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Kolejna pionierska operacja w Brzezinach

W Powiatowym Centrum Zdrowia została przeprowadzona kolejna pionierska
operacja. Przeprowadził ją prof. Adam
Dziki, który w Szpitalu Specjalistycznym
Brzeziny kieruje zespołem doświadczonych specjalistów zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych jelita
grubego.
Zabieg, który się odbył w środę 6
lipca, miał na celu wszczepienie stałego stymulatora nerwów krzyżowych

pacjentce z poporodowym nietrzymaniem stolca.Ta nowatorska terapia zwana InterStim polega na wszczepieniu
najpierw na okres próbny – elektrody
sterowanej zewnętrznym, niewielkim
neurostymulatorem, który wysyła łagodne impulsy elektryczne do nerwów
krzyżowych, kontrolujących czynności
jelita grubego i odbytnicy. Za pomocą
pilota pacjent sam ustawia poziom stymulacji, może też włączać lub wyłączać
urządzenie. Jeśli testy potwierdzają

skuteczność terapii, neurostymulator
wszczepia się na stałe pod skórę. Taki
właśnie zabieg wykonano w szpitalu
w Brzezinach.
- „To bezpieczna i mało inwazyjna
metoda leczenia, a całkowicie zmienia
życie pacjenta, u 75 proc. osób ze stymulatorem udaje się wyeliminować nietrzymanie stolca, u prawie wszystkich
znacznie ograniczyć objawy tej dolegliwości” – wyjaśnia prof. Adam Dziki. Na
razie jeszcze nie jest to zabieg refundowany przez NFZ.
Nietrzymanie stolca to przypadłość,
która występuje u około 3-5 proc. dorosłych osób. W zdecydowanej większości dotyczy kobiet, nierzadko młodych. Częstą przyczyną tego schorzenia
jest m.in., okołoporodowe uszkodzenie
zwieraczy. Chorobę mogą powodować
także schorzenia jelit, w tym powikłania po zabiegach proktologicznych czy
nowotwory.
Szpital Specjalistyczny Brzeziny specjalizuje się w kompleksowym leczeniu
pacjentów z chorobami jelita grubego, od konsultacji w poradniach specjalistycznych i zaawansowaną diagnostykę po chirurgię onkologiczną
i chemioterapię
TOM

Remont ciągu pieszego w ulicy Lasockich z przerwami w dni targowe

Do końca lipca potrwają prace budowlane związane z remontem zachodniej strony ciągu pieszego przy ul.

Lasockich w Brzezinach. Firma Kal-Bruk z Gałkowa Dużego za kwotę ponad 103 tys. złotych ma do wybudowania nowy chodnik z kostki brukowej
o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,5 metra od rynku (targowiska miejskiego) do
skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Nowy chodnik nie tylko poprawi estetykę miasta ale także stanowi
element poprawy bezpieczeństwa pieszych, gdyż stare popękane płyty chodnikowe pozostawiały wiele do życzenia. W ramach prac remontowych na

długości blisko 400 metrów bieżących
wymieniany jest krawężnik drogowy
oraz obrzeża, a stare płyty chodnikowe
zastępowane są nową, szarą kostką brukową. Zjazdy do posesji wykonywane
są z kostki brukowej w kolorze czerwonym. Oczywiście całość prac wykonywana jest na podsypce cementowo- piaskowej. Z uwagi na sąsiedztwo rynku,
aby do minimum ułatwić komunikację
w tej części miasta prace przerywane są
w dni targowe.
g.k.
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XI Zlot
Motocyklistów
w Powiecie
Brzezińskim
31 lipca 2016 r.

Program:
godz. 13:30 – zbiórka
– parking samorządowy –
Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16,
godz. 14:00 – przejazd paradny po Ziemi Brzezińskiej trasą: Brzeziny – Kołacin – Wola
Cyrusowa – Tadzin – Brzeziny
– Witkowice – Pustułka –
Gałkówek Kolonia – Jordanów
– Małczew – Brzeziny (klasztor oo. Franciszkanów),
godz. 15:00 – Msza Święta
w intencji Motocyklistów
(klasztor oo. Franciszkanów –
ul. Reformacka 1).
Serdecznie zapraszam
sympatyków i miłośników
Motocykli do aktywnego
uczestnictwa w zlocie oraz
wszystkich Państwa do
oglądania i podziwiania tych,
którzy zaprezentują swoje
pojazdy i wspólną pasję.
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Serdeczne podziękowania dla
Związku Strzeleckiego „Strzelec” – JS 1201 Brzeziny
za udział w uroczystościach pogrzebowych
Ś. P. Jerzego Kochanowskiego
– Prezesa Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Brzezinach
i opiekę nad sztandarem Kombatantów
Starosta Brzeziński
Przewodniczący
Edmund Kotecki
Rady Powiatu w Brzezinach
		
Marian Krasiński
STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INFORMATYKA
(w wymiarze 1 etatu)

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 18 lipca 2016 r. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerami tel. (046) 874 11 11, 874 31 75.
ogłoszenie płatne
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Odwodnienie ul. Wodociągowej

Z uwagi na podmokłość terenu i stosunkowo duży spływ wód opadowych
na ul. Wodociągową, przy której kilka lat
temu wybudowany został Główny Punkt

Zasilania (energetycznego) miasta, rozpoczęła się inwestycja związana z odwodnieniem tego terenu. Za kwotę ponad 112 tys.
złotych bełchatowska firma Edan ma za

Trójka małych brzezinian spędza wakacje z Muszkieterami

Niemalże tysiąc dzieci w wieku od 8
do 12 lat z całej Polski wyjedzie tego lata
na swoje pierwsze wakacje. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców Intermarche i Bricomarche tworzących Fundację Muszkieterów, która
zorganizowała cztery 10 - dniowe turnusy dwa nad morzem i dwa w górach.
Akcja „Wakacje z Muszkieterami”, którą wspiera polska florecistka olimpijska
Sylwia Gruchała, a patronat objęła Agata Kornhauser - Duda, Pierwsza Dama

Rzeczpospolitej, zastępuje realizowany
od wielu lat „Konwój Muszkieterów”.
Fundacja Muszkieterów ufundowała
wyjazdy na kolonie do Jastrzębiej Góry
nad Morzem Bałtyckim i Murzasichle
w Tatrach, w sumie cztery turnusy dla
blisko tysiąca polskich dzieci. Z terenu
miasta Brzeziny na wakacyjny wyjazd
wytypowanych została trójka dzieci.
„Nie wiedzieliśmy komu mamy zaproponować wyjazd, dlatego o wskazanie konkretnych dzieci poprosiliśmy

zadanie wybudować odwodnienie mające
na celu odprowadzenie wód deszczowych.
Inwestycja, która potrwa niemalże do końca
września, polega na wybudowaniu na działkach przy ul. Wodociągowej należących do
miasta odwodnienia składającego się z kanału odwadniającego drenażowego w otulinie kokosowej na długości 42 metrów, kanału odwaniającego w wykopie otwartym
o długości 54 metrów, kanału odwadniającego metodą bezwykopową na długości 26
metrów oraz kanału otwartego o przekroju
trapezowym na długości 51 metrów, a następnie podłączeniu ich do istniejącej sieci
odprowadzenia wód deszczowych znajdującej się na terenie ujęcia wody. Realizowana
obecnie inwestycjia powinna w przyszłości
ograniczyć spływ wód zarówno w kierunku GPZ jak i ulic Wodociągowj i Zdrowie
po większych opadach deszczu i wiosennych
roztopach.
g.k.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brzezinach- mówią Magdalena i Piotr
Wronieccy, właściciele spółki Fala prowadzący brzeziński Intermarche. Warunkiem była między innymi dobra
średnia ocen na świadectwie. W środę 6
lipca w Intermarche odbyło się spotkanie szczęśliwców z właścicielami spółki Fala, na którym przekazano dzieciom
bilety. Oprócz biletów uczestnicy koloni otrzymali także słodkie upominki na
wyjazd, gdyż następnego dnia już wyjechali do Murzasichle. Uczestnictwo
w wyjeździe dla każdego z nich stanowi wyróżnienie i nagrodę za wzorowa
postawę w codziennym życiu, a zetkniecie się na koloni z takimi wartościami
Małego Muszkietera jak odwaga, uczynność, otwartość, wrażliwość, mądrość,
sumienność , pracowitość i uczciwość
dodatkowo wzmocni poczucie własnej
wartości i pobudzi ich do stawiania czoła każdej trudnej sytuacji życiowej. Na
uczestników wypoczynku organizowanego przez Muszkieterów czeka mnóstwo ciekawych atrakcji m.in. ogniska
integracyjne, kino, wycieczka do Krakowa, Wadowic oraz Zakopanego, czy
nocna gra terenowa „z dreszczykiem”.
Dzieci wezmą udział w kreatywnych zajęciach rozwijających ich umiejętności
tj.: orienteering (trening z mapą i kompasem), rękodzielnictwo, storyboarding
(tworzenie komiksów), warsztaty kulinarne, sportowe rozgrywki czy ABC
podróżnika.
g.k.
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Sylwia Adamczyk z gimnazjum w Przecławiu
zwyciężczynią XI konkursu KRUS

W środę 22 czerwca br., w sali gimnastycznej Gimnazjum w Przecławiu
gmina Brzeziny odbyło się rozstrzygnięcie XI konkursu graficznego pt.: „Zagrożenia chemiczne występujące w gospodarstwie rolnym oraz sposoby ich
eliminowania”. Konkurs organizowany przez łódzki oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeznaczony był dla uczniów wiejskich szkół
gimnazjalnych. Do konkursu zgłoszonych zostało aż 138 prac wykonanych rzez uczniów 16 szkół, z których

najwyżej oceniony został projekt Sylwii
Adamczyk z Gimnazjum w Przecławiu.
Gimnazjalistka w nagrodę otrzymała
kamerę. II miejsce zajęła praca Natalii Sędzikowskiej z Gimnazjum w Lubiankowie, gmina Głowno, której autorka otrzymała odtwarzacz CD, III zajęła
Ewelina Makowska z Gimnazjum w Popowie Głowieńskim, gmina Głowno,
która otrzymała odtwarzacz DVD, IV
Nikodem Wójcik z Gimnazjum Publicznego w Nowych Zdunach, a V Olga Kowalczyk Gimnazjum w Bratoszewicach,
którzy nagrodzeni zostali głośnikami
komputerowymi.
„Celem konkursu jest zapobieganie
wypadkom w rolnictwie oraz informowanie i propagowanie wiedzy o BHP
w rolnictwie” – mówi Anna Lamenta
z-ca dyrektora Oddziału Regionalnego
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi. Praca Sylwii została najwyżej oceniona, gdyż autorka wykazała się olbrzymim nakładem pracy,
samodzielnością, wysoką zawartością

merytoryczną, dużym poziomem technicznym a także wspaniałym pomysłem
– dodaje Anna Lamenta.
16- letnia Sylwia Adamczyk, wychowanka Moniki Wieczorek jest mieszkanką Zalesia, gmina Brzeziny. Jej rodzice
mają gospodarstwo rolne, dlatego wiedzą, jak ważną sprawą jest bezpieczeństwo przy pracach polowych. W konkursie brała udział już po raz czwarty. Dwa
razy była to multimedialna prezentacja,
a raz konkurs fotograficzny. Dotychczas
zajmowała III miejsca. Do prezentacji
wykorzystała samodzielnie nakręcone
filmiki, w których wstąpił jej tata Jerzy,
siostra Małgorzata i sąsiad Łukasz Kobus. „Starałam się zrobić coś oryginalnego i przy wykorzystaniu kamery nakręciłam krótkie filmiki, które zespoliłam
w jedną całość. Kręcone scenki trzeba
było powtarzać, co było powodem dodatkowej zabawy. Teraz gdy mam nową
kamerę, filmy będą powstawać w lepszej
jakości”- mówi Sylwia Adamczyk.
g.k.

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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Informacja o stanie
konta ubezpieczonego
w ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę „Informacji o stanie konta
ubezpieczonego w ZUS” i apeluje do klientów o uważne przeczytanie tej korespondencji, gdyż dane w niej zawarte dotyczą
przyszłości każdego z nas.
Korespondencja, którą otrzyma z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ok. 20 mln
ubezpieczonych Polaków to list, w którym
zapisana jest historia ubezpieczenia w postaci zgromadzonych przez lata pracy składek - to nasza przyszłość emerytalna. Warto więc zweryfikować czy kwota składek,
o której informuje ZUS, zgadza się z naszą wiedzą o nich. Warto też mieć świadomość, co z tych zgromadzonych składek wynika – mówi Monika Kiełczyńska,
rzecznik prasowy I Oddziału ZUS w Łodzi
Informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS otrzyma każdy urodzony po
31 grudnia 1948 r., który choćby przez
chwilę w swoim życiu podlegał pod powszechny system ubezpieczenia społecznego i co za tym idzie, na którego koncie
w ZUS zaewidencjonowano choćby jedną
składkę. Z korespondencji każdy adresat
dowie się ile na swoim koncie emerytalnym zgromadził składek w wysokości nominalnej oraz po przeprowadzanej przez
ZUS co roku waloryzacji. Osoby, które
pracowały przed 1999 r. będą miały wykazaną wysokość zgromadzonego kapitału początkowego za lata, gdy składki nie
były odprowadzane imiennie. Z listu będzie można także dowiedzieć się jak wysoka jest pula składek na subkoncie, czyli na
swego rodzaju II filarze w ZUS. Jest w nim
również oczywiście wysokość składek
przekazanych do OFE. Jeżeli adresat korespondencji z ZUS do 31 grudnia 2015 r.
ukończył 35 lat ZUS wyliczy mu również
hipotetyczną emeryturę w trzech wariantach. Pierwszy to kwota, którą otrzymałby,
w oparciu o to, co dotychczas zgromadził
na koncie emerytalnym. Druga to kwota,
którą otrzymałby pracując do ustalonego
dla niego wieku emerytalnego i nadal odprowadzał składki w średniej wysokości
(ustalonej z okresu ubezpieczenia od 1999
r.) Trzeci wariant (tegoroczna nowość) –
wysokość hipotetycznej emerytury należnej z konta i subkonta emerytalnego.
„Dla wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem

zapisów Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS Zakład przygotował specjalne wyjaśnienia. Są one dołączone do
Informacji i stanowią instrukcję jak krok
po kroku czytać otrzymaną informację

z ZUS-u. Po zapoznaniu się z instrukcją
nikt nie powinien mieć problemu z ustaleniem jaki jest stan jego konta w ZUS – dodaje Monika Kiełczyńska, rzecznik prasowy I Oddziału ZUS w Łodzi
g.k.

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Rodziny z powodu śmierci
Ś. P. Jerzego Kochanowskiego
Prezesa Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Brzezinach

składają
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Kędzia
Radni Miasta Brzeziny

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Pracownicy Urzędu Miasta

Wyrazy głębokiego współczucia dla
Rodziny z powodu śmierci

Stefana Pazurka

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Brzeziny w latach 1994-1998
Przewodniczącego Rady Miasta
Brzeziny w latach 1998-2002

składają
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Kędzia
Radni Miasta Brzeziny

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Pracownicy Urzędu Miasta

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Pani Marii Mroczkowskiej
z powodu śmierci TATY
składają

Dyrekcja i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
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Wykrywalność przestępstw w Brzezinach wciąż najlepsza
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach ponownie osiągnęli najwyższe wyniki w garnizonie łódzkim w wykryciu
sprawców przestępstw. „To potwierdzenie
wzorowo pełnionej służby oraz bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami”– mówi
z zadowoleniem Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach Cezary Petrus.
W 2012 roku brzezińscy policjanci osiągnęli wykrywalność 69,6 % w stosunku do
wskaźnika wojewódzkiego 62,5%, w 2013
roku odnotowano wzrost wykrywalności do
poziomu 70.17% , przy wskaźniku wojewódzkim 62.20%. W 2014r był to poziom 68,94%
przy wskaźniku wojewódzkim – 60,36%, natomiast za 2015rok wskaźnik ten dla KPP
w Brzezinach wyniósł aż 83,13% , przy średniej wojewódzkiej – 67,44%. W I półroczu
2016r. okazało się że naszych policjantów stać
na jeszcze więcej zamykając pierwsze sześć
miesięcy br. rekordową wykrywalnością
wynoszącą 87,6 % przy średniej KWP w Łodzi – 68,1%. Jest to wyjątkowe osiągnięcie
dla jednostki policji szczebla powiatowego –
zwłaszcza tej najmniejszej w garnizonie łódzkim. Z takim wynikiem policjanci z Brzezin
uzyskali najlepsze, pierwsze miejsce w rankingu komend miejskich i powiatowych całego województwa łódzkiego. Na podium znalazły się jeszcze KPP w Wieruszowie oraz KPP
w Radomsku.
Aż w blisko 9 przypadkach na 10 brzezińscy policjanci ustalają sprawców i wykrywają
popełnione przez nich przestępstwo. Blisko
co trzeci sprawca jest zatrzymywany na gorącym uczynku bądź w wyniku podjętego pościgu. Podobnie wysoki poziom brzezińscy
policjanci utrzymali w wykrywalności przestępstw typowo kryminalnych 85,9% na tle
średniej wojewódzkiej 60,6%. Jest to sukces
mający wymiar ogólnokrajowy. „Wynik ten
naprawdę bardzo dobrze świadczy o możliwościach, umiejętnościach i zaangażowaniu
brzezińskich policjantów, a kryją się za tym
zatrzymani sprawcy przestępstw oraz satysfakcja pokrzywdzonych – dodaje zastępca
komendanta podinsp. Piotr Szustowski odpowiedzialny za pracę pionu kryminalnego.
Nasi policjanci wykryli sprawców wszystkich
7 rozbojów, 4 bójek i pobić oraz 8 przypadków spowodowania uszczerbków na zdrowiu.
Kryminalni wykryli rekordową ilość kradzieży z włamaniem – 35 . Osiągnęli wykrywalność aż 72,9% , przy średniej wojewódzkiej
42,4%. Policjanci z KPP w Brzezinach – uplasowali się na I miejscu w całym garnizonie

łódzkim - w zwalczaniu tak społecznie dolegliwej kategorii przestępstw. Wynik ten wskazuje na wyjątkowe zaangażowanie, tak w pracy
operacyjnej jak i procesowym udokumentowaniu przestępstw. Sprawy te z reguły są dowodowo trudne i dlatego wynik brzezińskiej
komendy jest wyjątkowy, nie tylko w skali
województwa. „Większość funkcjonariuszy
Wydziału Kryminalnego systematycznie doskonali swoje umiejętności zawodowe na kursach specjalistycznych , które przynoszą wymierne efekty - dodaje naczelnik P. Potasiak.
Wszyscy nasi technicy kryminalistyki uaktualnili swoją wiedzę, a zwłaszcza praktyczne
umiejętności na kursach w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Podobnie bardzo dobra sytuacja jest w kategorii kradzieży cudzej rzeczy – 75,3% , przy
wojewódzkiej 40,4%. W tej trudnej kategorii przestępstw policjanci z Brzezin usytuowali się również na I miejscu w garnizonie
łódzkim. Bardzo dobra sytuacja jest również
z wykryciem przestępstw – uszkodzenie rzeczy. Na terenie powiatu brzezińskiego wykryto co drugie przestępstwo , natomiast na
terenie garnizonu – 36,9%.
Policjanci z KPP w Brzezinach perfekcyjnie zwalczają przestępczość przeciwko mieniu. W kategorii 7 tak społecznie uciążliwych
przestępstw – z wynikiem 75,3% osiągnęli najlepsze I miejsce w województwie (średnia wojewódzka wynosi 44,8%). Wykrycie
i zatrzymanie 7 z 10 przestępstw w kategoriach : rozboju , pobicia, kradzieży, włamania, kradzieży pojazdu, uszkodzeniu rzeczy, uszczerbku na zdrowiu – bardzo dobrze
świadczy o brzezińskich policjantach. Na podium znaleźli się jeszcze policjanci ze Zduńskiej Woli oraz Opoczna.
Tak dobre wyniki i oceny - to również efekt codziennej prewencyjnej i kryminalnej
służby ukierunkowanej na eliminowanie
– zapobieganie sytuacjom mogącym wygenerować popełnianie przestępstw.
Policjanci stosują zasadę braku tolerancji dla wykroczeń
uciążliwych społecznie, na które nie ma
przyzwolenia mieszkańców. Zakłócanie
spokoju, porządku publicznego, spoczynku
nocnego, używanie

nieprzyzwoitych słów publicznie i w miejscach publicznych, śmiecenie, przewracanie
koszy i nieobyczajne wybryki – wciąż spotykają się z reakcją i częstą represją policjantów. W wymiernej efektywności tych działań
brzezińscy policjanci też należą do najlepszych w garnizonie łódzkim. Konsekwentne
prewencyjne legitymowania osób, patrolowanie miejsc zagrożonych bezpośrednio sprzyja
bezpieczeństwu mieszkańców. Policjantom
bardzo zależy na poczuciu bezpieczeństwa
w miejscach publicznych oraz w pobliżu
miejsca zamieszania. Niezwłocznie reagują
na wszelkie istotne dla bezpieczeństwa informacje i uwagi.
W latach 2012- 2015 brzezińscy policjanci zrealizowali kilka dużych spraw dotyczących rozprowadzania narkotyków -ustalono
wtedy sprawców często dilerów. W 2016r.
wykryto 41 takich spraw. 32 osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw.
Wciąż prowadzone są czynności ukierunkowane na zatrzymywanie dilerów narkotykowych. Rodzice, pedagodzy szkolni – powinni
być szczególnie uwrażliwieni na zachowania
wskazujące na możliwość używania narkotyków. Chrońmy naszych bliskich przed dopalaczami. Wszelkie istotne informacje prosimy
przekazywać brzezińskim policjantom , do
Państwa dyspozycji jest z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego – Jarosław Tomaszewski, gwarantujący anonimowość spotkań.
Istotnym czynnikiem mającym wpływ
na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców są prewencyjne służby ponadnormatywne finansowane przez
władze samorządowe miasta Brzeziny. Przekazywane corocznie samorządowe środki
finansowe pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa w porach zwiększonego zagrożenia
tj. w weekendowe wieczory i noce oraz dni
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„rynkowe”. Dzięki tej formie finansowania,
w 2015 roku funkcjonariusze KPP w Brzezinach oraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w ramach czasu wolnego
zrealizowali, dodatkowo ponad 530 służb prewencyjnych. W I półroczu takich służb było
już 138 .
Tak doskonały wynik to również efekt wymiernych darowizn rzeczowych uzyskanych
od samorządowców powiatu i gmin. KPP
w Brzezinach wzbogaciła się o dodatkowy

sprzęt komputerowy zakupiony przez starostwo powiatowe, sprzęt techniki kryminalistycznej od gminy Brzeziny, sprzęt informatyczny od gminy Dmosin. Po drogach
powiatu brzezińskiego jeżdżą 2 pojazdy
oznakowane, współfinansowane w połowie
przez powiat i gminy. Jak widać jest to trafiona inwestycja w bezpieczeństwo.
„Dzięki dużemu zaangażowaniu, inicjatywie, pomysłowości i rzetelności w realizacji codziennych obowiązków brzezińskich

policjantów oraz aktywnej współpracy
z mieszkańcami i władzami samorządowymi
możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu
brzezińskiego, na tak wysokim poziomie” –
mówi komendant Cezary Petrus. Zawodowa pasja i profesjonalizm funkcjonariuszy
z KPP w Brzezinach znajduje potwierdzenie
w nie tylko w danych statystycznych, ale również w pozytywnych opiniach mieszkańców
i władz różnego szczebla.
g.k.

Trwa renowacja kanału deszczowego wraz z budową separatora

31 maja br. miasto Brzeziny podpisało umowę na remont kanału deszczowego o łącznej długości 700 mb. Zgodnie
z zawartą umową konsorcjum poznańskiej spółki WUPRINŻ oraz Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót i Usług Specjalistycznych REMKAN za kwotę ponad
1,4 miliona złotych brutto w terminie do
końca listopada br. ma dokonać renowacji kanału. Przed rozpoczęciem prac remontowych konieczna jest jego inwentaryzacja, gdyż prawdopodobnie budowany
był ponad 100 lat temu. Ubiegłoroczne
czyszczenie kanału uświadomiło, że naniesiony na mapy przebieg kanału nie do
końca pokrywa się z jego rzeczywistym
położeniem w terenie. Nie jest również
znany na niektórych odcinkach sposób

jego wykonania. Wiadomo, że kanał
przebiega pod kamienicami przy ul. Sienkiewicza oraz Mickiewicza i jest murowany z cegły. Od ponad 40 lat nie był on
czyszczony i dlatego jest zamulony.
Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca, po inwentaryzacji kanału, ma
zaproponować koncepcję jego renowacji
(naprawy), którą po zatwierdzeniu przez
inwestora (miasto Brzeziny) przeprowadzi. Najważniejszą tegoroczną inwestycję
poprzedziło odłączanie przyłączy nieruchomości, które do kanału deszczowego
odprowadzały ścieki sanitarne. W połowie lipca mija termin przedstawienia
przez konsorcjum firm koncepcji renowacji kanału będącego przyczyną powodzi i licznych podtopień, gdyż nie był
w stanie odprowadzić wód opadowych.
Równolegle prowadzone są prace
związane z budową separatora wód deszczowych wraz z wykonaniem wylotu do
rzeki Mrożycy w rejonie ul. Lasockich.
Wykonawcą tego zadania jest Firma Usługowo- Handlowa Instal-Bud z Somianki.
Firma ta -także do końca listopada- za
kwotę blisko 400 tys. złotych ma zrealizować zadanie. Zgodnie z założeniami do
połowy lipca ma przygotować koncepcję,
a następnie zaprojektować i wybudować

separator (urządzenie służące do oczyszczania wód opadowych) wraz z wylotem
odprowadzającym oczyszczone wody
opadowe bezpośrednio do rzeki.
Zgodnie z założeniami, obydwaj wykonawcy realizowane zadania mają zakończyć w jednym terminie, łącząc je
w jedną inwestycję, której celem będzie bezpieczne i sprawne odprowadzanie wód deszczowych do rzeki z tej
części miasta, zapobiegając przyszłym
powodziom.
Warto dodać, że inwestycja dotycząca kanału realizowana jest z dotacji
ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków zdarzeń i klęsk żywiołowych. Wniosek wraz z promesą został
złożony do wojewody łódzkiego w dniu
21 czerwca br. i obecnie włodarze Brzezin czekają na podpisanie umowy. Kwota dotacji wynosi ponad milon złotych.
Na budowę separatora Burmistrz Miasta
zamierza złożyć wniosek o pożyczkę do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowań pożyczka taka może zostać umorzona do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
g.k.
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Szkolne wakacje w muzeum

Jeszcze tylko do końca tygodnia będą
trwały zajęcia wakacyjne w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. W odróżnieniu
od minionych lat, kiedy to letnie spotkania
w muzeum odbywały się raz w tygodniu,
w tym roku postanowiono przygotować
jeden 5-dniowy okres pełen atrakcji i niezapomnianych wrażeń.
Jako że obecnie w Muzeum Regionalnym prezentowana jest wystawa na
100-lecie brzezińskiego liceum, to i wakacyjne zajęcia dla najmłodszych przygotowano na wzór zajęć szkolnych. Nie są to
jednak zwykłe lekcje ale spotkania w stylu
retro, pełne atrakcji, które pamiętają jeszcze babcie i dziadkowie.
Na początku obecnego tygodnia zorganizowano już m.in. zajęcia z kaligrafii,
dzień pełen dawnych zabaw szkolnych,
podchody po mieście i spotkania etnograficzne z polską wsią sprzed wielu lat.
Na najbliższy czwartek zaplanowano jeszcze podróż do przeszłości szlakiem brzezińskich kamienic, a w piątek motywem
przewodnim ma być skauting i nieodłącznie związane z tą formą aktywności
- biwakowanie.
Muzeum Regionalne serdecznie zaprasza najmłodszych na wakacyjne zajęcia.
TOM

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Łowicz informuje,
że ze względu na prowadzone prace eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie
energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:
19.07.2016r. w godz. 8:00 do 17:00: Trzcianka 1, 2, Nadolna 1, 2, Teresin, Michałów
25.07.2016r. w godz. 8:00 do 12:00: Górki gajówka.
w godz. 11:00 do 15:00: Józefów Olsza.
26.07.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Kościuszki Nr od 1 do 12, Plac Jana
Pawła II-go Nr od 9 do 14, Berka Joselewicza, 1-go Maja.
27.07.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Głowackiego bloki nr 47, 49, 51, 53.

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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Nie ma Go wśród nas.
Wspomnienie o Jerzym Kochanowskim.

8 lipca 2016 r. pożegnaliśmy Pana Jerzego
Kochanowskiego, najstarszego kombatanta w naszym mieście i powiecie brzezińskim,
więźnia Radogoszcza. Był człowiekiem skromnym, koleżeńskim, cieszył się dużym zaufaniem i szacunkiem otoczenia.
Zmarł 4 lipca, br. dożywając sędziwego
wieku 95 lat. Od dziesiątek lat przebywał na
emeryturze. W okresie aktywności zawodowej prowadził wieloraką działalność biznesową, od transportowej poprzez produkcję materiałów budowlanych, a ostatnio, jak
pamiętam, był już samodzielnym hodowcą
drobiu. Większość swojego długiego życia był

do końca lipca 2016 r.

związany z Brzezinami. Urodził się w Kłodawie. Gdy miał zaledwie trzy miesięce, stracił
ojca Adama, oficera wojska polskiego. Dorastał w najbliższej rodzinie, duży udział w Jego
wychowaniu mieli dziadkowie. Jeszcze przed
II wojną światową rodzina przeniosła się wraz
z Jerzym do Brzezin. W ostatnich latach był
kojarzony z aktywnością w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Koło w Brzezinach, którego od lat był Prezesem. Za tę działalność był odznaczony krzyżem „Za Zasługi dla ZKRP i BWP”.
Nie pamiętam obchodów świąt państwowych lub samorządowych, poza ostatnimi
miesiącami, bez obecności Pana Jerzego Kochanowskiego. Zawsze można było liczyć na
Jego udział i towarzyszący uroczystościom
sztandar. Zawsze zadbany, elegancki starszy

Pan Jerzy czynnie włączał się we wszelkie
przejawy aktywności patriotycznej. Był to
w Jego wykonaniu rodzaj współczesnego patriotyzmu. Z szacunkiem odnosił się również
do uroczystości i świąt religijnych. Pan Jerzy to ojciec trójki starannie wykształconych
dzieci: Marii, Urszuli i Jana, znanego neurologa, jedynego z pochodzenia brzezinianina - „belwederskiego” profesora oraz m.in.
również prodziekana Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W ostatniej drodze ś.p. Jerzego Kochanowskiego uczestniczyła licznie zgromadzona rodzina, znajomi i przyjaciele.
Mszę świętą pogrzebową celebrował dziekan, ks. kanonik Marek Balcerak, a piękną,
wzruszającą mowę pożegnalną wygłosił ks.
kanonik Bogumił Walczak. W pożegnaniu
ś.p. Jerzego Kochanowskiego uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu w osobach
starostów brzezińskich. Zmarłego w imieniu
powiatu żegnał, w ciepłym wystąpieniu, Starosta Brzeziński Edmund Kotecki składając
na płycie grobu wiązankę biało - czerwonych
kwiatów. W uroczystościach pogrzebowych
zmarłemu towarzyszył sztandar Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Brzezinach niesiony przez
poczet sztandarowy Związku Strzeleckiego
„Strzelec” JS 1201 w Brzezinach.
Odejście Pana Jerzego kończy nie tylko
pewien etap w życiu jego najbliższych i znajomych, ale również w życiu naszego miasta
i powiatu. Osobiście będzie mi brakowało
miłych i ciepłych pogawędek z Panem Jerzym
zarówno o sprawach osobistych jak również
nie tylko o lokalnej polityce, którą był szczególnie zainteresowany.
Ś.p. Jerzy Kochanowski należał do tych ludzi, którzy zostawiają ślad w naszej pamięci.
Zbigniew Bączyński – sekretarz
powiatu, radny miasta Brzeziny.

Zatrudnię do
zbioru borówki
amerykańskiej,
tel. 605 660 573

„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.

10

13. 07. 2016 r.

Dni Brzezin z „Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team”

Podczas Dni Brzezin, zostały rozegrane
Otwarte Mistrzostwa województwa łódzkiego w Maratonie MTB. W zawodach wzięło udział wielu zawodników z całego kraju,
którzy ścigali się na specjalnie wyznaczonych trasach o długości 25 kilometrów, 50
kilometrów i 75 kilometrów. Przeprowadzono również wyścigi rowerowe dla amatorów
i najmłodszych.
Start i meta były zlokalizowane w okolicy basenu miejskiego przy ulicy Kulczyńskiego. Na starcie pojawiły się osoby z całego
kraju i nie tylko. Poza liczną reprezentacją
województwa łódzkiego, w zawodach wzięli udział zawodnicy m.in.: z Torunia, Bydgoszczy, Bytomia, Warszawy, czy Płocka.
Niespodzianką był udział kolarza polskiego pochodzenia, który do Brzezin przyleciał
z Norwegii, gdzie na co dzień mieszka i trenuje w tamtejszym klubie kolarstwo górskie.
Trasa jak to na Mistrzostwa przystało była
trudna, ale największym wyzwaniem dla
startujących okazała się wysoka temperatura. Upał sięgający blisko czterdziestu stopni bardzo utrudnił rywalizację. Wielu zawodników nie podołało trudom sportowej
walki i podczas startu wycofało się z trasy.
Najdłuższy dystans 75 kilometrów bezapelacyjnie wygrał Mariusz Marszałek z Domaniewic. Najlepsi na dystansie 50 kilometrów
okazali się Jarosław Ziółkowski z Łodzi,
Kamil Nogalski ze Strykowa i Filip Pacan
z Opoczna. Na dystansie 25 kilometrów

najszybsi byli: Daniel Packi z Tomaszowa Mazowieckiego, Rafał Rymarz z Piotrkowa Trybunalskiego i Jarosław Prościński z Bydgoszczy. Na tym samym dystansie
najlepszymi zawodnikami z Brzezin zostali: Jacek Nazarski, Piotr Bluszcz i Damian
Jaworski. W kategoriach dzieci i młodzieży na dystansie 5 kilometrów triumfowali brzezinianie z klubu kolarstwa górskiego
„Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team” Mateusz Gwiazda, a wśród dziewczynek Weronika Skrzyńska. Natomiast na dystansie
1300 metrów ponownie Weronika Skrzyńska, a wśród chłopców Dawid Gwiazda.
Organizatorem Mistrzostw była firma
BrzezinyMTB. Zawody wsparły: firmy Inter-Solar i FanExpo. Partnerami sklepowymi były: Suple365 i Basen Brzeziny. Za
zabezpieczanie trasy odpowiadała Policja z Brzezin, Ochotnicza Straż Pożarna
z Grzmiącej i zawodnicy „Raz Na Wozie
Brzeziny MTB Team”. Kolejna edycja maratonu odbędzie się już we wrześniu.
Dawid Saj

Policja poszukuje świadków wypadku

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach prowadzi czynności
w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło 8 lipca 2016 r.
około godz. 8:35 przed apteką na ul. Modrzewskiego 5A.
W wyniku zdarzenia doszło do potrącenia starszej kobiety.
W związku z tym poszukiwani są świadkowie tego wypadku,
których prosimy o kontakt telefoniczny
pod nr : 46 874 03 00 lub 46 874 03 30.
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18 młodych brzezinian bezpłatnie uczestniczy na Campach Ligi Mistrzów

W niedzielę 3 lipca rozpoczął się pierwszy
z trzech turnusów Campów Ligi Mistrzów organizowanych przez FREiS Camps & Events
Sp. z o.o. z siedzibą w Tworzyjankach.
Uczestniczy w nich 18 uczniów brzezińskich
szkół podstawowych wyłonionych w drodze eliminacji, które odbyły się 21 czerwca,
a przeprowadził je Daniel Nawrocki- Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej wraz z nauczycielami wychowania fizycznego.
Warto dodać, że Daniel Nawrocki był
także autorem testów sportowych mających
na celu wyłonienie uczestników Campów.
Każda z brzezińskich szkół otrzymała po
3 miejsca (klasy I-III), z klas starszych (IV-VI) po 4 miejsca, a dodatkowe cztery miejsca przypadły dziewczętom z najlepszymi
wynikami, które nie zakwalifikowały się do
letnich campów. W ten sposób udało wyłonić się 18 -osobową reprezentację młodych
brzezinian, która bezpłatnie uczestniczy
w Campach Ligi Mistrzów.
Ich bezpłatne uczestnictwo to wynik udziału Centrum Kultury Fizycznej
w Brzezinach w programie i udostępnienie
dla uczestników campów krytej pływalni,
boiska sportowego i kortów tenisowych.

W ten sposób dzieci z Brzezin mogą ciekawie i bezpłatnie spędzić kilka wakacyjnych
dni, rozwijając swoje sportowe umiejętności
w zakresie piłki nożnej. Koszt jednego miejsca w systemie dziennym wynosi 1 tys. zł.
Międzynarodowi trenerzy piłkarscy
przyjechali na cały lipiec, by trenować dzieci i młodzież na Campach Ligi Mistrzów.
Nowa formuła Campów 2016 została opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z młodzieżą szczególnie uzdolnioną sportowo. Każdy z trzech
Campów to 7 dni, z czego 6 dni to treningi,
a ostatni dzień to ewaluacja i mecz drużyn
Małej Ligi Mistrzów. Treningi piłkarskie
podzielone są na 3 moduły po 2 dni – każdy z innym trenerem (Real Madryt, Bayern Monachium, Atlético Madryt). Dzięki
temu unikalnemu pomysłowi dzieci uzyskują dostęp do metod i tajników treningów
największych europejskich klubów piłkarskich podczas jednego Campu. Absolutną

nowością jest narastające zainteresowanie
piłką nożną wśród dziewczynek. Z tego
powodu na III Campie została utworzona
specjalna grupa dla dziewcząt, którą będzie
prowadziła trenerka z Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej!
Organizatorzy campów nie ograniczają
się tylko do piłki nożnej, ich celem jest również zaszczepienie u dzieci chęci do nauki
języków obcych. Każdego dnia native speakerzy prowadzą 3 godziny zajęć. Po takim
intensywnym kursie uczniowie znają podstawowe pojęcia oraz potrafią porozumieć
się na boisku w czasie gry.
Campy Ligi Mistrzów to również odpoczynek i dobra zabawa. Dzieci i młodzież
korzystają z dodatkowych wyjść na basen,
tenisa ziemnego, sali gimnastycznej i siłowni, sali kinowej, bilarda czy trambambuli. Na campowiczów czeka także specjalna kuchnia – tylko wyżywienie spełniające
rygorystyczne normy przygotowane specjalnie dla młodych sportowców, zawierające dużo składników wysokoenergetycznych i białek.
Każdy uczestnik campu otrzymuje strój
z edycji UEFA Champions League 2016,
do wyboru z klubów: Real Madryt, Bayern
Monachium.
g.k.

Zespołom lekarskim i pielęgniarskim
szpitala powiatowego:
oddziałów SOR, Chirurgicznego i OJOM
serdecznie dziękuje za wysiłek w ratowaniu
mojej Mamy

Roman Wargoś
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Motoryzacja

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych,

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło

nisko podwoziówka, 665 734 042

Koluszek, 508 860 054

AU T O -S K U P ws z ys tk ie, całe, us zko dzone,

SERWIS laptopów, 732 313 316

Z AT R U D N I Ę prasowac z a lub prasowac zkę,

skorodowane, bez opłat, 505 927 959

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

509 255 110

AUTO-SKUP KAŻDE 500-484-727

kuchenne, szaf y, garderoby, Łazienki, biurka,

PILNIE POSZUKUJEMY OSÓB DO PRAC ZLECONYCH

KUPIĘ AUTO DO 1000zł 509-099-286

nietypowe zabudowy, stoły drewniane. Tanio

przy produkcji umowa-zlecenie , elastyczny czas

SPRZEDAM przyczepę traktorową ,wywrotkę do

i solidnie !, 515 361 875

pracy, gwarantowany transport, lokalizacja Stryków

tyłu 604 607 306

DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354

509-402-382, 501-700-596, 536-329-009

SPRZEDAM ciągnik Ursus C-385 rok 1978, stan

ROLETKI dzień-noc, moskitiery, żaluzje drewniane,

MONTER stolarki okiennej – montaż okien, drzwi

dobry, 723 170 140

plisy – montaż gratis, 46 874 01 67

i bram garażowych, drobne prace budowlane
i wykończeniowe. Wynagrodzenie: podstawa +

SPRZEDAM traktor MF-135, 47 KM, mechanicznie

KIEROWNIK

w bardzo dobr y m s t anie, cena 11.0 0 0,-,

ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi

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

604 607 306, 46 874 28 81

i c.o. poprowadzi budowy, 604 381 688

PRZYJMĘ do prac ogrodniczych, 662 093 410

PRZYCZEPA 6t, Siewnik 788-264-336

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów, wykładzin,

PRZYJMĘ pomoc domową, 662 093 410

tapicerek, itp., 729 274 497

PRZYJMĘ Panią do sprzątania, 604 516 004

ROWERY używane – serwis, naprawa, sprzedaż,

ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli 502-148-234

ROLETKI!!,PLISY,Ż ALUZ JE- Najniższce ceny

792 934 565

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 609 243 809

513-100-111

OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471

DZIEWCZYNĘ do sprzątania, 722 395 452

Roletki dzień-noc, moskitiery, żaluzje drewniane,

DA C H Y – k r yci e p ap ą te r m ozg r zew alną

Z AT R U D N I Ę mężc z y znę z prawem jazdy,

plisy-montaż gratis 46 874-01-67

i docieplanie stropodachów, 510 109 832

512 462 175, 514 891 749

ROLE T Y zewnętrzne aluminiowe-niskie ceny

W Y KO Ń C ZE N IA wnętrz, docieplenia (niskie

KIEROWCĘ kat. C i C + E, 508 230 297

513-100-111

budynki 10% taniej), 510 700 195

FI R M A GRALECH zatrudni pracowników na

Usługi

budow y

z

uprawnieniami

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

ROLET Y zewnętrzne aluminiowe – niskie ceny,

produkcję, stałe godziny pracy, umowa o pracę,

,rabaty, cena umowna

513 100 111

praca od zaraz, 46 874 25 18, Jordanów 19A

TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

ZATRUDNIĘ pomoc domowa, 508 301 008

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki,

uprawnienia budowlane, 605 397 614

DACHY profesjonalnie, papa termozgrzewalna,

umowa o pracę, 506 188 477

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

malowanie, smarowanie – z gwarancją, 500 044 496

Z AT RU D N I Ę sz wac zki, prasowac zki, Łódź –
Widzew, atrakcyjne zarobki, przyjazna atmosfera,

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny,

ORGANIZACJA

Koluszki i okolice. Dojazd!!! 732 313 316

okolicznościowych (imieniny, urodziny, chrzciny,

ROLET Y, plisy, moskitiery do okien, producent,

kinderbale z fontanną c zekoladową , itp.),

Z AT R U D N I MY inż yniera budow y w branż y

508 537 104

507 05 33 44

budowlano drogowej, CV na e-mail: buddrogstan@

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

W YLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

wp.pl

PRANIE

600 086 995

ZATRUDNIMY osobę do pracy w Barze w Strykowie,

i samochodowych – karcher, 606 495 830

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

601 433 007
ZATRUDNIMY mężczyzn na produkcje, 693 594 265

d y w a n ó w,

obić

tapicerskich

domowych

imprez

gwarantowany dowóz z Brzezin, 790 831 185

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

MATEMATYKA, angielski, tel. 503 141 771

508 537 104

MATEMAT YK A, gimnazjum, liceum, studenci,

POTR ZEBNA szwaczka emerytka – dorywczo,

A L A R M Y, domofony – mont aż , naprawa,

502 208 511

509 233 753

601 207 689

PARAPET Y zewnętrzne stalowe, wewnętrzne –

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E na kraj Okolice

W YPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do

pcv, konglomerat marmurowy – niskie ceny, duży

Brzezin tel. 722-044-421

piwa, 889 994 992

wybór, 46 874 01 67

ZATRUDNIĘ od zaraz mechanika samochodowego,

ROLET Y! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery!

PLISY,ROLETY,ŻALUZJE-PRODUCENT 507-142-112

535 77 05 24

bogata ofer ta! gwarancja najniższ ych cen!,

www-plisyroletybrzeziny.pl

EKSPEDIENTKĘ SPOŻYWCZY 500-247-181

501 144 475, www.odslonka.pl

WYPOSAŻENIE SALI WESELNEJ 500-247-181

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E kraj lub zagranica
wynagrodzenie do uzgodnienia 501-097-722

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

MONTAŻ pokryć dachowych 721-160-085

zakładanie i koszenie trawników, naprawa,

J . polski - K O R E P E T Y C J E ,

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

607-339-410

matura,prace

POTRZEBNA pomoc do opieki do starszej osoby
poza Brzezinami 606-618-633 wieczorem

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

P O M PY CIEPŁA- HYDRAULIK A REKUPERACJA

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E transport krajowy 5

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

724-633-009

dni w tygodniu 669-903-180, 601-812-617

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

NAPOJE NA WESELA i imprezy okolicznościowe

SZUK AM kobiety do opieki nad starszą osobą

budowlanego, 510 809 025

hurtowe ceny, dowóz do klienta 660-170-744

501-614-994

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316

UKŁ ADANIE kostki brukowej krótkie terminy

PRACA na dachach dzwonić po 18.00 , 505-128-289

MYCIE okien, porządki w Twoim domu lub

kontakt 537-954-994

P O L S K I Z WIĄ ZEK EMERYTÓW RENCIS TÓW

mieszkaniu, pranie dywanów, wykładzin, tapicerki

Praca

i INWALIDÓW zatrudni pomoc do kuchni na umowę-

meblowej i samochodowej. „Perfekcyjny dom”,

SZWACZKĘ – wysokie zarobki, ubezpieczenie,

zlecenie oraz kucharkę 505-611-760, 504-221-634

887 258 364

661 121 966

ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego do

ZATRUDNIĘ fryzjerkę 507-974-929

prac dekarskich 602-138-477
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PRZYJMĘ szwaczkę 790-882-804

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

SPRZEDAM mieszankę zbożową i słomę żytnią,

SZWACZKI zatrudnię, praca cały rok 663-496-011

m2, 663 002 720

516 061 980

Z AT R U D N I M Y

SPRZEDAM M4, 511 159 202

WYPRZEDAŻ węży strażackich, 604 227 209

tel.: 515-493-834

SPRZEDAM działki 2941 m2 i 1585 m2 w Rogowie,

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kraj 508-301-062

664 062 125

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

ZATRUDNIĘ brukarzy i pomocników 508-301-062

DZIAŁKI budowlane 1200 m2, 2400 m2 (Zalesie)

S P R Z E DA M wózek inwalidzk i elek tr yc zny,

Z ATRUDNIĘ brygadzistę do kostki brukowej

sprzedam, 661 076 095

604 607 306, 46 874 28 81

pracownika

budowlanego

508-301-062

SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny,

SPRZEDAM meble antyki, zegar, komodę sypialnia,

Z AT R U D N I Ę SZ WACZKĘ -Sukienki: Tkanina,

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

kufer, sekretarzyk, wypoczynek salon, 604 607 306,

dzianina 504-047-314

SPRZEDAM działkę rolno-budowlaną obręb Wola

46 874 28 81

ZATRUDNIĘ kierowcą 783-951-937

Cyrusowa Kolonia powierzchnia 4600m2- 22zł/m2

SPR ZEDAM

OPERATORA koparki zatrudnię 505-570-166

505-128-289

przeciwodleż ynow y, lodówkę, rower górski,

ZATRUDNIĘ kierowców kat. C+E , praca w kółkach

S P R Z E DA M śrutownik bijakow y z as ypow y

kredens pokojowy, 694 884 692

606-481-699

501-360-421

S P R Z E DA M m e b l e k u ch e nn e i we r s alkę

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ garaż na ul. Andersa

młodzieżową w bardzo dobrym stanie, 603 173 798

Nieruchomości

stolik

RT V,

now y

materac

501-714-594

S P R Z E DA M piłę BOSH kątową ze sto łem

SPRZEDAM mieszkanie 60m2 w bloku przy ul.

POSIADAM LOK AL do w ynajęcia w centrum

profesjonalna 604-607-306

Kulczyńskiego 605-830-668

Koluszek 40m2 693-450-093

SPRZEDAM M-3 ROGÓW 503-964-689

S P R Z E DA M M2 Modr zewsk iego 2

SPR ZEDAM
36m2

stolik

RT V,

now y

materac

przeciwodleż ynow y, lodówkę, rower górski,

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką

512-987-500

i garażem, Rogów, 503 507 485 strona internetowa

SPR ZEDAM

tobiks.gratka. pl

w Bronowicach woda, światło na działce

SPRZEDAM trawę, 607 171 928

SPRZEDAM M6, 509 171 241

788-816-249

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

kredens pokojowy, 694 884 692
d z i a ł kę

budowlaną

2 20 0 m 3

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy

POSZUKUJĘ domu lub mieszkania do wynajęcia ,

ul. Przemysłowej, 797 903 458

Brzeziny

DZIAŁKA ul. Jarzębinowa 788-264-336

i okolice 694-100-077

Różne

DZIAŁKI budowlane ok. 1000 m2 w Brzezinach, ul.

SPRZEDAM meble STYLIUS 791-285-454

660 854 640
YORKI – 605 397 614
SPRZEDAM trampolinę profesjonalną NISSAN ,
604 607 306, 46 874 28 81

Mrocka, atrakcyjne położenie, dostęp do mediów,

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na

SPRZEDAM łóżko sypialniane 180/200 markowe,

607 167 175 po 16.00

zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej

604 607 306, 46 874 28 81

SPRZEDAM działki budowlane – media, blisko

i złotej, naprawy, grawerowanie, skup złomu

SKUTECZNE usuwanie bólu – klawiterapia – wizyty

rezerwatu rzeki Rawka, lasu, wody. Wola Łokotowa,

srebrnego i złotego, upominki urodzinowe,

domowe, 507 130 096

gm. Jeżów, 721 341 695

imieninowe, cz yszczenie biżuterii. Brzeziny,

SPR ZEDAM podręczniki do kl. III Gimnazjum

SPRZEDAM 61 m2, 505 636 997

Targowisko Miejskie.

tel. kontaktowy 538-388-683
SPRZEDAM krowę na ocieleniu 724-585-831

SPR ZEDAM energooszczędny domek 90 m2 –

KUPIĘ zboże, 508 471 814

Kanadyjczyk z 2010 r. w Rogowie, działka 1500

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,

SPRZEDAM śrutownik walcowy 605-139-221

m2, 604 419 215

726 879 139

NAG ROBKI GRANITOWE-piwnice Brzeziny ul.
Krakówek 34 503-491-722 -Wojciechowski

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

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

781 093 708

silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102

SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928

D R E W N O opałowe, kominkowe i tro ciny,

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS,

44 719 54 19, 885 162 087

501 431 257
TANIO sprzedam mieszkanie 45 m2 w kamienicy,
609 460 860
DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273
SPRZEDAM garaż za Urzędem Miasta, 661 398 086
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok – Raformacka
16, 502 218 623
CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń
505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18
SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu – 125
tys. do negocjacji, 604 278 815
SPRZEDAM /wynajmę mieszkanie w kamienicy 52
m2, 517 694 485
S PR ZE DA M 0,25 ha i 0,29 ha w Rogowie,
664 062 125
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 24m2 (TBS)
603-610-750

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Zielona Strona Mocy z Bad Boys o finałową ósemkę Ligi Orlikowej
W weekend odbyła się przedostatnia 12. kolejka Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Po zakończonych meczach poznaliśmy siedem zespołów, które zapewniły sobie udział w fazie finałowej. Zostało jeszcze jedno wolne miejsce, o które w bezpośrednim pojedynku powalczy Zielona Strona Mocy i Bad Boys.
Najciekawszym pojedynkiem przedostatniej serii spotkań był mecz Zdrowia Rogów z Zielonymi Bimbrownikami. Po pierwszej wyrównanej połowie gracze z Rogowa prowadzili 2:1
i wszystko wskazywało na to, że w drugiej połowie kibice również zobaczą mało bramek. Po
zmianie stron obie ekipy jednak się rozstrzelały, a sytuacja na boisku zmieniała się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie Zdrowie wygrało 7:5 i umocniło się na drugiej pozycji w ligowej tabeli. W innych spotkaniach Bączki rozbiły Red Luj 18:5, OKS pokonał Bad Boys 10:6, Zielona Strona Mocy uległa Transformersom 3:5, Pompa Team wygrała z Coco Jambo 10:5, Misie
nie dały szans Speedowi Polik pokonując go 9:3, a Relaks 50+ rozgromił Wiejskie Smoki 7:0.
Do finałowej ósemki awans zapewniły już sobie: Bączki, Zdrowie Rogów, Misie, Relaks 50+,
Transformersi, Zieloni Bimbrownicy oraz OKS. Szanse na ostatnie ósme miejsce mają już tylko Bad Boys oraz Zielona Strona Mocy. Wszystko wskazuje na to, że po odrobieniu zaległości
wszystko rozstrzygnie decydujące starcie pomiędzy tymi zespołami w najbliższej 13. kolejce
spotkań, które tym samym zakończy fazę zasadniczą Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. W bardziej komfortowej sytuacji znajduje się Zielona, która ma punkt przewagi nad „Złymi Chłopcami” i do rozegrania jeszcze dwa mecze.
Ostatnią 13. kolejkę wyznaczono na weekend 16/17 lipca. W sobotę na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 1 o godzinie 18:00 Wiejskie Smoki zmierzą się z Coco Jambo, a półtorej godziny później Zieloni Bimbrownicy będą chcieli poskromić Misie. O godzinie 18:00 na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr 2 Bad Boys zagra z Zieloną Stroną Mocy, a o godzinie 19:30 Transformersi spróbują zabrać punkty Red Luj. W niedzielę na Orliku przy Szkole Podstawowej nr
2 o godzinie 17:00 Relaks 50+ powalczy z OKS, a o godzinie 18:30 Pompa Team zmierzy się ze
Zdrowiem Rogów. Fazę zasadniczą zakończy mecz Speed Polik z Bączkami, który odbędzie
się na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 o godzinie 18:30.
Dawid Saj

Start rozpoczął przygotowania
W poniedziałek 11 lipca br. przygotowania do rundy jesiennej nowego sezonu
2016/2017 łódzkiej klasy okręgowej rozpoczęli piłkarze Startu Brzeziny. Czarno-czerwoni o godzinie 18:00 spotkali się na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej. Pierwsze
zajęcia poprowadził nowy szkoleniowiec, doskonale znany w Brzezinach Jacek Stańdo.
Na treningu pojawiło się siedemnastu piłkarzy w tym trzech nowych. Zajęcia miały
charakter rozruchowy. Piłkarze, po krótkiej grze i rozgrzewce, poświęcili czas głównie
na gierkę szkoleniową. W najbliższych tygodniach brzezinianie trenować będą cztery
razy w tygodniu. Piąta jednostka poświęcona będzie na mecz sparingowy.
Po zakończeniu minionego sezonu drużynę opuściło kilku wartościowych piłkarzy
w tym grający trener Marcin Olejniczak. Nie wiadomo, kto jeszcze dokładnie opuści
szeregi czarno-czerwonych, a kto zostanie. Ta kwestia powinna rozstrzygnąć się w najbliższych dniach. Start w okresie przygotowawczym rozegra co najmniej sześć meczów
sparingowych. Pierwszy z nich brzezinianie rozegrają w niedzielę 17 lipca br. z LKS
Lubochnia.
Kolejni sparingpartnerzy są bardzo wymagający, a w szczególności spadkowicz z III
ligi łódzko-mazowieckiej Termy Ner Poddębice, z którym podopieczni trenera Jacka
Stańdo zmierzą się w środę 20 lipca w Byczynie. W sobotę 23 lipca br. czarno-czerwoni
zagrają z GLKS Dłutów, a tydzień później sprawdzą swoją formę ze Stalą Niewiadów.
W sobotę 6 sierpnia br. rywalem Startu będzie beniaminek łódzkiej klasy okręgowej Polonia Andrzejów. Na zakończenie brzezinianie zmierzą się w sobotę 13 sierpnia br. na
własnym boisku z juniorami starszymi Widzewa Łódź.
Wydział Gier Łódzkiego Związku Piłki Nożnej podał dokładny terminarz na rundę
jesienną sezonu 2016/2017 łódzkiej klasy okręgowej. Ligowe zmagania czarno-czerwoni
rozpoczną w sobotę 20 sierpnia br. na wyjeździe z Włókniarzem Konstantynów Łódzki. Pierwsze spotkanie na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej 1 rozegrane zostanie
w sobotę 27 sierpnia br.z Termami Uniejów.
Dawid Saj
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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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Grupa 1
25.07-27.07.
Poniedziałek 25 lipca
Spotkanie z wakacyjną książką
Wtorek 26 lipca
Strażak w mieście
Środa 27 lipca
Zabawy i piosenki półkolonijne
Grupa 2
01.08-10.08
Poniedziałek 1 sierpnia
Strażak w mieście
Wtorek 2 sierpnia
Dzień teatralny
Środa 3 sierpnia
Zajęcia w plenerze
Poniedziałek 8 sierpnia

Dzień z dziennikarzem
Wtorek 9 sierpnia
Spotkanie z wakacyjną książką
Środa 10 sierpnia
Zabawy i piosenki półkolonijne
Grupa 3
Wtorek 16 sierpnia
Strażak w mieście
Środa 17 sierpnia
Dzień teatralny
Czwartek 18 sierpnia
Zajęcia w plenerze
Poniedziałek 22 sierpnia
Dzień z dziennikarzem
Wtorek 23 sierpnia
Spotkanie z wakacyjną książką
Środa 24 sierpnia
Zabawy i piosenki półkolonijne

Ramowy program półkolonii letnich
w Centrum Promocji i Kultury w mieście

11.07 - "W starej szkole",
czyli jak uczono dzieci 100 lat temu
(m.in. zajęcia z kaligrafii), w co się bawili
nasi dziadkowie na przerwach
12.07 - "Muzealny detektyw"
- zgłębiamy tajemnice najciekawszych
muzealnych zabytków, gra miejska
"Spirale czasu"
13.07 - Dzień z etnografią,
czyli wieś sielska, anielska (poznajemy
stare narzędzia, ubijanie masła,
krzyżówki i zajęcia plastyczne)
14.07 - Historia brzezińskich kamienic
(poznajemy tajemnice najstarszych
kamienic, historie ich mieszkańców)
15.07 - Dzień skauta - urządzamy biwak
z dawnych lat

Wakacje w muzeum
- cykl spotkań od 11 do 15 lipca,
od 10.00 do 14.00
Każdy dzień inna tematyka:

Godziny otwarcia Biblioteki Miejskiej
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
poniedziałek 8-16, wtorek 8-16,
środa 9-17, czwartek 8-16, piątek 8-16, sobota nieczynne

CKF w Brzezinach zaprasza dzieci i młodzież do korzystania w okresie
wakacyjnym (od 11 lipca do 31 sierpnia 2016 ) z bezpłatnych
90-minutowych wejść na basen za okazaniem legitymacji szkolnej
1raz dziennie w godzinach od 10:00 do 18:30
(ostatnie wejście o godz.17:00!!!)
Serdecznie zapraszamy!
Oferta nie dotyczy korzystania z zajęć nauki i doskonalenia pływania!
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do
następujących szkół i przedszkoli Miasta Brzeziny:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach
Gimnazjum w Brzezinach
Przedszkole nr 1 w Brzezinach
Przedszkole nr 3 w Brzezinach
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczęszczających
do następujących szkół Gminy Brzeziny w: Bogdance, Dąbrówce,
Kolonii Gałkówek i Przecławiu.

Wejścia wakacyjne na basen dla dzieci
i młodzieży szkolnej
Miasta Brzeziny i Gminy Brzeziny

16
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*Zajęcia odbywają się w godz. 10:00-13:00. Program może ulec drobnym zmianom związanym z wyjazdami do strażnicy KPPSP i do Radia Łódź.

I
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Rozpoczęła się renowacja pomników

Na brzezińskim cmentarzu rozpoczęła się
już renowacja zabytkowych pomników. To
pierwszy efekt działań nowo powstałej organizacji: Społecznego Komitetu Ochrony
Zabytków Cmentarza Rzymskokatolickiego
w Brzezinach, który ma siedzibę w Muzeum
Regionalnym w Brzezinach.

Do końca października ma zostać odnowionych 5 zabytkowych grobów z przełomu XIX i XX w . Zadanie to powierzono
specjalistycznej firmie, a odnowione pomniki będą odbierane przez konserwatora
zabytków. Konserwator zabytków, Kuria
Archidiecezji Łódzkiej oraz Urząd Miasta
musiały też wydać stosowne pozwolenie na
przeprowadzane prace. Bardzo cenne byłoby tu wsparcie starszych mieszkańców Brzezin, którzy posiadają zdjęcia bądź informacje, na temat wyglądu dawnych pomników.
Szczególnie poszukiwany jest portret Florentyny z Raszowskich Irzyłowskiej, gdyż
ze względu na stopień zniszczenia, w chwili obecnej nie jest możliwe odtworzenia jej
zdjęcia nagrobnego.

Wakacje z końmi w Borowej

Gdzie spędzają wakacje brzezinianie?
Niektóre z dzieci spędzają je w Stajni
„Borowa”, położonej niedaleko Gałkowa Małego, która organizuje 5-dniowe turnusy dla dzieci w wieku 3-6 oraz
7-15 lat.
Stajnia „Borowa” jest prowadzona przez absolwentkę wychowania fizycznego - Roksanę Wojciechowską-Kamińską, która posiada również
uprawnienia instruktora hipoterapii.
Startuje także w skokach przez przeszkody. – „Konie to moja pasja, którą

udało mi się połączyć z pracą”- mówi
Roksana Wojciechowska-Kamińska.
W Stajni „Borowa” każde dziecko,
niezależnie od wieku, może stać się
takim miłośnikiem koni. Są tu hodowane bowiem zarówno małe kucyki,
średniej wielkości hucuły jak i duże
konie rekreacyjne. W planie codziennych zajęć dla najmłodszych przewidziano zabawę z kucykami i woltyżerkę, czyli ćwiczenia na koniu, a starsze
dzieci mają jazdy konne. Organizowane są różne wycieczki do lasu.

W tym roku na brzezińskim cmentarzu
planuje się opracować dokumentację dla
wszystkich zabytkowych pomników, które
sukcesywnie byłyby odnawiane. – „Te groby to perełki, które giną wśród tych nowoczesnych, a czas, który na cmentarzu biegnie
bardzo szybko ze względu na deszcz i mróz,
sukcesywnie je niszczy” - wyjaśnia wiceprezes komitetu Zbigniew Jagielski.
Aby pozyskać dalsze środki na renowację,
planowana jest m.in. kwesta na brzezińskim
cmentarzu w okolicach dnia Wszystkich
Świętych. Osoby, które chciałyby wesprzeć
tę cenną inicjatywę, mogą także przekazywać środki na konto Społecznego Komitetu
Ochrony Zabytków Cmentarza Rzymskokatolickiego w Brzezinach, ul. Piłsudskiego
49, nr:72124033341111001068356302.
TOM

Stajnia dysponuje halą, która może
być wykorzystywana w czasie niepogody gdyż znajdują się w niej do dyspozycji również sztuczne konie do
ćwiczeń.
W czasie najgorętszych godzin południowych odbywają się zajęcia teoretyczne. Nie brakuje też innych gier
i zabaw. Uczestnicy półkolonii uczą się
pielęgnować konie, dbać o sierść, kopyta i czystość w stajni.
Oprócz koni, hoduje się także króliki, kozy i psy. – „Wszystko mi się tu
podoba” - mówi 11 letni Kuba.– „Na
lepszych półkoloniach jeszcze nie byłam” - ocenia 8-letnia Lena.
Uczestnicy półkolonii przychodzą
na godzinę 9:00, lecz po wcześniejszym
uzgodnieniu rodzic, który śpieszy się
np. do pracy może przyprowadzić też
swoją pociechę godzinę wcześniej. Zajęcia kończą się zaś o godzinie 17:00.
Dzieci mają zapewnione śniadanie
i obiad. Są także ubezpieczone.
W okresie letnim półkolonie trwać
będą 9 tygodni, lecz Stajnię „Borowa”
odwiedzać można cały rok. Szczegółowe informacje o tym szczególnym
miejscu, gdzie spędza się w ciekawy
sposób wakacje, można znaleźć na
stronie internetowej www.konie-borowa.tujest.pl.
TOM

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

II
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Inwestycje drogowe w gminie Brzeziny

W gminie Brzeziny trwa aktualnie budowa drogi w Jaroszkach o długości 1634
m biegnącej w kierunku autostrady. Wyłaniani są także wykonawcy na dwie kolejne inwestycje drogowe w Janinowie
i Poćwiardówce.
Budowany odcinek drogi w Jaroszkach odchodzi od drogi gminnej

Moskwa-Buczek i biegnie w stroną nowo
wybudowanego wiaduktu nad autostradą. Inwestycja obejmuje wykonanie podbudowy 2x20 cm i nawierzchni asfaltowej
o szerokości 3 metrów z warstwą wiążącą
i ścieralną. W ubiegłym tygodniu wykonywana była podbudowa, a w bieżącym
układany był już asfalt. Choć zgodnie
z umową wykonawca, czyli Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego ma czas na wykonanie zadania do 10 września br., to zgodnie
z przedstawionym harmonogramem prace mają się już zakończyć w lipcu. Wartość
robót drogowych to 548 921,25 zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych wyniesie 196 290,00 zł.
Do 15 lipca wykonawcy mogą składać
oferty na budowę biegnącego także w stronę wiaduktu, odcinka drogi z Janinowa
do Nowych Skoszew. Istniejąca droga

522 wnioski na 500+
Do końca czerwca do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły
522 wnioski o wypłatę świadczenia 500 +
w tym 51 w formie elektronicznej. W sumie z tego tytułu wypłacono już kwotę
1.119 tyś. 437 zł.
- „Pojedyncze wnioski jeszcze jednak
wpływają do GOPS” - informuje kierownik tej instytucji Agnieszka Nowicka.

Dlatego warto jeszcze raz przypomnieć,
że o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł można się ubiegać niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem

gruntowa zostanie przebudowana. Zrealizowana będzie podbudowa tłuczniowa
oraz położona nawierzchnia bitumiczna.
Utwardzone zostaną pobocza. Szerokość
całej drogi będzie miała ok. 6,0 m.
Do 18 sierpnia br. można natomiast
składać oferty na przebudowę drogi
w Poćwiardówce. Będzie to największa
z trzech prezentowanych inwestycji o wartości kosztorysowej około 1,6 mln zł.
Istniejąca jezdnia zostanie poszerzona,
a na całej szerokości przebudowywanej
drogi wykonana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna. Ten zakres prac zrealizowany zostanie na odcinku ok. 1,5 km.
Wzdłuż drogi, w ciągu zabudowy mieszkaniowej na odcinku ok. 800 mb wybudowany zostanie jednostronny chodnik dla
pieszych wraz ze zjazdami do posesji. Na
pozostałym fragmencie drogi wykonane
zostaną pobocza gruntowe. Na to zadanie
Gmina Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Brzeziny podpisała porozumienie z Gminą Stryków, zgodnie z którym
ustalono, że na terenie wsi Kolonia Niesułków przebudowany będzie dalszy odcinek
drogi, biegnący aż do drogi wojewódzkiej,
co pozwoli stworzyć bardziej kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne.
Ponadto należy zauważyć, że przy realizacji inwestycji drogowej podjęte będą
również działania ze strony firmy telekomunikacyjnej, która przewiduje w rejonie przebudowywanej drogi wykonanie
urządzeń zapewniających dostęp do sieci internetowej mieszkańcom sołectwa
Poćwiardówka.
TOM
niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.
Osoby, które obecnie jeszcze złożą
wniosek wypłacane będą miały świadczenie od miesiąca, w którym został on
złożony. Są one przyjmowane w siedzibie
ośrodka w Brzezinach ul. Sienkiewicza
16A w dniach roboczych od godziny
7.30 do 15.30. Można je również składać
za pośrednictwem portalu E-PUAP oraz
przesyłać drogą elektroniczną we wskazanych bankach i ZUS.
TOM

Światowe Dni Młodzieży w Regionie Brzezińskim
13. 07. 2016 r.

"Jest to bardzo gorący czas przygotowań z nadzieją, że to czego oczekujemy od
Światowych Dni Młodzieży spełni się dzięki pomocy Bożej i ludzkiej".
Ks. Marek Balcerak (główny koordynator Regionu Brzezińskiego)
Do Światowych Dni Młodzieży postało już
tylko kilka dni. W dn. 20 – 25 lipca w Regionie Brzezińskim będziemy gościć ok.
100 gości z zagranicy. Swój udział w tzw.
"Dniach w diecezjach" zapowiedzieli młodzi z Francji, Węgier, Haiti, którzy w tym
czasie będą przebywać u rodzin z terenu
Brzezin i okolic. Będzie to czas przeznaczony na wzajemne poznanie, integrację, zapoznanie się z obyczajami i kulturą innych
narodów.
Podczas „Dni w diecezjach” poprzedzających wydarzenia centralne z udziałem papieża Franciszka, na terenie Brzezin, Koluszek i Strykowa przewidziano
wiele atrakcji. W programie znajdują się
m. in. spotkania integracyjne, formacyjne, zawody sportowe, warsztaty tematyczne i koncerty oraz wycieczki. Ważnym
punktem tych spotkań będzie rekonstrukcja z czasów Mieszka I. W nawiązaniu do
obchodzonej w tym roku 1050. Rocznicy Chrztu Polski mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w "Lekcji Żywej Historii",
jak również w turniejach i zabawach z początków państwa polskiego. Będzie można także zwiedzić stanowisko czerpania
papieru i kaligrafii, punkt garncarski czy
menniczy.
Ponadto w ramach Światowych Dni
Młodzieży w Brzezinach odbędzie się
koncert o. Łukasza Buksy - franciszkanina, duszpasterza młodzieży, autor tekstów, wokalisty i instruktora snowboardu. Swój udział zapowiedział również
zespół New Day - wyjątkowy zespół na
scenie „muzyki dobrej”. Grupa została założona w styczniu 2003 roku. Od tamtego
czasu zespół zdobył uznanie publiczności zarówno w Polsce, jak i za granicą. Co
więcej, w 2005 roku NEW DAY, na specjalne zaproszenie organizatorów Światowych Dni Młodzieży, wystąpił jako główny reprezentant Polski w Kolonii, gdzie
skandujący kilkuset-tysięczny tłum nie
pozwolił mu zejść ze sceny. Należy wspomnieć, że przygotowania do tego wielkiego festiwalu młodych poprzedziły kilkunastomiesięczne spotkania młodzieży
z Brzezin i okolic. Był to bardzo owocny
czas, w którym młodzież podejmowała
niezbędne działania do przeprowadzenia Święta Narodów w Brzezinach. Regularnie prowadzone były spotkania poszczególnych sekcji odpowiedzialnych za

przygotowania m.in. chór, teatr, wolontariat ŚDM, Służba Liturgiczna Ołtarza,
Media ŚDM oraz spotkania dla osób dorosłych zaangażowanych w organizację.
Młodzież uczestniczyła także w spotkaniach integracyjnych z osobami z innych
Regionów, jak np. zmagania sportowe na
Olimpiadzie Piotrowej w Łodzi oraz Studniówka przed ŚDM, czy Marsz dla Jezusa
z udziałem młodzieży z całej Archidiecezji Łódzkiej.
Każdego miesiąca młodzież brała
udział w warsztatach w Olszy, by poprzez
taniec, śpiew i modlitwę zapoznać się
z młodymi z różnych części regionu. Joanna Tracz, uczestniczka spotkań w Ognisku Miłości k. Rogowa tak wspomina
te przygotowania: „Od około dziesięciu
miesięcy młodzież z regionu brzezińskiego spotykała się w Ognisku Miłości w Olszy. Spotkania, które odbywały się w jedną wybraną sobotę miesiąca skupiały się
wokół tematyki uczynków miłosierdzia.
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Miały wiele celów m.in.: duchowe przygotowanie zgromadzonych do ŚDM, organizację spotkania z przybyłymi gośćmi
z zagranicy w naszym regionie, integrację
i poznanie nowych osób, odkrycie siebie
i przede wszystkim zbliżenie się do Boga
i zrozumienie Jego niezmierzonej dobroci
i wielkiej miłości do każdego z nas”. Zjazdy miały urozmaiconą formę, jak np. ten
z 18 czerwca: "Ostatni Przystanek był nietypowy, gdyż wszyscy, którzy chcieli, mogli zostać na noc pod namiotem oraz na
wartę przy ognisku. Po wspólnym tańcu
i radosnym śpiewie, każdy miał zarezerwowane pół godziny dla siebie. Był to czas
na zastanowienie się nad własną egzystencją, wybaczenie sobie popełnionych błędów, niedoskonałości, dogłębne przyjęcie
do wiadomości i ich akceptację. Zaraz po
nadejściu zmroku wszyscy podzielili się
na grupy i wzięli udział w podchodach.
Podczas pełnionych wart każda z czuwających grupek miała napisać wiersz lub
opowiadanie o swoich marzeniach, narysować o nich ilustrację, wymyślić ciekawą
zagadkę dla kolejnych czuwających oraz
napisać swoje wspomnienia z poprzednich spotkań.

„Biorę udział w ŚDM ponieważ chcę dobrze spędzić czas wakacji z Bogiem. Choć to
tylko kilka dni, wiem że mogę je dobrze wykorzystać. Jest to dla mnie nowość, nigdy
nie uczestniczyłam w tak dużym przedsięwzięciu i to o tak wielkim charakterze!
Oczekuję, że będzie to czas świetnej zabawy, modlitwy oraz fantastycznej atmosfery.
Ja jadę do Krakowa a Ty? Zróbmy "raban" razem”.
Alicja Skwarka (Brzeziny)

Światowe
Dni Młodzieży w Regionie Brzezińskim
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"Dobiegają końca przygotowania do Światowych Dni Młodych. To był świetny czas
wspólnej pracy z młodzieżą. Wielką radością była dla nas otwartość mieszkańców,
jak i instytucji z terenu miasta i powiatu. Dzięki temu możemy odczuć, że ŚDM to
nasza wspólna sprawa. Cieszę się z gości, którzy przyjadą w Francji, Haiti i Węgier,
ale najbardziej cieszę się z młodzieży z naszego Regionu, która dzięki tym
przygotowaniom umocniła swoją wiarę, rozwinęła swoje talenty . Wierzę, że ŚDM
nie zakończą ich zaangażowania, ale sprowokują ich do jeszcze większego rozwoju.
Jestem pełna podziwu dla serca, które włożyli w te działania".
Paulina Skrzynecka (koordynator Regionu Brzezińskiego)

Oczywiście, jak to bywa, wszyscy byli
przekonani, że nikt nie napisze wiersza,
ale wytężyli swoje szare komórki i w efekcie wśród dzieł poetyckich znalazło się tylko jedno opowiadanie”. - relacjonuje Asia
Tracz.
ŚDM to międzynarodowe spotkanie
młodych z wszystkich stron świata zainicjowane w 1985 r. przez papieża Jana Pawła II, organizowane w formie religijnego
festiwalu, skupiającego młodzież z całego
świata, która chce wspólnie spędzić czas
i modlić się, a także zapoznać się z kulturą i obyczajami innych krajów.
Zapraszamy do wzięcia udziału w całym programie ŚDM w Regionie Brzezińskim. Koszt całości – 50 zł (w tym dojazdy autokarem w wyznaczone miejsca,
obiady i kolacje). Zgłoszenia pod numerem tel. 535 202 225.
Natomiast wszyscy, którzy chcą wesprzeć ŚDM w naszym REGIONIE od
strony kulinarnej proszeni są o kontakt
pod nr tel. 604 287 512.
A.J.

“Na pierwsze spotkanie w Olszy przyszło tylko siedem osób, jednak to nie
przeszkodziło w spotykaniu się. Wręcz przeciwnie! Poprzez plakaty informacyjne
oraz relacje uczestników, wieści o spotkaniach dotarły do większego grona. Z czasem
do Ogniska zaczęło przybywać coraz więcej uczestników, których na ostatniej
,,Olszy” zebrało się ponad czterdzieści. Przed każdym spotkaniem koordynatorzy
oraz zebrane przez nich osoby, układały ciekawe zadania, zabawy, scenki, zajęcia
integracyjne, aby uczestnicy spędzili czas miło i owocnie. Wśród tańca i entuzjazmu
zawsze obecne były momenty ciszy, skupienia i modlitwy podczas których, można
było głębiej zastanowić się nad swoim życiem i relacją z innymi".
Asia Tracz (Region Brzeziński)

