot. Grzegorz Kozieł)

Rajd z okazji 630-lecia utworzenia Powiatu Brzezińskiego

W dniach 21-23 czerwca 2016 r. kilkudziesięciu mieszkańców woj. łódzkiego,
głównie seniorów, wzięło udział w 3-dniowym rajdzie pod nazwą „Traktem, duktem, polną drogą… po historycznej Ziemi Brzezińskiej”, którego realizatorem
było Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu
Brzezińskiego „Nasz Powiat”. Uczestnicy 1. dnia wycieczki odwiedzili osady,
które w dobie średniowiecza były miastami Powiatu Brzezińskiego: Stare Skoszewy i Bratoszewice. Mieli okazję podumać w Byszewach na ukochanym przez
Jarosława Iwaszkiewicza pagórku i obejrzeć dworek rodziny Plichtów, do którego przez 20 lat przyjeżdżał pisarz. Byli też

gośćmi proboszcza Parafii Mariawitów
w Niesułkowie, który przybliżył im historię mariawityzmu, a następnie odwiedzili Koźle i Dobrą, gdzie wysłuchali wykładu na temat Powstania Styczniowego
1863 r. i innych ważnych czynów zbrojnych w regionie.
Dzień 2. upłynął w Głownie i Strykowie. Uczestnicy pokonali pieszo kilkanaście kilometrów, aby obejrzeć związane
z założycielami tych miast obiekty oraz
odszukać śladów dawnej świetności kulturalnej i przemysłowej. Na mapie rajdu
nie zabrakło Łodzi, której historię przybliżyły ekspozycje w Muzeum Pałacu Herbsta oraz Muzeum Miasta Łodzi.

3. dzień upłynął na rekreacji, tj. plażowaniu i terenowym wykładzie na trasie Arturówek – Łagiewniki, dotyczącym
ptactwa zamieszkującego dorzecze rzeki
Bzury.
Rajd zakończył się biesiadą przy ognisku i puszczaniem wianków, gdyż ostatni
dzień rajdu przypadł na wigilię św. Jana.
Realizator pozyskał na realizację
przedsięwzięcia środki od Samorządu Województwa Łódzkiego i Powiatu
Brzezińskiego, dlatego noclegi, wyżywienie, bilety wstępu do muzeów i wykłady
były dla uczestników rajdu całkowicie
bezpłatne.

ogłoszenie płatne
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Dni Brzezin 2016

W sobotnie popołudnie 25 czerwca z niewielkim opóźnieniem (z uwagi na dogrywkę i rzuty karne w meczu reprezentacji Polski o wejście do ćwierćfinału ME w piłce
nożnej) rozpoczął się program sceniczny
tegorocznych Dni Brzezin.
Oficjalnego otwarcia dokonali burmistrz Marcin Pluta, z-ca burmistrza Justyna Nowak, dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach Ewa Kalińska
oraz przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Kędzia.
„Cieszymy się, że jesteście z nami, gdyż
historia rozgrywa się na naszych oczach.
Reprezentacja Polski weszła do ćwierćfinału – w tej pełnej euforii atmosferze przychodzi nam otwierać Dni Brzezin. Życzę
szampańskiej zabawy i zapraszam na przygotowane atrakcje” – mówił burmistrz
Marcin Pluta.
„Dziękuję wszystkim zgromadzonym
i tym, którzy pomogli nam zorganizować
dzisiejszą uroczystość. Mam nadzieję, że
będziecie się państwo wspaniale bawić” –
mówiła dyrektor Ewa Kalińska.
„Życzę szampańskiej zabawy podczas
świętowania wielkiego zwycięstwa Polaków, życzę aby święto Brzezin było jedyne
w swoim rodzaju i niepowtarzalne. Pragnę
zwrócić uwagę, że Dni Brzezin nie ograniczają się do parku, serdecznie zapraszam
do miejskiej biblioteki na wystawę stowarzyszenia Strefa Rowerowa Brzeziny” –
mówił przewodniczący Grzegorz Kędzia.

„Cieszę się, że jesteście z nami. Mam
nadzieję, że pogoda dopisze i wspólnie będziemy się bawić do wieczora” – mówiła
z-ca burmistrza Justyna Nowak.
Tegoroczne Dni Brzezin poprowadził
Iwo Orłowski – prezenter, aktor i śpiewak.
Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się uczniowie i absolwenci Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach.
Ich występ rozpoczął zespół w składzie:
Sara, Natasza, Ola, Konrad i Klaudia. Następnie wystąpili Hanna Łubisz, Klaudia
Siucińska, Kacper Goździński, Adrian
Mędry, duet Szymon Klotz i Lidia Klotz,
Karolina Wosińska, duet Jakub Białkowski i Gabriela Nowak oraz licealistka Julia Nowak. Następnie zaprezentowali się
uczestnicy brzezińskiej Akademii Sztuk
Walki „FightAndWin” prowadzonej przez
Krzysztofa Deracha. Na święcie Brzezin
nie mogło zabraknąć występu połączonych orkiestr dętych Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach i Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej pod batutą Radosława Szymczyka. Na scenie pojawił się także m.in. Krzysztof Kwiatkowski – szef Najwyższej Izby Kontroli, który
złożył mieszkańcom Brzezin życzenia, aby

szczęście, jakie towarzyszyło dzisiaj polskim piłkarzom, towarzyszyło mieszkańcom Brzezin przez najbliższy rok.
Kolejnym wykonawcą na scenie był zespół Pilage. Następnie odbyło się wręczenie statuetek laureatom plebiscytu „Osobowość i Wydarzenie XV-lecia Powiatu
Brzezińskiego”. Specjalnymi statuetkami starosta brzeziński Edmund Kotecki
i przewodniczący rady powiatu Marian
Krasiński wyróżnili prof. dra hab. Adama Dzikiego, który według kapituły plebiscytu „udowodnił, że szpital w Brzezinach
jest marką, która słynie nie tylko w kraju,
ale i za granicą” oraz komendanta powiatowego PSP w Brzezinach Jarosława Tomaszewskiego, którego „inwestycja związana z budową nowej siedziby PSP stworzyła
nowoczesne warunki dla ratowania życia przez strażaków”. Pierwszą z jasnych
gwiazd sobotniego wieczoru w parku miejskim był zespół De Mono. Następnie zaprezentowali się Aleksandra Witkowska
i Paweł Łaski oraz Martyna Malesa i Marcel Waszczyk ze szkoły tańca Step Dance
z Koluszek. Drugą gwiazdą sobotniej nocy
była Urszula. Dni Brzezin zwieńczył tradycyjnie imponujący pokaz fajerwerków.
Warto wspomnieć również o tym, co
działo się wokół sceny. Pracownicy Urzędu Miasta Brzeziny przeprowadzali konkursy ekologiczne. Konkursy odbywały się
także w namiocie powiatu brzezińskiego.
Babeczki Chili ze stowarzyszenia „Młodzi
Duchem” kusiły smakowitymi potrawami.
Nie mogło zabraknąć Związku Strzeleckiego „Strzelec”, który przygotował strzelnicę
ASG. Był także kucyk, a mieszkańcy mogli się wybrać na mały rejs kajakami Centrum Kultury Fizycznej. Czynny był ogródek gastronomiczny i wesołe miasteczko
dla dzieci. Wzdłuż alei na linii stawu miejskiego tradycyjnie ustawiono stoiska firm
komercyjnych.
g.k.
Fotorelacja str.1,III-XI

GABINET PEDIATRYCZNY
Elżbieta Wodzyńska

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

tel. 693 016 604

4

29.06.2016 r.

Koncert wyróżnionych

We wtorek 21 czerwca w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Brzeziny odbył się koncert wyróżnionych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach. W koncercie

wystąpili uczniowie, którzy na zakończenie
roku szkolnego otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem. W gronie prymusów
znaleźli się m.in. Maja Łukasik (akordeon),

Wiktor Żabczyński (fortepian), Hanna Łubisz
(klarnet), akordeonista Kacper Grzybczyński,
gitarzystka Karolina Wosińska, duet Gabriela
Nowak (skrzypce) i Jakub Białkowski (gitara),
zespół akordeonowy w składzie: Michał Tracz,
Tomasz Korbel, Franciszek Dałkowski, Anna
Skwarka, Adrian Mędry, Kacper Grzybczyński, Monika Sławska (fortepian), kwartet saksofonowy w składzie: Małgorzata Tracz, Kinga
Butkiewicz, Mikołaj Orzechowski prowadzony przez Łukasza Chmurę, kwintet w składzie:
Anastazja Cegielska (fortepian), Hanna Łubisz (klarnet), Aleksandra Wosińska (skrzypce), Karolina Wosińska (gitara) prowadzony
przez Macieja Kałamuckiego – akordeon, Szymon Klotz (saksofon) i Lidia Klotz (fortepian),
kwintet gitarowy w składzie: Lidia Mela, Karolina Wosińska, Julia Szczurkowska, Piotr
Myśliwiec, Szymon Węgrzynowski, a także
uczniowie chóru szkolnego i uczniowie wykonujący układy taneczne.
g.k.
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Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach
24 czerwca o godz. 13.00 rozpoczęła się uroczystość ukończenia szkoły dla klas szóstych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach.
Dyrektor Anna Mrówka powitała gości,
wśród których byli z-ca burmistrza Justyna
Nowak, ks. Piotr Górski, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Stasiak, wychowawcy klas szóstych Katarzyna Hyża
- Malczak i Marta Jasińska, Jolanta Sasin, Beata Makowska, nauczyciele, rodzice
i uczniowie.
„Mam nadzieję, że czas spędzony w murach Dwójki przyniósł wam same korzyści,
ciepłe wspomnienia i sentyment, jakim będziecie darzyć naszą szkołę. Jesteście bardzo
dobrze przygotowani do kolejnego etapu
edukacyjnego. Macie ogromny potencjał,
który na pewno pod kierunkiem dobrych
nauczycieli znakomicie wykorzystacie. Nie
byłoby tych wszystkich sukcesów, gdyby nie
wasi nauczyciele, którzy wkładają wiele serca w swoją pracę. Dziękuję im za to, że dołożyli wielu starań, aby kolejne pokolenia
uczniów mogły godnie reprezentować naszą szkołę. Dziękuję także rodzicom i mam
nadzieję, ze doceniają to wszystko, co zrobiła szkoła, dziękuję też za czas poświęcony
na organizację wspólnych działań. Dziękuję
władzom miasta za wsparcie i zrozumienie
naszych problemów oraz władzom kościelnym za duchowe wsparcie” – mówiła dyrektor Anna Mrówka.
Po przekazaniu sztandaru dyrektor
Anna Mrówka wręczyła stypendium dyrektora szkoły za wybitne osiągnięcia naukowe. Otrzymali je Marcel Wieczorek
i Magdalena Raczyńska z klas szóstych, a na
wcześniejszych uroczystościach Mikołaj

Jasiński z klasy Vc i Kacper Płoszka z klasy IVa. Z-ca burmistrza Justyna Nowak
wręczyła nagrody burmistrza najlepszym
absolwentom szkoły. Otrzymali je Marcel
Wieczorek, Magdalena Raczyńska i Zuzanna Rubacha. Wychowawcy klas szóstych wręczyli świadectwa z wyróżnieniem
i nagrody. W dalszej kolejności wręczono nagrody za udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych
i szkolnych oraz za osiągnięcia w nauce,
osiągnięcia sportowe i reprezentowanie
szkoły na zawodach sportowych.
Podziękowania otrzymali także rodzice
uczniów zaangażowanych w pracę społeczną na rzecz szkoły.

„Bardzo dziękuję za to, że możemy być
z was dumni i że możemy się wami pochwalić. Gratuluję wszystkim absolwentom, zwłaszcza tym wyróżnionym. Gratuluję rodzicom. Dziękuję nauczycielom,
to dzięki ich sercu i zaangażowaniu udało się osiągnąć takie wyniki. Życzę wszystkim wspaniałych wakacji pełnych przygód”
– mówiła z-ca burmistrza Justyna Nowak.
Absolwenci szkoły złożyli ślubowanie,
po którym kilka ciepłych słów do swoich starszych kolegów skierowali młodsi uczniowie szkoły. Uroczystość rozdania
świadectw zakończył występ artystyczny
absolwentów szkoły.
g.k.
Fotorelacja str. XVI, XVII

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 37 przy ul. Kościuszki 2
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Wykonanie remontu 2 sztuk balkonów zgodnie z dokumentacją techniczną na elewacji budynku od strony podwórka położonego przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 18.07.2016 r. do godz. 1400 (włącznie)
Miejsce składania ofert:
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie remontu 2 sztuk balkonów zgodnie z dokumentacją techniczną na elewacji budynku od strony podwórka położonego
przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr
5 (sekretariat), w godz. 800 - 1400 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 do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

Składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom
Przedszkola nr 3 w Brzezinach za zaangażowanie w przygotowaniu
obchodów jubileuszu 50-lecia powstania przedszkola. Szczególne słowa
uznania kieruję w stronę osób odpowiedzialnych za część artystyczną
uroczystości: Magdaleny Widulińskiej, Justyny Góry, Aleksandry
Antosiak, Justyny Dziubińskiej oraz wspomagających je Renaty Janic
i Danuty Tomeckiej. Dziękuję.
Agnieszka Gazda

Stomatologia

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

Lekarz stomatolog Justyna Wiśniewska

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

tel. 514 344 243
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Noc świętojańska w Muzeum Regionalnym
Noc świętojańska, którą zorganizowano 24 czerwca w Muzeum Regionalnym,
stanowiła preludium tegorocznych Dni
Brzezin.
Impreza odbyła się jednak w imieniny Jana, a nie wigilię tego dnia, jak wynika z tradycji, ale nie przeszkodziło to
we wspaniałej zabawie. Pierwszym jej elementem był program „Już zapłonęła Sobótka...", który przygotowało Muzeum
Regionalne z udziałem uczniów brzezińskiego Gimnazjum im. Władysława St.
Reymonta. Dziewczęta w zwiewnych szatach zaprezentowały niecodzienny układ
choreograficzny, a chłopcy, aby się im
„przypodobać", skakali nad ogniskiem.

Oczywiście, nie zabrakło wianków na niewieścich głowach. W tle widowiska dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała
snuł opowieści o zamierzchłych czasach.
Po występach zaplanowano zabawę taneczną przy muzyce zespołu „The Ship
Band" na specjalnie w tym celu rozłożonym drewnianym parkiecie. Choć znaleźli się chętni do wspólnych tańców, to
szkoda, że nie wzięło w nich udziału więcej osób spośród tych, które licznie zgromadziły się w muzeum.
O godzinie 21 zaplanowano spławianie
wianków na miejskim stawie. Ta atrakcja
przyciągnęła do muzeum jeszcze więcej
brzezinian. Dla nowo przybyłych dziewczęta z gimnazjum powtórzyły układ

taneczny, po czym magiczny korowód wyruszył w blasku pochodni nad staw. Wianki puszczały nie tylko uczennice brzezińskiego gimnazjum, lecz także mieszkańcy
Brzezin. Wszystkie popłynęły z prądem
rzeki jak za dawnych czasów.
„Mam nadzieję, że ta tradycja przyjmie się już na stałe i co roku brzezinianie będą z początkiem lata przychodzić do
muzeum spławiać wianki na stawie. Jeżeli możemy jakieś nasze wartościowe tradycje przeciwstawić skomercjalizowanej
kulturze masowej, to na przykład zamiast
walentynek zaproponujmy noc świętojańską, bo to nasz polski, piękny obyczaj”
– wskazuje Paweł Zybała, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach, które
zorganizowało ten niezwykły powrót do
przeszłości.
TOM
Fotorelacja str.6

Rekordowe wyniki „Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team”

Rekordowe wyniki osiągają zawodnicy
klubu kolarstwa górskiego „Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team”. Brzezinianie od
kwietnia do czerwca brali udział w siedemnastu imprezach na terenie całego
kraju i aż 42 razy stawali na podium, nie
dając swoim rywalom żadnych szans.
Trudno wyliczyć wszystkie trofea naszych zawodników, dlatego postanowiliśmy skupić się na trzech wiodących klasyfikacjach generalnych. W Pucharze
Mazowsza Cross Country nasi kolarze
rywalizowali w krótkich rundach z licencjonowanymi zawodnikami należącymi
do czołówki naszego kraju. Trasy były
szybkie, a tempo bardzo intensywne. Po

pięciu edycjach Piotr Dziedzic w swojej
kategorii zajmuje pierwsze miejsce, Mateusz Gwiazda w kategorii Żak II drugie
miejsce, Samuel Świerczyński w kategorii
Młodzik drugie miejsce, Dawid Gwiazda
w kategorii Żak I szóste miejsce, Damian
Jaworski w kategorii Junior dwudzieste
miejsce. Drugą ważną imprezą jest Maraton Mazovia MTB. Nasi najmłodsi zawodnicy startują tam na dystansach około ośmiu kilometrów. W kategorii HK II
po sześciu startach pierwsze miejsce zajmuje Weronika Skrzyńska (cztery wygrane edycje), natomiast po dwóch edycjach
Dawid Gwiazda znajduje się na dwudziestym miejscu. Trzeba dodać, że Weronika
prawie na każdej imprezie rowerowej staje
na podium. Na końcu brzezinian czekała
prawdziwie górska impreza Bike Maraton.

Najstarsza i największa impreza w kraju
– trasy zlokalizowane na południu Polski
na dwóch dystansach 25 kilometrów i 75
kilometrów, w tym kilkaset metrów pod
górę. Szczególnie w tych zawodach wymagane były umiejętności techniczne i siłowe. Po trzech z czterech edycji w kategorii MM Mateusz Gwiazda zajmuje ósme
miejsce na 98 zawodników, a Piotr Dziedzic w kategorii M5, jedenaste miejsce na
107 zawodników. Natomiast po dwóch
edycjach w kategorii MM Samuel Świerczyński zajmuje dwudzieste szóste miejsce, a Kacper Skorupski trzydzieste trzecie
miejsce na 98 zawodników. W klasyfikacji
generalnej „Raz Na Wozie Brzeziny MTB
Team” zajmuje bardzo wysokie dziesiąte miejsce.
Dawid Saj

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

WYKAŃCZALNIA (FARBIARNIA)
DZIANIN I TKANIN
Zatrudnimy młodych mężczyzn

(również do przyuczenia) w farbiarni w Łodzi

tel. 504-174-260 ; 605-563-713
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Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum
W piątek 24 czerwca o godz. 11.00 rozpoczęła się uroczystość ukończenia szkoły
dla klas III Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach. Dyrektor Małgorzata Kobierska powitała gości,
wśród których byli m.in. burmistrz Marcin
Pluta, opiekun duchowy ks. Piotr Górski,
rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz tegoroczni absolwenci szkoły.
„Wkraczacie w kolejny etap życia, a hasło przewodnie dzisiejszej uroczystości
>>Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń<< chciałbym
uzupełnić: miejcie takie marzenia, stawiajcie sobie takie cele, których nie można osiągnąć, a jeżeli będziecie to robili,
zrealizujecie wszystko. Życzę wam, abyście cały bagaż wiedzy i doświadczeń, który otrzymaliście w tej szkole, wykorzystywali w życiu, przekładając na wasze dobre
wybory. Dziękuję nauczycielom za cierpliwość i ciężką pracę. Dziękuję rodzicom za
zaangażowanie i tworzenie wyjątkowego
klimatu tej szkoły. Uczniom życzę udanych wakacji” – mówił burmistrz Marcin Pluta. Nagrody burmistrza otrzymały
Magdalena Drożdżyk, Agata Daszkiewicz
i Dominika Miazek. W związku z zakończeniem kadencji dyrektor Gimnazjum
burmistrz podziękował Małgorzacie Kobierskiej za dotychczasową współpracę,
przekazując pamiątkowy dyplom i nagrodę finansową.
„Dziękuję za te trzy lata. Poczyniliście
wspaniałe postępy. Uczniowie trzech klas
osiągnęli wynik z egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej krajowej. Nauczycielom dziękuję za ciężką pracę. A wam
życzę, abyście dążyli ku marzeniom, ale
abyście nie postępowali jak Ikar, tylko
czasami słuchali rad rodziców i osób starszych od siebie. Życzę spełnienia marzeń,
udanych wyborów, miłych i spokojnych
wakacji” – mówiła dyrektor Małgorzata
Kobierska.
Z duszpasterskim przesłaniem na wakacje do młodzieży zwrócił się ks. Piotr
Górski. W imieniu absolwentów podziękowania złożyła Ilona Kamińska.
Nagrodę dyrektora Gimnazjum otrzymała Magdalena Drożdżyk, a na wcześniejszej uroczystości Martyna Wiśniewska z klasy IId oraz Natasza Polasińska
z klasy IIc. Wychowawczynie klas Marta Kacprzyk, Beata Szczesek, Marzena

Gilewicz i Danuta Bińkowska rozdały
nagrody i świadectwa z wyróżnieniem.
W dalszej części rozdano nagrody za
postępy w nauce, udział w olimpiadach
i konkursach, pracę społeczną, pracę w samorządzie, chórze szkolnym, stuprocentową frekwencję, wzorowe czytelnictwo

oraz osiągnięcia sportowe. Specjalne listy gratulacyjne i upominki książkowe
otrzymali rodzice zaangażowani w pracę szkoły. Uroczystość zakończyły występ
artystyczny młodzieży i spotkanie z wychowawcami klas.
g.k.
Fotorelacja str.XII,XIII

Poszukiwani
świadkowie kradzieży
roweru górskiego

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach prowadzi postępowanie w sprawie
kradzieży roweru górskiego. W sobotę
25 czerwca do KPP Brzeziny zgłosił się
mieszkaniec Brzezin, który poinformował
o kradzieży roweru należącego do jego
syna. Około południa nieletni uczestnik
wyścigu kolarskiego XC organizowanego w okolicach krytej pływalni Centrum
Kultury Fizycznej w Brzezinach wspólnie ze swoim kolegą postanowili zakupić
napoje w pobliskim sklepie Intermarche.
Chłopiec oparł rower o wiatę wózków
sklepowych. Gdy 5 minut później wyszedł
ze sklepu, roweru nie było. Był to rower
górski typu Genesis model Solufton 8.0
koloru czarnego z niebieskimi wstawkami
wartości ok. 3 tys. złotych. Postępowanie prowadzi KPP Brzeziny, która prosi
świadków zdarzenia o kontakt osobisty
lub telefoniczny 0-46 874-03-30 lub o-46
874-03-00.
g.k.

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

Krzysztof Jeske, Grzegorz Maślanko

		

29.06.2016 r.

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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Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach
W piątek 24 czerwca o godz. 15.00 w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach rozpoczęła się uroczystość
ukończenia szkoły dla klas VI. Przybyłych
gości, wśród których znaleźli się m.in. z-ca
burmistrza Justyna Nowak, ks. senior Bogumił Walczak, grono pedagogiczne, rodzice
i absolwenci, na uroczystej promocji powitał dyrektor Zbigniew Zieliński.
„Życzę, abyście uczyli się na własnych
błędach i porażkach. Pamiętajcie, że nie ma
problemu, którego nie da się rozwiązać i zawsze trzeba szukać ludzi, którzy mogą wam
pomóc. Życzę wam, aby otaczali was tacy
właśnie ludzie, którzy wskażą odpowiedni
kierunek, powiedzą, co jest dobre, a co złe.
Życzę wam także, abyście w nowych szkołach osiągali jak najlepsze wyniki, aby te
wyniki stanowiły satysfakcję dla rodziców,
a rodzicom życzę, aby każdego dnia, budząc się, mieli poczucie spełnienia i radości
dzięki swoim dzieciom. Dziękuję radzie pedagogicznej za trudny rok wytężonej pracy” – mówił dyrektor Zbigniew Zieliński.
Po zmianie pocztu sztandarowego rozdano świadectwa z wyróżnieniem oraz listy gratulacyjne dla rodziców wyróżnionych uczniów. Następnie opuszczający

szkołę absolwenci złożyli ślubowanie. Podziękowanie otrzymali także rodzice za
współpracę ze szkołą. Najlepsze absolwentki Karolina Latocha i Marcelina Widulińska otrzymały nagrody burmistrza
Brzezin, które wręczyła z-ca burmistrza
Justyna Nowak. Statuetkę dla najlepszego absolwenta roku 2015/2016 otrzymała
Marcelina Widulińska. Wręczono także
nagrody uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce, a także za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach, stuprocentową frekwencję, pracę społeczną na rzecz
szkoły i osiągnięcia sportowe. Świadectwa
pozostałym uczniom wręczyły wychowawczynie Agnieszka Soból-Hanke i Marcin
Lewandowski.
„Gratuluję wszystkim ukończenia szkoły, a szczególnie tym wyróżnionym. Bardzo
się cieszę, że waszymi osiągnięciami możemy chwalić się poza Brzezinami. Dziękuję
rodzicom, gdyż to dzięki wam uczniowie
mają takie wspaniałe wyniki. Dziękuję nauczycielom za serce, jakie wkładają w wychowanie naszej młodzieży. Życzę udanych
wakacji, mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na rozpoczęciu roku szkolnego
w gimnazjum” – mówiła z-ca burmistrza
Justyna Nowak.

„W imieniu własnym i księdza proboszcza gratuluję sukcesów. Dziękuję nauczycielom, którzy włożyli wiele serca, aby ta
szkoła była przyjazna” – mówił ks. Bogumił Walczak.
Ostatnim elementem zakończenia roku
szkolnego była część artystyczna w wykonaniu absolwentów szkoły.
g.k
Fotorelacja str.XIV,XV

Zatrudnię do
zbioru borówki
amerykańskiej,
tel. 605 660 573
Firma GraLech zatrudni:
Szwaczki
Wysokie zarobki
Praca od zaraz
Umowa o pracę
46 874 25 18

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

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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Brzezińscy emeryci w Krynicy Zdroju

W dniach 2 – 12 czerwca brzezińscy emeryci i sympatycy brzezińskiego oddziału
Polskiego Związku Emerytów Rencistów

i Inwalidów uczestniczyli w wyjeździe
wypoczynkowo- integracyjnym.

Nic dziwnego, że na miejsce swojego
wypoczynku wybrali Krynicę Zdrój, ponieważ to miejscowość o szczególnych walorach klimatycznych, uzdrowiskowych
i turystycznych, czego dowodem było
świetne samopoczucie uczestników.
Po przyjeździe brzezinian zakwaterowano w ośrodku „Aria” przy ul. Kiepury.
Do południa zaplanowano indywidualny
czas wolny, zaś po południu każdego dnia
organizowane były wspólne wyjazdy i wycieczki. Dzięki temu brzezińscy emeryci
wjechali kolejką gondolową na Jaworzynę
Krynicką (114 m), skąd rozpościera się najpiękniejszy widok na Beskidy i Tatry. Byli
i tacy śmiałkowie, którzy mimo „słusznego” wieku postanowili Górę Parkową zdobywać pieszo. Uczestnicy wyjazdu mieli także możliwość zwiedzenia „ogrodów
zmysłów”, a także przepięknych Ogrodów
Biblijnych w Muszynie. Na trasie wycieczek nie zabrakło zamku w Nidzicy, szlaku
„Harnaś” wokół jeziora Czorsztyńskiego,
a w drodze powrotnej urokliwej Szczawnicy. W Krynicy brzezinianie zwiedzili Muzeum Nikifora z kolekcją obrazów i pamiątek po malarzu prymitywiście, a także
wysłuchali koncertu orkiestry zdrojowej.
Nie zabrakło czasu na wspólne śpiewy
i tańce przy ognisku i na wieczorkach tanecznych. Uczestnicy wyjazdu nie mogli
ominąć spływu przełomem Dunajca, jak
również odwiedzin w termalnym kąpielisku na Słowacji. Odwiedzając najbliższą
okolicę, dotarli do Powroźnika, gdzie zwiedzili dwie zabytkowe cerkwie z początku
XVI wieku.
W drodze powrotnej do Brzezin
emeryci wstąpili na krótką modlitwę
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie- Łagiewnikach.
„Po wspólnym wypoczynku w górach
cała grupa w wyśmienitych nastrojach
wróciła do Brzezin, po drodze planując już
kolejny wyjazd” – mówi Krystyna Ambrozińska, prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brzezinach.
g.k.
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Historyczne sukcesy zawodników Nautilusa

AUTO – NAPRAWA
KOMPLEKSOWA NAPRAWA
I DIAGNOSTYKA
SAMOCHODOWA

505 598 213

ALEXANDER-MED.

Historyczne sukcesy osiągnęli zawodnicy Nautilusa Brzeziny uczęszczający na
co dzień do Szkoły Podstawowej nr 2.
W zawodach ogólnopolskich „Od młodzika do Olimpijczyka” Kacper Płoszka zajął trzecie miejsce w klasyfikacji
generalnej, co dało mu trzecie miejsce
w Polsce w jego kategorii wiekowej.
Z dobrej strony pokazała się Aleksandra Kaźmierczak.
Na imprezę finałową zawodów ogólnopolskich „Od młodzika do Olimpijczyka” zaproszono zawodników z całego kraju, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki w trzech poprzednich rundach.
Wśród nich znaleźli się właśnie Kacper

i Ola, którzy rywalizowali na dystansie 50 metrów stylem motylkowym. Na
początku zawodów odbyła się krótka
uroczystość wręczenia pucharów i dyplomów dla najlepszych zawodników
poprzednich pięciu rund. W klasyfikacji punktowej nasz najlepszy zawodnik Kacper Płoszka zajął trzecie miejsce
w kategorii 11 lat, co jest największym
sukcesem tego młodego pływaka, biorąc pod uwagę fakt, że były to zawody
o zasięgu ogólnopolskim. Po tej uroczystości przystąpiono do rywalizacji na
poszczególnych dystansach. Ola zajęła
ósme miejsce z czasem 41,54s, a Kacper
był drugi (35,01s), ustanawiając na dystansie 50m rekord życiowy delfinem.
Dawid Saj

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

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY
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
Motoryzacja

SERWIS laptopów, 732 313 316

MATEMATYKA, angielski, tel. 503 141 771

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

MATEMATYKA, gimnazjum, liceum, studenci, 502 208 511

SKUTER w stanie idealnym sprzedam, 516 061 980

kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe

PARAPETY zewnętrzne stalowe, wewnętrzne – pcv,

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

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

konglomerat marmurowy – niskie ceny, duży wybór, 46

bez opłat, 505 927 959

DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354

874 01 67

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

KONSTRUKCJE stalowe, aluminiowe, ze stali

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

kwasoodpornej. Cięcie, walcowanie, gięcie, spawanie

Praca

605 540 195

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

ZATRUDNIĘ mężczyznę do prac polowo - ogrodowych,

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

strzemiona, itp. Koluszki, ul. Budowlanych 37/39, 785 197

515 496 937

TDI, 604 607 306, 46 874 28 81

273

SZWACZKĘ – sukienki, wysokie zarobki, 661 121 966

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

OGRODZENIA , bramy – posesyjne, przemysłowe.

POMOCNIKA na stolarnię zatrudnię, 509 771 248

723 170 140

BALUSTRADY – ze stali nierdzewnej, cynkowanej,

SZWACZKI przyjmę, 601 91 40 90

SPRZEDAM VW Golfa 2 – tanio, 608 609 751

aluminium, z wypełnieniem ze szkła. Produkcja - Montaż

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło Koluszek,

SPRZEDAM traktor MF-135, 47 KM, mechanicznie

- Serwis - Sprzedaż ratalna. AUTOMATYKA do bram –

508 860 054

w bardzo dobrym stanie, cena 11.000,-, 604 607 306,

sprzedaż, montaż serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

ZATRUDNIĘ prasowacza lub prasowaczkę, 509 255 110

46 874 28 81

www.alleogrodzenia.pl , 785 197 253

PRZYJMĘ szwaczki do zakładu, praca stała, wysokie

PODNOŚNIK koszowy – usługi, wynajem. Wysokość

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

SPRZEDAM BMW e 46 320 d, 668 360 325

Usługi

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

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

Czyszczenie i naprawa orynnowania, montaż i malowanie

FIRMA krawiecka zatrudni szwaczki, preserkę, Stare
Koluszki 7 e, 602 776 665

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

konstrukcji, wyklejanie reklam, serwis oświetlenia, itp.,

cena umowna

785 197 253

ZATRUDNIMY pracowników do zakładu garmażeryjnego,

TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03

GLAZURA, terakota, 606 385 993

512 159 406, dzwonić po 18

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

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

PRZYJMĘ do pracy na dachy, 604 615 383

uprawnienia budowlane, 605 397 614

604 543 817

ZATRUDNIĘ pomoc do smażalni ryb, praca na terenie

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

ROLETKI dzień-noc, moskitiery, żaluzje drewniane, plisy

Brzezin, 504 010 550

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny, Koluszki

– montaż gratis, 46 874 01 67

i okolice. Dojazd!!! 732 313 316

KIEROWNIK

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi i c.o.

ZATRUDNIĘ dorywczo lub na stałe kierowcę – mechanika,

508 537 104

poprowadzi budowy, 604 381 688

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

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów, wykładzin,

CHAŁUPNICZKI, 501 025 190

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

tapicerek, itp., 729 274 497

PRZYJMĘ szwaczki, 661 121 995

– karcher, 606 495 830

ROWERY używane – serwis, naprawa, sprzedaż,

ZATRUDNIĘ murarza i dekarza do prac budowlanych,

budow y

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ Z LEKTOREM JĘZYKA
z

uprawnieniami

ANGIELSKIEGO, 692 775 167

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

792 934 565

797 321 185

508 537 104

OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471

ZATRUDNIĘ pracownika gospodarczego, 508 301 062

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

DACHY – krycie papą termozgrzewalną i docieplanie

PRZYJMĘ osobę do prasowania, 691 125 693

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

stropodachów, 510 109 832

PRACA z AVON, 512 335 189

889 994 992

WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia (niskie budynki 10%

MONTER stolarki okiennej – montaż okien, drzwi i bram

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

taniej), 510 700 195

garażowych, drobne prace budowlane i wykończeniowe.

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

ROLETY zewnętrzne aluminiowe – niskie ceny,

Wynagrodzenie: podstawa + prowizja. biuro@widoki.

www.odslonka.pl

513 100 111

com.pl – 513 100 111

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

PRZYJMĘ do prac ogrodniczych, 662 093 410

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

PRZYJMĘ pomoc domową, 662 093 410

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

WYKOŃCZENIA wnętrz, malowanie, gładź, glazura,

PRZYJMĘ Panią do sprzątania, 604 516 004

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż

hydraulika, panele, 609 850 924

ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 605 139 221

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

ŚCIANKI, sufity, 606 711 067

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 609 243 809

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

GŁADŹ, malowanie, sufity podwieszane, ścianki działowe,

DZIEWCZYNĘ do sprzątania, 722 395 452

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

tynki ozdobne,, kamień dekoracyjny, glazura, 604 386 881

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

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

DACHY profesjonalnie, papa termozgrzewalna,

budowlanego, 510 809 025

malowanie, smarowanie – z gwarancją, 500 044 496

KIEROWCĘ kat. C i C + E, 508 230 297

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316

ORGANIZACJA domowych imprez okolicznościowych

ZATRUDNIĘ operatora ciągnika rolniczego(traktorzystę),
CV na e-mail:rdz@vp.pl, 606 155 155

MYCIE okien, porządki w Twoim domu lub mieszkaniu,

(imieniny, urodziny, chrzciny, kinderbale z fontanną

pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej

czekoladową, itp.), 507 05 33 44

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

i samochodowej. „Perfekcyjny dom”, 887 258 364

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

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

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko

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

FIRMA GRALECH zatrudni pracowników na produkcję,

podwoziówka, 665 734 042

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

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

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

600 086 995

46 874 25 18, Jordanów 19A

509 209 379

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

ZATRUDNIĘ pomoc domowa, 508 301 008
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drobne ogłoszenia
EMERYTA lub rencistę chcącego dorobić zatrudnię - praca

SPRZEDAM dom jednopiętrowy w Brzezinach na osiedlu

urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,

lekka, 512 471 622

domów jednorodzinnych z dostępem do przyłącza c. o.

Targowisko Miejskie.

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa

PEC, 737 468 073

PIACH – siany, płukany, żwir. Wykopy i wyburzenia,

o pracę, 506 188 477

1 ha sprzedam – Wola Cyrusowa Kolonia przy drodze

603 600 965
KUPIĘ zboże, 508 471 814

ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź – Widzew,

asfaltowej 5,- zł/m2, 600 645 944

atrakcyjne zarobki, przyjazna atmosfera, gwarantowany

DZIAŁKI budowlane ok. 1000 m2 w Brzezinach, ul.

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

dowóz z Brzezin, 790 831 185

Mrocka, atrakcyjne położenie, dostęp do mediów,

Wojciechowski 503 491 722

ZATRUDNIMY inżyniera budowy w branży budowlano

607 167 175 po 16.00

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,

drogowej, CV na e-mail: buddrogstan@wp.pl

SPRZEDAM działkę budowlaną 1812 m2 – centrum

726 879 139

ZATRUDNIĘ mężczyznę do prac porządkowo –

Brzezin, 505 117 425

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

ogrodowych, 604 607 306, 46 874 28 81

SPRZEDAM działki budowlane – media, blisko rezerwatu

elektryczne NOWE !, 501 713 102

ZATRUDNIMY osobę do pracy w Barze w Strykowie,

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

KUPIĘ zboże 608 746 876

601 433 007

721 341 695

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

ZATRUDNIMY mężczyzn na produkcję, 693 594 265

SPRZEDAM 61 m2, 505 636 997

885 162 087
SPRZEDAM krowę na ocieleniu, termin lipiec, 785 213 762

POTRZEBNA szwaczka emerytka – dorywczo,

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

509 233 753

SPRZEDAM energooszczędny domek 90 m2 –

SPRZEDAM mieszankę zbożową i słomę żytnią,

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C lub B z praktyką – auta

Kanadyjczyk z 2010 r. w Rogowie, działka 1500 m2, 604

516 061 980

dostawcze, 601 303 314

419 215

WYPRZEDAŻ węży strażackich, 604 227 209

ZATRUDNIĘ panią do sprzątania w szwalni (3 razy w tyg.),

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

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko 80/200

501 196 876

781 093 708

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

KIEROWCĘ do pracy w piekarni, 502 849 008

SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

ZATRUDNIĘ sprzedawcę – Wola Cyrusowa 84, 735 305 700

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS, 501 431

46 874 28 81

POTRZEBNA pomoc do starszej osoby również

257

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, udźwg 1400 kg,

w weekendy, 606 618 633

TANIO sprzedam mieszkanie 45 m2 w kamienicy, 609

604 607 306, 46 874 28 81

ZATRUDNIĘ od zaraz mechanika samochodowego, 535

460 860

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową,

77 05 24

DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273

604 607 306 , 46 874 28 81

GRAFIK, drukarz w firmie GRALECH. Obowiązki:

SPRZEDAM sklep spożywczy z barem, 505 311 468

SPRZEDAM meble antyki, zegar, komodę sypialnia, kufer,

-przygotowanie projektów do druku – tworzenie

SPRZEDAM garaż za Urzędem Miasta, 661 398 086

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

projektów graficznych – obsługa ploterów drukujących

SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok – Raformacka

SPRZEDAM stolik RTV, nowy materac przeciwodleżynowy,

oraz kalandrów – tworzenie kosztorysów – weryfikacja

16, 502 218 623

lodówkę, rower górski, kredens pokojowy, 694 884 692

poprawności plików. Wymagana znajomość programów

SPRZEDAM działkę 3700 m2 z możliwością zabudowy.

SPRZEDAM meble kuchenne i wersalkę młodzieżową

graficznych oraz wykształcenie kierunkowe. Stała praca,

Okolice Bogdanki 608 022 893

w bardzo dobrym stanie, 603 173 798

jedna zmiana, umowa o prace. CV na gralech@gralech.

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń

SPRZEDAM stolik RTV, nowy materac przeciwodleżynowy,

com, 46 874 25 18

505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

lodówkę, rower górski, kredens pokojowy, 694 884 692

ZATRUDNIĘ pomocnika piekarza do pracy w piekarni,

SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu – 125 tys.

SPRZEDAM trawę, 607 171 928

osoby do przyuczenia mile widziane, 502 849 008

do negocjacji, 604 278 815

SPRZEDAM ramę łóżka – drewniana, solidna, wymiary

DOMBUD Koluszki zatrudni na stanowisko kasjer-

POSIADAM do wynajęcia mieszkanie M3, 512 693 495

2m/140 cm, 517 571 834

fakturzysta, na pełny etat z umową o pracę, 604 574 055

SPRZEDAM /wynajmę mieszkanie w kamienicy 52 m2,

SPRZEDAM stół czarny + 12 krzeseł i overlock, 691 770 707

Nieruchomości

517 694 485

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

SPRZEDAM 0,25 ha i 0,29 ha w Rogowie, 664 062 125

660 854 640

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul.

SZUKAM garażu do wynajęcia, 607 263 321

YORKI – 605 397 614

Kulczyńskiego, 605 830 668

ZAMIENIĘ M4 - 60,5 m2 po remoncie na M2 – 38 m2,

SPRZEDAM trampolinę profesjonalną NISSAN,

SPRZEDAM siedlisko 4000 m2 z budynkami – okolice

663 002 720

604 607 306, 46 874 28 81

Rogowa, 504 047 545

SPRZEDAM M4, 511 159 202

SPRZEDAM łóżko sypialniane 180/200 markowe,

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

SPRZEDAM działki 2941 m2 i 1585 m2 w Rogowie,

604 607 306, 46 874 28 81 do 26

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

664 062 125

KUPIĘ zboże paszowe, 693 016 622

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką

DZIAŁKI budowlane 1200 m2, 2400 m2 (Zalesie)

SPRZEDAM mieszankę zbożowa, 695 585 576

i garażem, Rogów, 503 507 485 strona internetowa tobiks.

sprzedam, 661 076 095

SPRZEDAM krowę na ocieleniu, termin – początek lipca,

gratka. pl

SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny, ul.

515 465 697

SPRZEDAM M5, Sienkiewicza, 609 017 817

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

SPRZEDAM M6, 509 171 241
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

Różne

Przemysłowej, 797 903 458

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

SPRZEDAM/zamienię M5 na M3 na Osiedlu

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,

Kulczyńskiego, 698 189 876

grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki

DZIAŁKA, ul. Jarzębinowa, 788 264 336

SKUTECZNE usuwanie bólu – klawiterapia – wizyty
domowe, 507 130 096
SPRZEDAM słomę – małe kostki, 783 270 066

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Wraca brzezińska Liga Orlikowa
Po prawie miesięcznej przerwie wracają
rozgrywki Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej.
W najbliższy weekend 2/3 lipca na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr 1 i na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr 2 odbędzie
się 11. kolejka spotkań. Łącznie rozegranych zostanie pięć spotkań, ponieważ dwa
z nich zostały przełożone na inny termin.
Organizatorzy rozgrywek ze względu na Mistrzostwa Europy we Francji postanowili zrobić kilkutygodniową przerwę od rozgrywek ligowych. Nikt chyba
nie spodziewał się, że reprezentacja Polski awansuje aż do ćwierćfinału. Tuż po

czwartkowym ćwierćfinale z Portugalią
w sobotę i niedzielę na brzezińskie Orliki wybiegną drużyny walczące o najlepszą
ósemkę fazy zasadniczej. W sobotę o godzinie 18:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Pompa Team zmierzy się
z Relaksem 50+. Kolejne mecze odbędą się
w niedzielę 2 lipca. O godzinie 17:00 na Orliku nr 1 Speed Polik spotka się ze Zdrowiem Rogów, a o godzinie 18:30 Coco Jambo podejmą Zielonych Bimbrowników. Na
Orliku nr 2 o godzinie 17:00 Wiejskie Smoki skonfrontują się z Bad Boys, a o godzinie
18:30 OKS spotka się z Transformersami.
Dawid Saj

Zawodniczki KS Hokej-Start
srebrnymi medalistkami

Hokeistki na trawie KS Hokej-Start
Brzeziny zajęły drugie miejsce w Mistrzostwach Polski w hokeju na trawie kobiet.
Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak
po emocjonującym finałowym dwumeczu
okazały się nieznacznie słabsze od AZS Politechniki Poznańskiej. Brzezinianki tym
samym sięgnęły po siódme srebro w historii klubu.
Pierwsze spotkanie odbyło się w sobotę
w Brzezinach. W składzie Hokej-Start zagrało kilka zawodniczek, które w noc poprzedzającą finałową batalię wróciły ze
zgrupowania reprezentacji Polski. Dodatkowym utrudnieniem była wysoka temperatura oraz ostre słońce. Po pierwszej bezbramkowej połowie w drugiej obie drużyny
nie wykorzystały kilku znakomitych okazji.
W końcówce meczu zwycięskiego gola dla
gospodyń zdobyła Klaudia Klyta. Brzezinianki odniosły bardzo ważne zwycięstwo
i z nadzieją jechały na rewanż do Poznania. W niedzielę od samego początku więcej
szczęścia miała Politechnika. Poznanianki w pierwszej części meczu były bardziej
skuteczne i po trafieniach Oriany Walasek
prowadziły 2:0. Po zmianie stron bardziej

klarowne okazje miały przyjezdne. Hokeistki z Brzezin w przypadku zdobycia kontaktowej bramki doprowadziłyby do dogrywki. Niestety, w końcówce zwycięstwo
w całym meczu i tytuł Mistrza Polski zapewniła Politechnice Bianka Strubbe. KS
Hokej-Start Brzeziny przegrał ostatecznie
0:3 i zakończył finałową rywalizację na drugim stopniu podium. „Jest mały niedosyt.
Po sobotnim ciężkim meczu w wysokiej
temperaturze, w niedzielę nasze zawodniczki zagrały lepsze spotkanie, a szczególnie
drugą połowę, lecz nie potrafiły wykorzystać sytuacji bramkowych. Więcej szczęścia
miały gospodynie. Zdawałam sobie sprawę, że jednobramkową zaliczkę z pierwszego meczu będzie ciężko obronić. Stare powiedzenie, że gospodarzom nawet ściany
pomagają, sprawdziło się” – komentowała
po meczu w Poznaniu Małgorzata Polewczak, trener KS Hokej-Start Brzeziny. Srebrny medal, biorąc pod uwagę bardzo ciężki
sezon i brak warunków do odpowiednich
przygotowań, można uznać za spory sukces. W dwumeczu o trzecie miejsce LKS
Rogowo pokonał UKHT Ósemkę Tarnowskie Góry 4:0 i 14:0 i nie pozostawił żadnych złudzeń, której drużynie należy się
brąz Mistrzostw Polski. Warto wspomnieć,
że zawodniczki z Brzezin od siedemnastu
lat nie opuszczają mistrzowskiego podium.
Do tej pory Hokej-Start trzynaście razy stawał na najwyższym stopniu podium, siedmiokrotnie zdobywał srebrne medale i trzy
razy rozgrywki kończył na trzecim miejscu.
Dawid Saj

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 847 25 39
Posterunek energetyczny 46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna 46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna 46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna 46 874 21 55
Komenda powiatowa straży pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji 46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Miasta w Brzezinach 46 874 22 24
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Muzeum regionalne 46 874 33 82
Biblioteka miejska 46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46 874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1 46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a 46 874 35 03
ul. Konstytucji 3 Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego 5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
TBS 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe (pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84, (pon.–pt.
w godz. 15–7 oraz całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00
Straż Miejska w Brzezinach 46 875 25 65
BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31
e-mail: bis@cpik-brzeziny.pl
www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki
w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Cennik: drobne – 1 zł brutto za 1 słowo
ramkowe – 2 zł brutto za 1 cm kw.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Studio Jeden s.c.
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Szkoła Podstawowa nr 1
w Brzezinach
Klasa IV a wychowawca Wioleta
Rewkiewicz
Helena Benka
Adam Dejda
Julia Drabik
Daria Falkowska
Antoni Gałązka
Daria Grzejszczak
Małgorzata Kobus
Alan Łukasik
Maksymilian Łukasik
Weronika Mizerska
Wiktoria Piotrowska
Kacper Purpurowicz
Marcel Zieliński
Klasa IVb wychowawca Monika
Łukasik
Kalina Aleksandrowicz
Patryk Banasiak
Julia Filipiak
Malwina Górecka
Natalia Gwis
Bartosz Klimowski
Weronika Kowalska
Igor Pietrasik
Joanna Siemiątkowska
Wojciech Solarek
Klas V a wychowawca Magdalena
Poddemska
Adrian Grabarczuk
Julia Kencler
Piotr Kubicki
Inga Kunka
Martyna Pawłowicz
Zuzanna Purpurowicz
Michał Rosiak
Hanna Sadzewicz
Wojciech Sztuka
Gabriel Świerczyński
Aleksander Widuliński
Klasa Vb wychowawca klasy:
Jolanta Zielińska
Adam Bober
Jakub Brzeziński
Anita Darnowska
Jakub Fijałkowski
Klaudia Grzelak
Nel Pola Karolak

Lilianna Klimczak
Kinga Łapka
Kamil Matuszewski
Martyna Niźnikowska
Julia Zielińska
Klasa VI a wychowawca
Agnieszka Soból – Hanke
Dominik Czajkowski
Bogdan Doczadis		
Mateusz Grzelak
Aleksandra Jeziorska
Klaudia Kobuszewska
Agata Kozłowska
Orian Kubiak
Karolina Latocha
Martyna Pabiniak
Julia Pruszkowska
Mikołaj Reszka
Krystian Słomkowski
Marcelina Widulińska
Klasa VI b wychowawca Marcin
Lewandowski
Franciszek Benka		
Natalia Felczyńska
Kinga Fijałkowska
Magdalena Jatczak
Zuzanna Jóźwik
Sylwia Kowalska
Oliwia Kucharska
Paulina Madanowska
Martyna Mendra
Wiktoria Romanowska
Maksymilian Sikorski
Julia Szczechowicz
Franciszek Wiśniewski
Szkoła Podstawowa nr 2
w Brzezinach
Klasa IV a wychowawca Joanna
Brodziak
Adam Bartnicki
Zofia Dubicka
Nikola Działak
Oliwia Filipińska
Sebastian Glonek
Wiktoria Gulej
Dominik Jaszczyk
Aleksandra Kaźmierczak
Jan Kaźmierczak
Julia Klimczak
Adam Michalski

Kacper Płoszka
Dawid Sikora
Wiktoria Susmaga
Maksymilian Świerczyński
Wiktoria Wójcik
Oliwia Zalewska
Klasa IV b wychowawca Martyna
Zemła
Mateusz Bałys
Julia Ciesielska
Adam Duda
Zuzanna Gadomska
Kacper Grodzki
Patrycja Kubiak
Krzysztof Kubryn
Natalia Niźnikowska
Filip Urbański
Klasa IV c wychowawca Jolanta
Kąpińska
Szymon Ciemięs
Aleksandra Gadomska
Maria Gołąbek
Kamila Grzelak
Dawid Jędrzejczyk
Szymon Kamiński
Sonia Kasprzak
Kacper Kobus
Zuzanna Kowalczyk
Maja Olejnik
Alicja Plintara
Michał Sikora
Maja Stankiewicz
Szymon Stankiewicz
Natalia Wójcicka
Wiktor Żabczyński
Klasa V a wychowawca Małgorzata
Charążka
Jakub Bodziak
Jakub Balcerak
Julia Choła
Julia Cupryn
Jakub Domin
Wiktoria Dudek
Wiktor Durański
Aleksandra Eliasiewicz
Julia Góralczyk
Mateusz Kotynia
Julia Kubryn
Alan Lewandowski
Maciej Miazek
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Klasa V b wychowawca
Ilona
Bieńkowska
Adam Jasiorowski
Natalia Loba
Wiktoria Rzeźnicka
Fabian Staszczyk
Antonina Stasiak
Małgorzata Wawrzyńczak
Klasa V c wychowawca Anna Gołąbek
Piotr Bieńkowski
Bartosz Czajkowski
Patrycja Cholak
Maciej Garnys
Rafał Gralec
Mikołaj Jasiński
Zuzanna Jaskóła
Sylwia Jerzyna
Izabela Kołtun
Wiktor Kopaniewski
Wiktoria Krawczyk
Błażej Okrasa
Iga Sienkiewicz
Maria Stachura
Filip Zieliński
Klasa VI a wychowawca Katarzyna
Hyża- Malczak, Marta Jasińska
Adam Dróżdż
Aleksander Głowacki
Natalia Jander
Julia Jarzęcka
Nina Loba
Wiktoria Łapka
Wiktoria Mędra
Joanna Płocka
Magdalena Raczyńska
Zuzanna Rubacha
Jarosław Szczepaniak
Bartłomiej Wieczorek
Marcel Wieczorek
Maciej Wodzyński
Zofia Ziętek
Klasa VI b wychowawca Jolanta Sasin
Kinga Bartłomiejczyk
Marcel Fabian
Patryk Kornacki
Kacper Kowalski
Anna Krasnowska
Zofia Kruz
Wiktoria Kujawiak
Kacper Loba
Bartosz Łącki
Weronika Siwerska
Jakub Stańczyk
Filip Wosik
Klasa VI c wychowawca Beata
Makowska

Julia Grzelak
Szymon Ferdzyn
Olga Guzek
Maja Leśniewska
Amelia Nolbrzak
Aleksandra Perdas
Weronika Rosiak
Klaudia Sztuka
Gimnazjum w Brzezinach
Klasa I a wychowawca Magdalena
Nawrocka
Michał Ferdzyn
Dominika Kmieciak
Zuzanna Elkowicz
Angelika Bober
Dawid Filipiński
Julia Pawlik
Klasa I b wychowawca Ewelina
Augustowska- Katprzyk
Albert Fijałkowski
Szymon Dawidowicz
Karolina Truszkowska
Kacper Jędrzejczyk
Klasa I c wychowawca Teresa Zybała
Karolina Chojnacka
Karolina Gola
Marta Waleska
Marcel Wawrzyniak
Konrad Olejnik
Karolina Rojek
Maja Hrowatić
Jakub Poddemski
Zorika Jagiełło
Klasa I d wychowawca Marzena
Dziubek
Julia Garnysz
Łukasz Kmiecik
Bartosz Myśliwiec
Agata Barańska
Klaudia Czapska
Igor Duda
Klasa II a wychowawca Anna
Podgajna
Dominika Butkiewicz
Gabriela Jatczak
Oliwia Łapka
Klasa II c wychowawca Magdalena
Chodzyńska
Natasza Polasińska
Wiktoria Jaszczyk
Weronika Cieślak
Marta Dziedzic
Artur Malinowski
Weronika Dziubek
Maria Maciak
Marcin Kotynia

Maciej Raczyński
Zuzanna Wieczorek
Sara Kunka
Agata Nielepkowicz
Justyna Reszka
Klasa II d wychowawca Katarzyna
Łęczycka
Martyna Wiśniewska
Klaudia Siucińska
Aleksandra Jagielska
Paulina Głowacka
Konrad Markiewicz
Maciej Brodecki
Zuzanna Trzcińska
Klasa II e wychowawca Ewa Mędra
Łącki Bartłomiej
Julia Śliwkiewicz
Klasa III a wychowawca Marta
Kacprzyk
Dominika Miazek
Natalia Eliasiewicz
Wiktoria Dyrała
Aleksandra Witkowska
Oliwia Skóra
Kamila Malinowska
Ewelina Drzewiecka
Michalina Luc
Jakub Jastrzębowski
Klasa III b wychowawca Beata
Szczesek
Magdalena Drożdżyk
Agata Daszkiewicz
Ilona Kamińska
Weronika Laszczyk
Wojciech Krasnowski
Olga Śliwkiewicz
Julia Śliwonik
Klaudia Truszkowska
Julia Jastrzębska
Ilona Łapka
Bartosz Miszczak
Aleksandra Królikowska
Natalia Nyk
Klasa III c wychowawca Marzena
Gilewicz
Adrianna Bankiewicz
Michał Domin
Rafał Piotrowski
Marta Polit
Karolina Ferdzyn
Julia Burtka
Krystian Gąsiorowski
Wojciech Czajka
Marta Kołakowska
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OGLĄDA SZPITAL POD MIKROSKOPEM
Rozmowa z Ewą Nowak, pielęgniarką epidemiologiczną, która po blisko 40 latach
kończy swoją pracę w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny.
Tomasz Guzek, BIS: Pielęgniarka epidemiologiczna – dla zwykłego pacjenta brzmi to nieco dziwnie. Bo pielęgniarka kojarzy się najczęściej z opieką nad chorymi, wykonywaniem zabiegów, ale
epidemiologia? I do tego w szpitalu?
ӹӹ Ewą Nowak: Powiedziałabym raczej, że
to nic dziwnego, zwłaszcza w szpitalu, gdzie
leczy się chorych. Ponieważ przebywające
tu osoby, w tym personel szpitala, są szczególnie narażone na kontakt z różnego rodzaju bakteriami, chorobami, czasem także zakaźnymi. I chodzi o to, by to wszystko
kontrolować, by pacjenci byli leczeni w bezpiecznych warunkach, by w bezpiecznych
warunkach pracowali lekarze i pielęgniarki. Po to jest właśnie w każdym szpitalu
pielęgniarka epidemiologiczna – by z jednej strony kontrolować stan czystości, higieny, przestrzegania odpowiednich procedur, a z drugiej czuwać nad tym, by
minimalizować zagrożenia. Mogą one być
związane na przykład z pacjentem, który
zostaje przyjęty do szpitala, a który – zwykle z niezależnych od siebie przyczyn: z powodu choroby czy wcześniejszego sposobu
leczenia – może stwarzać zagrożenie epidemiologiczne dla innych pacjentów i personelu szpitala.
Czy chodzi o to, że ktoś może przyjść do szpitala na
przykład z wyjątkowo groźnymi bakteriami? Ale to
chyba nic dziwnego – do szpitala trafia się zwykle
z powodu poważnej choroby...
ӹӹ Naturalnie, i taki pacjent jest odpowiednio leczony. Chodzi jednak o to, by wszystko odbyło się tak, żeby nie stanowił zagrożenia dla innych. Podam przykład: do
szpitala trafia pacjent z florą bakteryjną
oporną – w wyniku wcześniejszego, długotrwałego leczenia – na działanie większości antybiotyków. Niedobrze by się stało,
gdyby te bakterie „zagościły” także u innych pacjentów, bo to – mówiąc najprościej
– ograniczałoby możliwości ich leczenia.
Też staliby się antybiotykooporni. Trzeba
więc wobec takiego pacjenta zastosować

odpowiednie procedury, na przykład izolować go od innych chorych.
Ale najpierw trzeba wiedzieć, że może stwarzać
zagrożenie. Jak to się ustala?
ӹӹ Są odpowiednie procedury przy przyjęciu do szpitala. Lekarz, który prowadzi wywiad z pacjentem i przegląda dokumentację medyczną potrafi ocenić, czy w danym
przypadku trzeba podjąć działania, by
określić i ewentualnie wyeliminować ryzyko powstania jakiegoś zakażenia w szpitalu.
Zwykle oznacza to – jak mówiłam – izolowanie chorego, zastosowanie odpowiednich procedur medycznych, odpowiedniego leczenia. Wszystko to monitoruje Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych i oczywiście
pielęgniarka epidemiologiczna.
Pewnie też sprawdza pani, czy w szpitalu jest czysto. Czy polega to na inspekcji pomieszczeń szpitalnych, czy też wykonuje się jakieś badania, testy?
Jedno i drugie, ale oczywiście najważniejsze są wyniki testów na obecność
w szpitalu bakterii, które mogłyby zagrażać
bezpieczeństwu pacjentów, być przyczyną
jakiejś epidemii. Pobieram próbki z powierzchni dotykowych sprzętu, aparatury,
wyposażenia medycznego, z czystej szpitalnej bielizny, kontroluję, czy nie ma patogennej flory bakteryjnej na naczyniach,
na których są podawane pacjentom posiłki. Pobieram próbki z powierzchni w salach
operacyjnych, sprawdzam czystość, jakość
powietrza w tych pomieszczeniach. Wyniki badań są informacją o jakości czynności
higienicznych, które wykonuje się w szpitalu i o skuteczności stosowanych środków
higienicznych, dezynfekujących. Próbki
z kontrolowanych powierzchni są badane w zewnętrznym laboratorium. Oczywiście, stan czystości w szpitalu sprawdza
także sanepid.
Czy może pani kontrolować, jak personel szpitalny przestrzega procedur higienicznych,
czystościowych?
ӹӹ To mój obowiązek. Jestem też odpowiedzialna za szkolenia personelu, przygotowanie odpowiednich instrukcji i ich
wdrażanie, wdrażanie nowych przepisów,
opracowanie procedur, które są wymagane

przy przyznawaniu certyfikatów potwierdzających dobrą jakość usług medycznych
świadczonych w szpitalu. Monitoruję też
niektóre procedury medyczne, jak choćby
te związane z zakładaniem pacjentom tak
zwanych wenflonów. Nadzoruję na przykład zużycie środków do dezynfekcji rąk,
a także zużycie antybiotyków – chodzi o to,
czy nie nadużywa się niektórych antybiotyków, bo w ten sposób możemy „wyhodować” bakterie oporne na ich działanie.
Jest pani pielęgniarką od 38 lat i od pierwszego dnia w tym zawodzie pracuje pani w szpitalu
w Brzezinach, niedługo przechodzi pani na emeryturę. Nie będzie pani brakować w szpitalu?
ӹӹ Mamy dobrą kadrę pielęgniarską, ma
mnie kto zastąpić. Do tego są dobre procedury, wiele z nich sama tworzyłam, wdrażałam. Jest odpowiednio przeszkolony
personel medyczny. A wracając do mojego jedynego miejsca pracy – przez 23 lata
pracowałam w brzezińskim szpitalu jako
instrumentariuszka w bloku operacyjnym, od 2002 roku jestem pielęgniarką
epidemiologiczną.
Przyszła pani do szpitala w końcu lat 70. Medycyna z tamtego czasu i obecna to chyba dwa zupełnie różne światy?
ӹӹ Bardzo – gdy zaczęłam pracę, w szpitalu pacjentów usypiano jeszcze eterem. Od
tamtego czasu wszystko się zmieniło, niektóre rzeczy kilka razy. Oczywiście, nie
mówię tu tylko o wiedzy medycznej, technikach leczenia, ale też o sprzęcie, wyposażeniu, warunkach w jakich pracujemy.
Patrząc z perspektywy prawie 40 lat, nie żałuje
pani, że została pielęgniarką?
ӹӹ Nie. Dziś podjęłabym tę decyzję jeszcze
raz – to praca dająca bardzo wiele satysfakcji, choć, z różnych względów, niełatwa.
Nigdy nie kusiło pani, żeby zmienić posadę, pójść
do innego szpitala czy przychodni?
ӹӹ Nigdy. Najpierw dlatego, że szybko związuję się ze środowiskiem, z ludźmi, z którymi pracuję. A po drugie – zawsze dobrze
mi się tu pracowało, byłam w dobrym, odpowiedzialnym zespole, z sympatycznymi
ludźmi.
Rozmawiał Tomasz Guzek

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

Goście z zagranicy w gminie Brzeziny
samorządów z Mołdawii, Słowenii i Rumunii. Goście przybyli do Polski na 20-lecie
Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, które od lat
organizuje współpracę z tymi krajami oraz
Białorusią.

17 czerwca gminę Brzeziny odwiedzili przedstawiciele zaprzyjaźnionych

Gmina Brzeziny jest członkiem tej
organizacji, której przewodzi Grzegorz
Świetlik, i lokalni działacze mieli już okazję spotkać się z niektórymi z zagranicznych gości, a do Polski przyjechali m.in.

Święto Rodziny w Małczewie
Adamów i Helenów – Grażyna Karkusińska
oraz Zofia Brzezińska i sołtys wsi Helenów
Renata Wosik.

18 czerwca mieszkańcy Małczewa spotkali
się przy grillu w ramach obchodów Święta
Rodziny. W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób w wieku od 2 do 90 lat. Tradycją spotkań w Małczewie stało się już
zapraszanie do wspólnej zabawy przedstawicieli sąsiednich wsi, a w tym roku zaproszenie przyjęły: przewodniczące KGW

Koło Gospodyń Wiejskich oprócz kiełbasek z grilla zaserwowało m.in. domowy
smalec z ogórkami małosolnymi, a mieszkanki Małczewa przyniosły jeszcze liczne sałatki, domowe wypieki i różnego
rodzaju słodkości. O oprawę muzyczną
spotkania zadbał mieszkaniec Małczewa Andrzej Laszczyk, który świetnie zabawiał biesiadujących mieszkańców zarówno przy stole jak i na parkiecie – nie
zabrakło też wspólnych biesiadnych śpiewów. W trakcie zabawy odbyły się rozgrywki piłki siatkowej pomiędzy drużynami rodziców i dzieci. Najmłodsi zajęli

Plażówka w Przecławiu

17 czerwca na boisku Gimnazjum Gminy
Brzeziny z siedzibą w Przecławiu odbyły
się Powiatowe Mistrzostwa w Piłkę Siatkową Plażową Szkół Gimnazjalnych.

W kategorii dziewcząt III miejsce przypadło dwóm zawodniczkom z Przecławia –
Magdalenie Darnowskiej i Paulinie Rożniacie, II miejsce zajęła drużyna z gimnazjum

burmistrzowie, wójtowie, radni i pracownicy urzędów. W Urzędzie Gminy Brzeziny czekali na nich przedstawiciele władz
powiatu brzezińskiego, miasta Brzeziny
oraz gminy Brzeziny na czele z zastępcą
wójta Lechosławem Adamczykiem i przewodniczącym Rady Gminy Markiem Kolasą. Spotkanie umożliwiło wzajemną
wymian doświadczeń, a gości z zagranicy
interesowały m.in. okoliczne inwestycje
drogowe, możliwości pozyskiwania środków unijnych czy zagadnienia związane
z rolnictwem.
TOM
się również kolorowaniem obrazków, zabawą w „głuchy telefon” oraz innymi
grami. W związku z Dniem Dziecka dla
najmłodszych znalazły się także łakocie
przygotowane przez radną i przewodniczącą KGW w Małczewie Aleksandrę
Frydrych, a przedstawicielka wsi Adamów
podarowała najmłodszym dzieciom drobne upominki.
Spotkanie mieszkańców Małczewa
udowodniło, że całe rodziny mogą spędzić wspólnie miło czas bez komputerów
i telewizorów – wskazują jego uczestnicy. Szczególne podziękowania należą się
tu zastępczyni przewodniczącej KGW
w Małczewie Anecie Michałus za zaangażowanie i wkład w organizację spotkania. Członkinie KGW w Małczewie
bardzo dziękują wszystkim za udział
w spotkaniu.
TOM
w Brzezinach w składzie Oliwia Łapka i Julia Jabłońska, które na najwyższym stopniu
podium ustąpiły Weronice Józwik, Weronice Podczarskiej i Karinie Trejster reprezentującym gimnazjum z Przecławia.
W kategorii chłopców na trzeciej pozycji uplasowali się reprezentanci szkoły
z Przecławia – Michał Wawrzeńczak i Damian Kodłubański, którzy musieli uznać
wyższość Daniela Michalskiego, Wojciecha
Krasnowskiego oraz Szymona Buldeckiego
z gimnazjum w Brzezinach i najlepszych
tego dnia Mariusza Wójciaka i Jakuba Baranowskiego z gimnazjum w Przecławiu.
Organizatorzy turnieju składają serdeczne podziękowania firmie Zet-Pol za
dostarczenie piasku, na którym rywalizowała młodzież.
TOM
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Wiolonczelowe uniesienia w kościele farnym
W niedzielę 26 czerwca o godz. 19.00, po
mszy świętej w intencji mieszkańców celebrowanej przez ks. Mariusza Wojturskiego – proboszcza parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża
w Brzezinach, w ramach Dni Brzezin odbył się
koncert Wędrownego Festiwalu Filharmonii
Łódzkiej „Kolory Polski”. Tegoroczną 17. edycję festiwalu zainaugurowano dzień wcześniej
– 25 czerwca koncertem w Białej Rawskiej.
W Brzezinach odbył się pierwszy koncert tegorocznej edycji, w którym wystąpili artyści
Filharmonii Łódzkiej.
We wnętrzach zabytkowego kościoła pw.
Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach udostępnionych przez ks. proboszcza Mariusza Wojturskiego, przy współudziale Miasta
Brzeziny, odbył się koncert, nad którym honorowy patronat objął marszałek województwa
łódzkiego Witold Stępień.
„Witam serdecznie wszystkich, którzy odwiedzili Brzeziny przy okazji dzisiejszego koncertu. To dla nas wielki zaszczyt, że 17. edycja
festiwalu odbywa się w Brzezinach, a koncert
po raz drugi w tym kościele. Dziękuję ks. proboszczowi za celebrę mszy świętej w intencji
mieszkańców. Dziękuję dyrektorowi Filharmonii Łódzkiej Tomaszowi Bębnowi, z którym współpracujemy od lat. Dzisiejszy koncert wieńczy ostatni dzień obchodów Dni
Brzezin, zapraszam do przeżywania tego niecodziennego wydarzenia” – mówił burmistrz
Marcin Pluta.
W klimat koncertu wprowadziła Magdalena Sasin, która przypomniała, że na tegoroczny festiwal w znacznym stopniu wpłynął jubileusz 100-lecia orkiestry Filharmonii
Łódzkiej, który się właśnie zakończył. Podczas
jubileuszu zwrócono uwagę, że wielu muzyków orkiestry symfonicznej znakomicie realizuje się nie tylko jako członkowie orkiestry,
ale także jako soliści czy członkowie zespołów kameralnych. Z tego powodu w programie tegorocznego festiwalu znajduje się cykl
koncertów zatytułowany Stulecie orkiestry –
dogrywka. Pierwszy koncert w ramach tego
cyklu odbył się w Brzezinach, wystąpił w nim
Zespół Wiolonczelowy Filharmonii Łódzkiej
pod kierownictwem artystycznym Konrada
Bukowiana w składzie: Konrad Bukowian, January Battelli, Konrad Cedzyński, Maria Filipiak, Anna Koprowska, Ewa Monkiewicz,
Hanna Nicze, Karol Piszczorowicz, Małgorzata Smyczyńska- Szulc i Jolanta Żebrowska.
Zespół powstał w ubiegłym roku z inicjatywy
członków grupy wiolonczel Orkiestry Filharmonii Łódzkiej.

Program półtoragodzinnego koncertu
składał się z trzech części. W ramach części
barokowej zespół wykonał uwerturę „Wejście
Królowej Saby” z oratorium „Salomon” Georga Friedricha Händla, Koncert „Le Phenix”
Michela Corrette oraz fragmenty suity „The
Fairy Queen” i suitę „Abdelazer” Henry’ego
Purcella. W części drugiej znalazły się melodie ludowe z wysp brytyjskich, zaś w trzeciej fragmenty muzyki filmowej i melodie
popularne.
„Był to wielki koncert i wspaniałe przeżycie dla naszych uszu, serca i duszy. Był to

koncert, jakiego wcześniej w Brzezinach nie
było” – mówił burmistrz Marcin Pluta, dziękując dyrektorowi Filharmonii Łódzkiej Tomaszowi Bębnowi, Małgorzacie Kaczmarek
i Barbarze Jakubowskiej.
„Dziękuję państwu za talent, pasję, i za to,
że dzięki waszej pracy mogliśmy znaleźć się
w innym świecie, doświadczając niezwykłych
wrażeń” – powiedziała Ewa Kalińska, dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
„Dziękuję za ten wspaniały występ” – mówił wicestarosta Roman Sasin.
g.k.
Fotorelacja str.XVIII

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:
7.07.2016r. w godz. 9:00 do 11:00: Wola Cyrusowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kolonia Nagawki
1, Koziołki B, Kolonia Koziołki.
11.07.2016r. w godz. 8:00 do 17:00: Kołacin 2, Kołacin PGR, Kolonia Kołacin 3,
Kobylin 1 i 2, Zacywilki 1 i 2, Kołacinek, Kolonia Kołacinek 1 i 2.
13.07.2016r. w godz. 8:00 do 17:00: Brzeziny ul.: Konopnickiej, Orzeszkowej,
Chopina, Kilińskiego, Skłodowskiej, Korczaka, Reymonta, Lasockich, Nadrzeczna,
Traugutta, Głowackiego Nr od 1 do 5, Mickiewicza Nr 22 i 24, targowisko miejskie.

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz nieruchomości gruntowej o pow. 60 m2 (na której znajduje
się budynek o pow. 47 m2), stanowiącej część działki nr 2510/3,
położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie),
przeznaczonej do oddania w najem do 31 grudnia 2017r. na rzecz
dotychczasowego najemcy.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 22 czerwca 2016r. do 13
lipca 2016r.
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
gruntu o pow. 18 m2 stanowiącego część działki nr 2792/2 położonej
w Brzezinach przy ul. Reformackiej, przeznaczonego do oddania
w najem na okres do 31 marca 2023r. na rzecz właściciela naniesień.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od 22 czerwca 2016r. do
13 lipca 2016r.
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Ciasta i torty Młodych Duchem

Kolejne spotkanie „Młodych Duchem"
w ramach projektu „Senior działający w rozwoju nieustający" finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, dotyczyło
zdobienia tortów i ciast.
„Mistrzem", który uczył tej kulinarnej sztuki, był pracownik Centrum
Promocji i Kultury Zbigniew Pakuła,
który może się pochwalić papierami

czeladniczymi i doświadczeniem cukierniczym. Pan Zbigniew jest także
uzdolniony plastycznie, więc uczestniczki zajęć z uwagą śledziły jego
poczynania, próbując następnie samodzielnie cukierniczych sposobów
zdobienia ciast i tortów. Przed wakacjami w ramach projektu „Senior
działający w rozwoju nieustający" zaplanowano jeszcze jedno spotkanie.
Rozpocznie się ono 29 czerwca o godzinie 18, a tematem przewodnim

będzie hasło: „Jak dbać o swoje zdrowie każdego dnia".
TOM

Pielgrzymka dzieci
do Lichenia

20 czerwca grupa 16 dzieci pierwszokomunijnych z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, uczestniczyła w pielgrzymce do Lichenia.
Nie był to pierwszy wyjazd dzieci z tej parafii do Sanktuarium w Licheniu. „Chcemy
propagować bowiem kult Matki Bożej Licheńskiej” – wyjaśnia o. Benedykt Kordula.
Wraz z dziećmi pojechali rodzice oraz wychowawca szkolny. Grupa liczyła około 50
pielgrzymów.
TOM

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze:
Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej
w Gałkówku Kolonii
Wymiar czasu pracy: 1/3 etatu – 13/40 godzin tygodniowo
Termin składania dokumentów:
do 15 lipca 2016 roku, w godzinach od 08:00 do 13:00.
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 46-874-27-60

