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Wakacje sprzed 100 lat w Muzeum Regionalnym

Jak wyglądało życie 100 lat temu mogli się
przekonać uczestnicy tegorocznych półkolonii w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Letnie zajęcia w brzezińskim muzeum przygotowywane są bowiem pod
kątem aktualnych wystaw, a w chwili
obecnej prezentowana jest okolicznościowa ekspozycja z okazji 100-lecia Liceum
im. Jarosława Iwaszkiewicza.

Nie dziwi więc fakt, że pierwszy dzień
zajęć dotyczył życia w dawnej szkole. Dzieci uczyły się tu m.in. tradycyjnej
kaligrafii z użyciem atramentu ,siedząc
w dawnych szkolnych ławkach. Nie zabrakło także zabaw w dawnym stylu, na
świeżym powietrzu, które organizowano
dla dzieci przez kolejne dni.

Drugi dzień półkolonii poświęcony był
zagadkom z przeszłości. Uczestnicy zajęć
otrzymali puzzle, a po ich złożeniu, mogli
zobaczyć przedmiot sprzed 100-lat. Zadaniem dzieci było znalezienie przedmiotu
z obrazka wśród muzealnych ekspozycji.
Oczywiście nie zabrakło również
ciekawych opowieści o odnalezionych
eksponatach
W trzecim dniu uczestnicy półkolonii poznawali wieś sprzed 100 lat. Dzieci zwiedziły najpierw wystawę etnograficzną, a potem zajrzały do magazynu
muzeum. Było to nie lada atrakcją, gdyż
zwykli zwiedzający nie mają tam wstępu. Uczestnicy mogli obejrzeć tam m.in.
dawne ule, pralki, czy maszyny rolnicze.
Następnie zadaniem młodzieży było
narysowanie tych urządzeń w działaniu,
a najmłodsi lepili je z plasteliny. Dużą frajdę sprawiło tego dnia dzieciom ręczne wyrabianie masła.
Czwartego dnia odbyła się wycieczka
po mieście. Opowiadano o przedwojennych Brzezinach i budynkach, które zniszczyła wojna. Zadaniem dzieci było odszukanie istniejących jeszcze budynków, na
podstawie otrzymanych wcześniej starych
fotografii.
c.d. na str. 9

Nowoczesna technologia uzdatniania wody na brzezińskiej pływalni
Od 11 lipca br.na „małym” – rekreacyjnym basenie krytej pływalni Centrum
Kultury Fizycznej w Brzezinach wdrożono nowoczesną technologię uzdatniania
wody wykorzystywaną w Austrii. Brzezińska pływalnia jest drugą w Polsce, po
pływalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Grudziądzu, na
której funkcjonuje i sprawdza się ten system, a na kolejnych kilku jest wdrażany.
W austriackich przepisach dotyczących
uzdatniania wody na pływalniach jest to
jeden z trzech dopuszczalnych systemów.
Modernizacja technologii uzdatniania
wody na brzezińskiej pływalni to wynik
wprowadzonego rozporządzenia ministra

zdrowia regulującego jakość wody na pływalniach, z których korzystają niemowlęta, nakazującego zmniejszenie poziomu
chlorowania wody z 0,6 mg do 0,3 mg na
litr.
W czwartek 14 lipca br. funkcjonujący od kilku dni nowy system uzdatniania
wody basenowej na krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach postanowił sprawdzić Walter Polak - twórca systemu w Austrii, który podkreślił, że
wysoka sprawność działania systemu wynika przede wszystkim z dobrze wykonanej inwestycji a także ścisłego przestrzegania procedury stosowania systemu.
c.d. na str. V
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LEKARZ MUSI ZDOBYĆ ZAUFANIE I SZACUNEK PACJENTA
Rozmowa z Anną Jodkowską, nowym lekarzem w Poradni POZ przy ul. Bohaterów
Warszawy 2 w Brzezinach
Lekarz pierwszego kontaktu (POZ), lekarz rodzinny (medycyny rodzinnej), lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, internista. Czy każde
z tych określeń oznacza to samo – to znaczy mojego lekarza, do którego chodzę z grypą, który
kieruje mnie do specjalistów?
ӹӹ Lekarz medycyny rodzinnej czy internista to specjalizacje lekarskie, opisujące
wykształcenie lekarza. Natomiast lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarz
POZ to raczej określenie funkcji, stanowiska na jakim pracuje lekarz. Lekarzem
POZ może być więc specjalista medycyny rodzinnej, internista, pediatra, może
to być też lekarz bez specjalizacji, mający uprawnienia do pracy w POZ. Z kolei
lekarz pierwszego kontaktu to po prostu
lekarz, który jako pierwszy ma kontakt
z pacjentem – to określenie często stosuje
się zamiennie z lekarzem POZ.
Pani jest właśnie w trakcie uzyskiwania specjalizacji lekarza medycyny rodzinnej. Czym się różni
specjalista medycyny rodzinnej od internisty?
ӹӹ Specjalizacja medycyny rodzinnej to
nieco szersza specjalizacja niż interna czy
pediatria, bo łączy te dwie dziedziny medycyny. Lekarz rodzinny ma uprawnienia,
by udzielać porad pacjentom dorosłym
(jak internista) oraz dzieciom (jak pediatra). Mówiąc bardziej obrazowo może leczyć wszystkich członków rodziny, którzy
są pod jego opieką, zapewnić im kompleksową opiekę medyczną. Spojrzeć całościowo na pacjenta, także w kontekście jego
otoczenia, rodziny. I nie tylko go leczyć,
ale także dbać o jego dobrą kondycję, namawiać do zachowań prozdrowotnych,
badań profilaktycznych.
Czyli lekarz rodzinny – czy szerzej – lekarz POZ,
to osoba, do której można przychodzić nie tylko
wtedy, gdy niedomagamy, na coś chorujemy, ale
konsultować z nim wszystko, co dotyczy zdrowego stylu życia? Albo poprosić go o sprawdzenie,
czy właściwie przyjmujemy leki?
ӹӹ Oczywiście. Często się zdarza, że na
przykład w Internecie szukamy informacji na temat zdrowia, terapii, leków,
a zapominamy, że mamy do dyspozycji wykształconego specjalistę, z którym

możemy na te tematy porozmawiać. Lekarz POZ najczęściej zna nas nieco dłużej, wie w jakiej jesteśmy kondycji – to dodatkowe zalety zadawania pytań naszemu
doktorowi. Jeśli przyjmujemy kilka leków,
warto go o tym poinformować. Zdarza się
bowiem, że niektóre nie mogą być zażywane razem, ponieważ wchodzą ze sobą
w interakcje. Czasem bywa tak, że dostajemy od różnych lekarzy specjalistów te
same leki pod inną nazwą – to też od razu
zauważy lekarz POZ. Nie wspominam
już o często mocno reklamowanych suplementach diety, którymi wielu z nas lubi
się wspomagać – zanim je sobie kupimy,
poprośmy o opinię lekarza POZ.
Czy to prawda, że lekarz POZ ma wiedzę i kwalifikacje do leczenia najczęściej spotykanych chorób – na przykład nadciśnienia, cukrzycy, chorób
układu pokarmowego?
ӹӹ Tak. Gdy słyszymy o tych chorobach
zwykle myślimy, że konieczna będzie
wizyta u lekarza specjalisty. Tymczasem często wystarczy terapia zalecona
przez lekarza POZ. Naturalnie nie chodzi
o trudniejsze przypadki – wtedy kierujemy do specjalistów, zlecamy wykonanie
odpowiednich, bardziej zaawansowanych
i szczegółowych badań diagnostycznych.
Czyli warto zaufać, „przetestować” swojego lekarza rodzinnego, POZ?

Warto. Oczywiście wynik tego „testu” zależy także od lekarza POZ, od jego zaangażowania, podejścia do pacjenta – jeśli nie pokaże i nie udowodni, że dysponuje szeroką wiedzą medyczną,
że naprawdę interesuje się pacjentem, słucha
go, rozmawia z nim, pacjent nie będzie go cenił, nie będzie od niego wiele oczekiwał. Lekarz
musi „powalczyć” o pacjenta, zyskać jego zaufanie, szacunek.

Od 1 września seniorzy, którzy ukończyli 75 lat
będą mieli prawo do bezpłatnych leków, umieszczonych w specjalnych wykazie ministra zdrowia. Mają to być leki szczególnie przydatne w leczeniu chorób wieku podeszłego. Jak Pani ocenia
to rozwiązanie?
ӹӹ To dobry pomysł, bo dla większości seniorów w domowym budżecie liczy się
każda złotówka.
Bezpłatne leki będzie można dostać tylko na receptę, a wystawiać je mogą tylko lekarze POZ,
którym pewnie przybędzie wizyt starszych
pacjentów.
ӹӹ Pewnie tak, ale nie sądzę, żeby był to
duży problem. Trochę więcej pacjentów,
wizyt będzie z pewnością w ciągu pierwszych tygodni po uruchomieniu programu. Jednak w naszej przychodni nie
spowoduje to komplikacji, nie utrudni
pacjentom dostępu do lekarza pierwszego
kontaktu. Tak zorganizujemy naszą pracę, by – nawet jeśli będziemy przyjmować
więcej pacjentów – nikt z nich nie czekał
dłużej na wizytę u lekarza.

ogłoszenie płatne
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Stefan Pazurek nie żyje.

W dniu 11 lipca w wieku 81 lat odszedł
po długiej i ciężkiej chorobie Stefan Pazurek. Człowiek lewicy, samorządowiec,
historyk, pedagog, wieloletni działacz
Związku Nauczycielstwa Polskiego,
członek Polskiego Związku Działkowców. Postać na terenie miasta i powiatu brzezińskiego powszechnie znana.
Urodził się w miejscowości Nowa
Wojska w powiecie rawskim. Od początku lat siedemdziesiątych związany
z Brzezinami, gdzie podjął pracę zawodową w charakterze kierownika internatu i nauczyciela historii w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. W latach
1982 - 1985, dyrektor LO w Brzezinach. Był to dobry okres dla tej szkoły. To m.in. za Jego kadencji nadano
placówce sztandar i imię Jarosława

Iwaszkiewicza. W okresie od 15 maja
1985 r. do 8 sierpnia 1989 r. zajmował
się zawodowo działalnością polityczną.
Po krótkim okresie pracy w Szkole Specjalnej w Brzezinach, na początku lat
dziewięćdziesiątych, przeszedł na emeryturę i wtedy poświęcił się społecznej
aktywności politycznej oraz samorządowej. W latach 1994 – 2002 był radnym
miasta Brzeziny, w kadencji 1994 - 1998
- wiceprzewodniczącym, a w następnej
1998 – 2002 - przewodniczącym Rady
Miasta. Cechowała Go otwartość na ludzi i ich sprawy.
Nasza działalność samorządowa
w pewnym okresie pokrywała się. Pamiętam Go jako sprawnego przewodniczącego Rady. Był człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i politycznej,
skromny, pogodny, zawsze przygotowany i mądrze argumentujący swoje stanowisko. Mimo zdarzających się
między nami różnic na forum Rady
ceniłem Go za autorytet jaki posiadał
wśród radnych.
Wspólnie z obsługą prawną Urzędu Miasta reprezentował miasto Brzeziny w postępowaniu
przed Trybunałem Konstytucyjnym
w związku z nieutworzeniem powiatu
brzezińskiego ustawą z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym.
Był jednym z liderów grupy dążącej do
odtworzenia powiatu brzezińskiego.
Stefan Pazurek był cenioną osobowością w środowisku oświatowym, czego

dowodem było odznaczenie Go Złotą
Odznaką ZNP. O Jego roli w Związku
mówiła na uroczystości pogrzebowej
przewodnicząca sekcji emerytów ZNP
pani Lucyna Mulczyk. Wiele uwagi
Zmarłemu poświęciła również dyrektor LO pani Iwona Świniarska w swoim ciepłym, pożegnalnym wystąpieniu. Scharakteryzowała Jego sylwetkę
jako dyrektora i profesora historii oraz
przypomniała Jego dorobek w okresie
kierowania szkołą.
Msza święta pogrzebowa ś. p. Stefana Pazurka odbyła się w Sanktuarium
Maryjnym w Skoszewach dnia 15 lipca. Eucharystii przewodniczył dziekan, ksiądz kanonik Marek Balcerak
w asyście innych księży. W uroczystości żałobnej poza licznie zgromadzoną rodziną zmarłego, uczestniczyli:
nauczyciele, członkowie ZNP, samorządowcy, byli współpracownicy i uczniowie oraz przedstawiciele środowisk
nauczycielskich z okolicznych gmin
i rzesze znajomych. Samorząd powiatu
brzezińskiego reprezentowali starosta
Edmund Kotecki i wicestarosta Roman
Sasin. W ostatniej drodze towarzyszyły
Zmarłemu i pochyliły się nad grobem
sztandary ZNP i Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Brzezinach. Stefan Pazurek był wielokrotnie odznaczany za swoją działalność. Był kawalerem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Zbigniew Bączyński – sekretarz
powiatu, radny miasta Brzeziny

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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PODSUMOWANIE ROKU PSZCZELARSKIEGO
REJONOWEGO KOŁA PSZCZELARZY W BRZEZINACH
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach zrzesza ponad 120 członków z Brzezin i okolic. Działalność pszczelarzy, poza
codziennymi czynnościami związanymi
z dbaniem o pasieki, nie ogranicza się
do spotkań podsumowujących i udziału
w różnego rodzaju regionalnych uroczystościach, ale jest to również aktywne zaangażowanie w dbałość o odpowiednią
gospodarkę rolną najbliższego otoczenia.
O tym, dlaczego jest to tak istotne przeczytają państwo w relacji z rozmowy z prezesem RKP Zbigniewem Sokołowskim –
pasjonatą i znakomitym znawcą tematyki
pszczelarskiej.
W sobotę 10 lipca, w ramach współpracy członków brzezińskiego koła z pszczelarzami z Rawy Mazowieckiej i okolic, odbyło
się spotkanie w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach. Zjechali się pasjonaci pszczelarstwa z okolic Rawy, brzezińskiego
koła, a także z okręgu piotrkowskiego. Takie spotkania mają na celu nie tylko wymiar
towarzyski, ale także wymianę spostrzeżeń
i doświadczeń, ponieważ poza wiedzą teoretyczną bardzo cenna jest wiedza praktyczna.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 pszczelarzy. Najważniejszymi problemami poruszanymi na zjeździe był temat ścisłej współpracy pomiędzy pszczelarzami a rolnikami,
których działania mają kluczowe znaczenie
dla żywotności owadów, oraz masowe ginięcie pszczół nazywane CCD (ang. Colony Collapse Disorder). Zjawisko to występuje niemal
na całym świecie, gdzie hodowane są pszczoły. W Polsce pasiecznicy zauważają ten problem od pewnego czasu. Pojawiają się także
głosy mówiące o tym, że w Europie mamy do
czynienia ze zjawiskiem CDS (ang. Colony
Depopulation Syndrome) - syndrom depopulacji pszczół. W porównaniu do statystyk
publikowanych w Stanach Zjednoczonych,
w których mówi się już o 70% zmniejszenia
populacji, syndrom depopulacji powoduje
mniejsze straty. Wśród innych przyczyn wymierania pszczół wskazuje się także pasożytnicze roztocza, grzyby, choroby wirusowe czy
środki ochrony roślin. Nie można zapominać
o destrukcyjnym wpływie grzybiczej choroby warrozy i nosemozy. Zmorą wielu pasieczników jest także rolnictwo monokulturowe
i chemizacja upraw. Zubożałe pożytki prowadzą do wymierania niegdyś popularnych gatunków roślin, które zapewniały pszczołom
dostęp do pożywienia. „Prowadzenie pasiek

w naszej części regionu jest trudniejsze niż
np. w rejonach wielkomiejskich, dlatego, że
choć mamy dostęp do czystszego środowiska, to jednak jest problem z zapewnieniem
odpowiedniej ilości pożytków” – mówi pan
Zbigniew. Zwiększona chemizacja środków
ochrony roślin to kolejna innowacja w rolnictwie, która zbiera żniwo wśród organizmów
żywych. Ponadto pan Z. Sokołowski wskazuje na nieodpowiednie pory dnia i roku,
w których rolnicy stosują opryski. „Bywa, że
to pszczelarze pełnią rolę strażników uczciwego zachowania rolników.” Istnieją także opinie zakładające, że przyczyną masowego ginięcia pszczół może być zmiana gatunkowa,
która doprowadzi w przyszłości do powstania
nowego gatunku, odporniejszego na rożnego
rodzaju zagrożenia. Biorąc pod uwagę szybkość przemieszczania się chorób w dzisiejszym świecie, nowe środki transportu i nowe
odmiany wirusów i bakterii naturalna mutacja samych owadów w celu uchronienia się od
wyginięcia wydaje się prawdopodobna. Już teraz dochodzi do kradzieży rodzin pszczelich
w celach zarobkowych – wiadomo, że dobrze
zapylona uprawa daje większe plony.
Widać zatem, że rola każdego pasiecznika
jest rozbudowana i łączy elementy pasji oraz
teoretycznych aspektów pszczelarstwa.
Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Brzezinach na swoich sztandarach niosą aktualnie hasło: „Ratujmy pszczoły, wzbogacajmy pożytki”. Pan Z. Sokołowski mówił o tym,
że rośnie społeczna świadomość ogromnej
wartości pracy pszczół. Słynne słowa Alberta
Einsteina: Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu pozostaną już tylko 4 lata, stają
się coraz bardziej prawdopodobną wizją przyszłości. Dlatego sadownicy, samorządowcy
i ludzie związani z przemysłem rolnym coraz
chętniej współpracują z pszczelarzami i wykazują większą świadomość zagrożeń płynących z uprzemysławiania rolnictwa.
Sami pasiecznicy odznaczają się ogromną wrażliwością ekologiczną i z szacunkiem
traktują środowisko naturalne. Pan Z. Sokołowski opowiadał o tym, że dawniej w świadomości społecznej słowo pszczelarz istniało
jako synonim człowieka uczciwego. Wiadomo było, że hodowla pszczół natychmiast pokazuje efekty pracy pasiecznika – jeśli oszukiwał, za bardzo eksploatował owady, to ich
liczebność w danej pasiece spadała lub zbiory
były niewielkie.
Ogromnym sukcesem, przede wszystkim
samego pana Zbigniewa Sokołowskiego, jest

wpisanie w 2012 roku na listę produktów tradycyjnych Miodu Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich i Rawki. Jest to triumf poprzedzony długą i żmudną pracą nad zbieraniem
dokumentacji, która pozwoliła udowodnić
wyjątkowość produktu. Wpisanie danego
wyrobu na listę produktów tradycyjnych daje
możliwość kontrolowania późniejszej dystrybucji i zapewnia najwyższą jakość miodów.
„Wiadomo, że najzdrowsze i najkorzystniejsze dla człowieka jest odżywianie się produktami z jego najbliższego otoczenia, dlatego zachęcam do korzystania z naszego lokalnego
skarbu.” - przekonuje pan Zbigniew. Tereny
Wzniesień Łódzkich są wolne od upraw przemysłowych i pozostają z dala od wielkomiejskiej atmosfery, dlatego miody naszych pasieczników są najwyższej jakości.
Współczesna hodowla pszczół wymaga
stałego doskonalenia teoretycznego, pszczelarze muszą się dokształcać. Pan Z. Sokołowski wspomniał, że na różnych spotkaniach
pasiecznicy wymieniają się nie tylko zdobytą przez lata wiedzą praktyczną, ale także
opowiadają sobie o nowinkach technologicznych. Członkowie brzezińskiego koła mają
możliwość poszerzania wiedzy również dzięki uprzejmości pana Sławomira Podgajnego, który aktualnie podnosi swoje kwalifikacje w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej
Woli. Brzezińscy chcą być na bieżąco z najnowszą wiedzą pszczelarską.
Pan Z. Sokołowski mówił o właściwości
miodu, które przydają się w czasie upałów, podał również przepis na napój wzmacniający
i energetyzujący. Do około 1 litra przegotowanej wody trzeba dodać 4 łyżki miodu (najlepiej ze zbiorów wiosennych lokalnych pasiek).
Smakuje lepiej niż niejeden z popularnych napojów gazowanych.
16 lipca w Plichtowie odbyło się Święto Pszczoły „Poznajmy pszczołę” na którym
brzezińskie koło poprowadziło swoją prezentację (fotorelacja).
W najbliższych planach Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Brzezinach znalazła się prezentacja zagrody pszczelarskiej, jako wydarzenie
towarzyszące koncertowi „Kolory Polski”
w Rogowie 31 lipca.
Członkowie koła chcą także w najbliższym czasie zmienić wygląd etykiety na miodach. Teraz mają zawierać kolory charakterystyczne dla ziemi brzezińskiej oraz rawskiej.
Będzie to kolejny element wyróżniający nasz
lokalny miód.
Więcej informacji o działalności koła
można znaleźć na stronie internetowej
www.pszczelarze-brzeziny.pl
Jolanta Lechowska-Białecka
Fotorelacja str. I
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KINO POD GWIAZDAMI w Brzezinach

najmłodsi odkrywali w sobie nowe pasje.
Warsztaty malowania twarzy przeniosły
natomiast ich do filmowej dżungli, a najpopularniejszym motywem okazały się
motyle.
Mieszkańcy Brzezin mogli poczuć się
też jak gwiazdy filmowe. Dzięki zdjęciom
na ściance Green Box sprawdzili, jak prezentują się na okładce magazynu „Gwiazdy”. W ramach konkursu „Wyraź emocje”
stawali się również prawdziwymi aktorami, uczestnicząc w nagraniach do ogólnopolskiego materiału, który wkrótce będzie
miał swoją premierę, Można było także zostać posiadaczem nagrody w postaci

KINO POD GWIAZDAMI Banku
BGZ BNP Paribas to filmowe seanse na
świeżym powietrzu, liczne atrakcje i konkursowe emocje. We wtorek 12 lipca tak
było też w Brzezinach. Najmłodsi obejrzeli historię o tym, jak wytresować smoka,
a nieco starsi przekonali się o sile miłości
dzięki komedii „Planeta Singli”.
KINO POD GWIAZDAMI to też
inne atrakcje. Dzieci próbowały na przykład swoich sił jako animatorzy grafik,
gdyż każde z nich mogło stworzyć fragment historii Animka BGŻ BNP Paribas.
Poznając „abc” pracy przy animacjach,

kina domowego lub nagród pocieszenia –
aparatów Fujitsu Instax Mini.
Każdy, kto odwiedził strefę Kina pod
Gwiazdami 2016, wypełnił kupon konkursowy i trafnie oszacował ilość ziaren prażonego popcornu w szklanej kuli,
mógł też wygrać wycieczkę na Zanzibar.
KINO POD GWIAZDAMI to jedno
z największych wakacyjnych Road Show
w Polsce, które potrwa do 29 sierpnia
2016r.
Więcej informacji o jego kolejnych przystankach można znaleźć na:
www.kinopodgwiazdami2016.pl.
TOM

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Powiatowy w Brzezinach
w dniu 15 lipca 2016 roku z ogromnym
żalem pożegnał kolegę Stefana Pazurka
– wieloletniego nauczyciela, dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach
i zasłużonego członka Zarządu
Związku Nauczycielstwa Polskiego
Pozostanie w naszej pamięci
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Oszuści na
terenie Brzezin
5 lipca br. do jednego z mieszkań na
terenie Brzezin zapukały dwie kobiety
podające się za pracownice spółdzielni
mieszkaniowej. Jak się później okazało,
oszustki w przebraniu (białe fartuchy
i rękawiczki) pod pretekstem badania
wody uśpiły czujność 76-letniej właścicielki mieszkania, czego efektem była
kradzież 650 złotych.
Nadmienić należy, że każdy z nas na
ogół posiada świetną wiedzę teoretyczną w tym zakresie, jednak gdy mamy do
czynienia z oszustami lub złodziejami,
często zapominamy o jej praktycznym
zastosowaniu, co pokazują przykłady
z całego kraju. Sprawcy podając się za
hydraulików, pracowników MOPS-ów,
ale również policjantów pozbawiają
nas niejednokrotnie oszczędności całego życia. Mimo szeroko prowadzonych przez policję działań profilaktycznych, zarówno na spotkaniach,
prelekcjach, konsultacjach jak lokalnych mediach, dotyczących oszustw
i kradzieży zwłaszcza osób starszych
i samotnych, wciąż brzezińska policja odnotowuje pojedyncze przypadki,
w których osoby starsze padają ofiarami oszustów lub złodziei. Policja apeluje o nie ułatwianie złodziejom życia.
Ostrzegamy przed nadmiernym zaufaniem wobec „domokrążców”.
Pamiętajmy, że pomagając innym,
pomagasz również sobie, gdyż następne
drzwi, do których zapuka oszust mogą
należeć do kogoś kogo znasz.
g.k.

20. 07. 2016 r.

Firma PGI Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach,
zatrudni do pracy na stanowisko:
Elektryk/ Elektromonter.
Wymagania:
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, uprawnienia SEP,
mile widziane dodatkowe uprawnienia na operatora koparki, kierowcę
kat. B, B+E, C
Zapewniamy:
umowę o pracę, stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na maila:
biuro@pgigroup.com.pl lub osobiście do siedziby firmy w Koluszkach,
przy ul. Gen. Maczka 11.
Firma PGI Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach,
zatrudni do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK FIZYCZNY/ PRACOWNIK BUDOWLANY.
Wymagania:
motywacja do pracy, mile widziane dodatkowe umiejętności
i uprawnienia na operatora koparki, koparko-ładowarki, kierowcę kat.
B, B+E, C
Oferujemy:
umowa o pracę, stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na maila: biuro@
pgigroup.com.pl lub osobiście do siedziby firmy w Koluszkach, przy
ul. Gen. Maczka 11.

Komunikat

W związku z występowaniem na terenie Polski afrykańskiego pomoru
świń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi przypomina właścicielom
gospodarstw, w których utrzymywane są świnie o konieczności
bioasekuracji gospodarstwa oraz zabezpieczeniu odpowiedniej
ilości środków dezynfekujących oraz mat dezynfekujących. Trzodę
chlewną należy zabezpieczyć przed kontaktem z nieupoważnionymi
osobami oraz zwierzętami mogącymi przenosić wirus ASF. W sytuacji
wystąpienia ogniska ASF odszkodowanie za padłe bądź zutylizowane
stado przysługuje tylko i wyłącznie hodowcy, który zachował wszelkie
zasady bioasekuracji w gospodarstwie.

7

20. 07. 2016 r.

Święto Policji

We wtorek 18 lipca w KPP w Brzezinach
odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Przybyłych gości, wśród których byli
m.in. z-ca komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski, prokurator rejonowy Anna Witkowska- Czapnik,
ks. dziekan Marek Balcerak, starosta brzeziński Edmund Kotecki, przewodniczący
Rady Powiatu Marian Krasiński, z-ca burmistrza Brzezin Justyna Nowak, przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia,
przewodniczący Rady Gminy Jeżów Krzysztof Orłowski, wójt gminy Brzeziny Barbara
Hojnacka, wójt gminy Rogów Daniel Kołada, z-ca wójta gminy Dmosin Arkadiusz Garnys, komendant powiatowy PSP Jarosław Tomaszewski, powitał komendant powiatowy
Policji Cezary Petrus. Spotkanie rozpoczęło
się od prezentacji multimedialnej przedstawiającej osiągnięcia brzezińskich policjantów
w minionym półroczu. Na podkreślenie zasługuje fakt bardzo dobrych wyników najmniejszej komendy powiatowej w garnizonie
łódzkim. Przypomnijmy, że KPP Brzeziny
w rankingach wykrywanych przestępstw zajmuje I miejsce w województwie o czym pisaliśmy tydzień wcześniej. Wyrazem dobrej
współpracy z samorządami były podziękowania i życzenie złożenie przez przedstawicieli poszczególnych samorządów. Starosta
Edmund Kotecki przekazał trzy laptopy zakupione z budżetu powiatu.
Święto Policji stało się okazją do wręczenia
wyróżnień i awansów.
Podczas wojewódzkich obchodów Święta
Policji, które odbyły się 15 lipca br. w Skierniewicach z rąk zastępcy komendanta głównego Policji Jana Lacha mianowanie na wyższy

stopień młodszego inspektora otrzymał I zastępca komendanta powiatowego Policji
w Brzezinach Piotr Szustowski. Za wzorowe
wykonywanie obowiązków w służbie , przejawianie inicjatywy oraz systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych komendant
główny Policji w drodze przedterminowego
mianowania na stopień podinspektora Policji
mianował naczelnika Wydziału Kryminalnego Przemysława Potasiaka.
Ponadto mianowanie na stopień aspiranta sztabowego otrzymali: Krzysztof Piechota,
Michał Ziółkowski, na stopień starszego aspiranta: Piotr Boruta, na aspiranta: Sławomir
Krakowiak, na sierżanta sztabowego: Bogumiła Pabjańczyk, na starszego sierżanta:. Rafał Jóźwicki, Sławomir Rzetecki, na sierżanta: Artur Skwarka, Michał Szostak. Rozkazy
personalne podpisał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński. Natomiast rozkaz personalny o mianowaniu na
stopień starszego posterunkowego dla Daniela Czułno podpisał Komendant Powiatowy
Policji w Brzezinach.
Wśród wyróżnionych znalazł się również nadkom. Zbigniew Knap, który postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
otrzymał srebrny medal za długoletnią służbę. Brązowe odznaki „Zasłużonego Policjanta” nadane decyzją MSWiA otrzymali asp.

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

Włodzimierz Siemiątkowski oraz mł. asp. Jarosław Sobieszkoda. Postanowieniem Prezydenta RP na stopień podkomisarza awansowany został Włodzimierz Tyralski. Korpus
oficerski zasilił także Tomasz Żaczek.
Podczas uroczystej odprawy jaka miała
miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Łodzi, Komendant Wojewódzki na ręce
Włodzimierza Siemiątkowskiego i Jakuba
Rożeja złożył serdeczne gratulacje za sprawne
przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy licznych kradzieży
dokonanych w placówkach handlowych na
terenie województwa łódzkiego. Komendant
wojewódzki przekazał także wyrazy uznania za wykazane zaangażowanie, skuteczność
działania oraz profesjonalizm, dodając, że ich
służba i praca przyczynia się do budowania
coraz wyższego poczucia bezpieczeństwa
wśród mieszkańców województwa.
Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach Cezary Petrus za profesjonalizm działań skutkujących uratowaniem życia ludzkiego, zaangażowanie w służbie, wzorowe
wykonywanie bieżących czynności służbowych , inicjatywę własną oraz empatię dla
osób wyróżnił pochwałami Przemysława
Fiksa oraz Artura Skwarkę, zaś nagrodami
motywacyjnymi – za szczególne osiągnięcia
- pracowników i funkcjonariuszy KPP Brzeziny. Poza widoczną poprawą bezpieczeństwa, wzrostem zadowolenia mieszkańców
z pracy naszych „ stróży prawa ” – miło zauważyć, że nasi policjanci znajdują uznanie
u swoich przełożonych , również najwyższego szczebla. Jest to kolejne Święto Policji,
w którym tak licznie reprezentowana grupa brzezińskich policjantów uzyskuje dodatkowe awanse , wyróżnienia , nagrody
i pochwały. Komendant Cezary Petrus podziękował nie tylko swoim policjantom i pracownikom, ale również mieszkańcom powiatu brzezińskiego, władzom samorządowym
powiatu, miasta i gmin, za troskę o sprawy
bezpieczeństwa.
To z udziałem wsparcia mieszkańców
w kwestiach bezpieczeństwa możliwe są tak
pozytywnie oceniane działania brzezińskich
policjantów.
g.k.
Fotorelacja str. IV
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Wakacyjne spotkania w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie
zaprasza na wakacyjne spotkania pod hasłem: „Szlakiem młynów na Mrodze, Mrożycy, Rawce, Miazdze i Piasecznicy”.
W bibliotece obecnie prezentowana jest
wystawa fotograficzna poświęcona młynom grupy dzieci odwiedzających bibliotekę mogą zapoznać się nie tylko z ekspozycją, ale także z licznymi ciekawostkami
związanymi z młynami wodnymi i innymi lokalnymi atrakcjami turystycznymi,
o których opowiada bibliotekarka Maria Witkowska. Organizatorem ekspozycji jest Strefa Rowerowa Brzeziny, której

Kontrole nielegalnych
podłączeń

członek -Marcin Dobromir Duda -wykonał prezentowane fotografie na jednej
z wycieczek, natomiast w bibliotece spotkał się z grupą półkolonijną ze świetlicy
środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik”,
kiedy to opowiadał o swoich dwóch pasjach: fotografii i lataniu.
Prezentację wystawy „Szlakiem młynów na Mrodze, Mrożycy, Rawce, Miazdze
i Piasecznicy” oraz lekcje z nią związane
zaplanowano do końca lipca. „Zapraszamy wszystkich na te spotkania” - mówi:
Danuta Bączyńska – dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
TOM

Partyzanckim szlakiem - Na ścieżkach chłopców od “Sama”

Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny
zaprasza na rajd rowerowy: Partyzanckim szlakiem- Na ścieżkach chłopców od
“Sama” organizowany w niedzielę 31 lipca.
W ramach wyprawy organizatorzy postarają się przybliżyć specyfikę działania polskiej konspiracji na terenie obwodu Brzeziny - Koluszki Armii Krajowej.

Rajd przejedzie przez Kaletnik i Słotwiny - miejsca brawurowych akcji chłopców od “Sama”. W tej drugiej miejscowości zostaną złożone kwiaty i zapalone
znicze przy pomniku poległych w boju
partyzantów. Na trasie znajduje się również wieś Jeziorko, w której rozpoczęła się
działalność oddziału. Na zakończenie imprezy około godziny 14 przewidziane jest
ognisko w Muzeum Regionalnym. Każdy
z uczestników wycieczki otrzyma koszulkę z motywem związanym z główną tematyką rajdu. Na trasie oprócz opowieści
o partyzanckiej epopei uczestników czekają również takie niespodzianki jak przekraczanie brodem rzeki Mrogi i kilka innych utrudnień.
Warto wiedzieć, że w początkach lipca
1944 roku w obwodzie Brzeziny - Koluszki został powołany Pierwszy Oddział Partyzancki 29 Pułku Strzelców Kaniowskich
Armii Krajowej. Dowódcą oddziału został

Na terenie miasta Brzeziny przeprowadzane są kontrole nielegalnych przyłączeń wykorzystywanych do odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji
deszczowej a także wód opadowych.
Kontrole przeprowadzają pracownicy
brzezińskiego magistratu przy udziale pracowników Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach, którzy
dysponują niezbędnym sprzętem. Do
wykrywania nielegalnych podłączeń
wykorzystywana jest specjalna samojezdna kamera wyposażona w oświetlenie, a odnalezione podłącza zapisywane
w komputerze. Kontrole, którymi objęto teren całego miasta, rozpoczęły się od
ul. Kościuszki. Już pierwszego dnia odkryto niezinwentaryzowane na mapach
geodezyjnych dwa przyłącza. Obecnie
trwa ustalenie podłączonych posesji.
W przypadku stwierdzenia nielegalnych
podłączeń właściciel posesji będzie musiał nie tylko na własny koszt dokonać
odłączenia nielegalnego przyłącza ale
także będzie musiał liczyć się z karami
finansowymi.
g.k.
Romuald Ziółkowski ”Sam”. Jednostka liczyła przeciętnie ok. 40 partyzantów,
maksymalny stan ponad 100 osób wystąpił w pierwszych dniach akcji „Burza”.
Jest ewenementem na skalę kraju, że
oddział na niemal bezleśnym terenie, nasyconym wieloma formacjami militarnymi wroga przy minimalnych stratach
przetrwał w terenie do 19.01.1945 roku
czyli dnia wkroczenia Armii Czerwonej.
Zaliczył przy tym wiele spektakularnych
akcji przeciwko niemieckiemu okupantowi. Dystans wyniesie około 30km, jednak
z pewnością każdy, kto od czasu do czasu
jeździ rowerem, da radę go pokonać.
Wiecej informacji dot. rajdu ukaże się
w kolejnym wydaniu Tygodnika BIS.
A.J.
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Wakacje sprzed 100 lat w Muzeum Regionalnym

c.d. ze str.1
Poznawano także ich historię m.in.
współwłaścicielka jednej z kamienic - Jagoda Durańska- opowiedziała o dziejach
swojej kamienicy, w której znajduje się
jedno z najdłuższych brzezińskich podwórek, gdyż ciągnące się od Placu Jana Pawła II aż do rzeki Mrożycy. Po powrocie do
muzeum, dzieci -na podstawie zdjęć i zasłyszanych opowieści- rysowały jeszcze,
jak mogły wyglądać Brzeziny 100 lat temu.
Na ostatni dzień w muzeum przygotowano biwak harcerski, oczywiście w starym stylu, w dużym namiocie, gdzie mógł

spać cały zastęp. Atrakcją były też podpłomyki z pieca chlebowego i zupa z kotła.
– Jestem na wakacjach w muzeum już
3 raz, gdyż tu można się świetnie bawić”
– mówił 10-letni Karol.
– „Za rok też chciałbym tu wrócić” dodawał jego rówieśnik Wiktor, który
również na wakacjach w muzeum był już
po raz trzeci.
– „Na tegoroczne wakacje przygotowaliśmy wiele atrakcji, lecz była to nie
tylko nie tylko zabawa, ale także zajęcia
o charakterze edukacyjnym, dzięki czemu

dzieci zdobywały wiedzę na temat naszego regionu, historii Brzezin, czy rodu Lasockich, co m.in. kształtuje miłość do tzw.
małej ojczyzny”– wyjaśnia pracownik
muzeum- plastyk i historyk sztuki – Bogusława Tyralska, która prowadziła znaczną część zajęć.
W tegorocznych półkoloniach w Muzeum Regionalnym, które zorganizowano
w dniach od 11 do 15 lipca, wzięło udział
około 30 dzieci.
TOM
Fotorelacja str.VI

Wyrazy szczerego współczucia Żonie Annie i Rodzinie
ŚP. Stefana Pazurka
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
w latach 1982-1985
składają
Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Szkoły

„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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Relaks 50+ bliżej czwórki Bad Boys bliżej ósemki
W niedzielę odbyła się ostatnia 13. kolejka fazy zasadniczej Brzezińskiej Ligi
Piłki Nożnej. Bliżej awansu do finałowej
ósemki są zawodnicy Bad Boys, którzy
w bezpośrednim starciu pokonali Zieloną Stronę Mocy. Szansę na zajęcie czwartego miejsca w tabeli zachował Relaks
50+, który zremisował po ciężkim meczu
z OKS.
Na przestrzeni sezonów, mecze pomiędzy OKS a Relaksem 50+ dały się
poznać jako bardzo zacięte i obfitujące
w małą ilość goli. Nie inaczej było tym
razem. Oba zespoły przystąpiły do meczu z trzema rezerwowymi. Punktualnie
o 17:00 sędzia rozpoczął zawody, a obie
ekipy ruszyły do walki. Z jednej i drugiej
strony widać było rozsądną i poukładaną
grę oraz mądrą wymianę podań. Podczas
gdy Relaks był nieco bardziej statyczny,
OKS decydował się na dynamiczne akcje.
Pierwsi na prowadzenie wyszli piłkarze
OKS, jednak rywale w ciągu kilku minut
zdołali wyrównać. Do szatni w lepszych
humorach zeszli piłkarze OKS, którzy
prowadzili 3:2. Zmiana stron podziałała motywująco najpierw na Relaks, który
objął prowadzenie 4:3, a potem na OKS,
który nie załamał się i odpowiedział
dwoma trafieniami w końcówce. Przed
końcem doświadczeni zawodnicy Relaksu zdołali jeszcze porwać się na strzelenie
wyrównującego gola, a stan 5:5 utrzymał
się do końcowego gwizdka. Obie ekipy
dopisały po jednym punkcie, co przekreśliło szanse OKS na awans do najlepszej
czwórki. W innych spotkaniach Bad Boys
pokonał 6:3 Zieloną Stronę Mocy, Misie
rozgromiły Zielonych Bimbrowników
15:3. Rekordowym zwycięstwem zakończył się pojedynek Pompy Team ze Zdrowiem Rogów. Rogowianie wygrali aż 36:2
co jest najwyższym rezultatem w historii
ligii. Bączki bez problemu uporały się ze
Speed Polik, zwyciężając 18:0, a Transformersi pokonali Red Luj 11:6. Spotkanie Wiejskich Smoków z Coco Jambo
zweryfikowano jako walkower 3:0.

Mimo że była to ostatnia ligowa kolejka nie oznacza to końca rywalizacji w fazie zasadniczej. Do odrobienia wielu zespołom pozostało sporo zaległości.
W sobotę 23 lipca na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 1 o godzinie 18:00
Misie zmierzą się z Red Luj, a o godzinie

19:30 Zieloni Bimbrownicy podejmą Relaks 50+.
W niedzielę 31 lipca o godzinie 17:00
na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2
OKS zagra z Wiejskimi Smokami.
Dwa kolejne mecze odbędą się na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1. O godzinie 17:00 Misie powalczą o punkty
z Bączkami, a o godzinie 18:30 Zielona
Strona Mocy zagra z Red Luj.
Dawid Saj
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„Blisko Ciebie” w Mikrokosmosie

brzezińskiej pizzerii po telewizyjnej „Kuchennej rewolucji”.
Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu,
planowana jest jeszcze trzydniowa wycieczka na południe Polski, bo tradycją już
się stał, że podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” często podróżują, a w ostatnich latach byli już m.in.
w Zakopanem, Krakowie i Wrocławiu.
TOM

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

6 sierpnia Badanie Mammograficzne
przed Urzędem Miasta od godz. 9.00.
Zapisy 502 779 057
Życzenia z okazji Święta Policji

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” odwiedzili niedawno
„Mikrokosmos”, czyli tematyczny ogród
edukacyjno-rozrywkowy prezentujący
w bardzo dużej skali życie owadów i mikroorganizmów.Celem wakacyjnej wycieczki wybrano „Mikrokosmos”, gdyż -jak
wyjaśnia kierownik WTZ – Anna Sobkiewicz, dzięki temu udało się połączyć rozrywkę z edukacją.
Oprócz oglądania owadów można było
także usłyszeć od przewodnika, wiele ciekawych o nich opowieści. „-Takie wyjazdjak mówi Anna Sobkiewicz-„ są też doskonałą okazją do integracji.”
Wycieczka kończyła całoroczny cykl
zajęć w WTZ, które w minionym roku obchodziło X-lecie swego istnienia. Ostatniego dnia uczestnicy jeszcze wybrali się również do „Zapiekanego”, czyli

W imieniu kierownictwa KPP w Brzezinach składam wszystkim
„brzezińskim” policjantom,
pracownikom Policji oraz naszym emerytom i rencistom
– najserdeczniejsze życzenia z okazji święta Policji.
Wraz z wyrazami szacunku proszę o przyjęcie życzeń spełnienia
wszelkich pragnień, dobrego zdrowia, wielu radości z wykonywanej
pracy, zadowolenia i poczucia dobrze spełnionego obowiązku.
Życzę policjantom, by podejmowanym obowiązkom służbowym
towarzyszyła odwaga i siła oraz wiara w słuszność wypełnianej misji,
a podejmowanym decyzjom akceptacja ze strony przełożonych
oraz tak ważny - szacunek społeczeństwa.
Składam policjantom, pracownikom, emerytom i rencistom
policyjnym podziękowania za codzienną służbę i pracę.
Chylę czoło przed wszystkimi osobami, które troskę o zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku publicznego uważają za swoją
osobistą powinność, honor i zaszczyt.
Pragnę również przekazać serdeczne podziękowania i słowa uznania
dla Waszych najbliższych, których wyrozumiałość i życzliwość
jest niezbędna dla dobrego wykonywania obowiązków.
Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach
insp. Cezary Petrus
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja
AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone,
skorodowane, bez opłat, 505 927 959
AUTO-SKUP KAŻDE 500-484-727
KUPIĘ AUTO DO 1000zł 509-099-286
LPG-montaż-serwis, AUTO-Naprawa
600-148-628
SPRZEDAM ciągnik Ursus C-385 rok 1978, stan
dobry, 723 170 140
PRZYCZEPA 6t, Siewnik, 788-264-336

Usługi
TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1,
608 33 44 55 ,rabaty, cena umowna
TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03
ROLETKI!!!PLISY,ŻALUZJE-Najniższe ceny
513-100-111
Roletki dzień-noc,moskitiery.żaluzje
drewniane, plisy-montaż gratis 46 874-01-67
Rolety zewnętrzne aluminiowe-niskie ceny
513-100-111
ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania,
pomiary, uprawnienia budowlane,
605 397 614
REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116
POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny,
Koluszki i okolice. Dojazd!!! 732 313 316
ROLETY, plisy, moskitiery do okien,
producent, 508 537 104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia,
502 858 882
PRANIE dywanów, obić tapicerskich
i samochodowych – karcher, 606 495 830
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana
szyb, 508 537 104
ALARMY, domofony – montaż, naprawa,
601 207 689
WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak
do piwa, 889 994 992
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery!
bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew,
żywopłotów, zakładanie i koszenie trawników,
naprawa, malowanie ogrodzeń, itp.,
44 714 49 45, 605 236 737
UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych
i sprzętu budowlanego, 510 809 025
ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316
MYCIE okien, porządki w Twoim domu lub
mieszkaniu, pranie dywanów, wykładzin,
tapicerki meblowej i samochodowej.
„Perfekcyjny dom”, 887 258 364
POMOC DROGOWA transport maszyn
rolniczych, nisko podwoziówka, 665 734 042

SERWIS laptopów, 732 313 316
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje
meble: kuchenne, szafy, garderoby,
Łazienki, biurka, nietypowe zabudowy, stoły
drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875
DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354
ROLETKI dzień-noc, moskitiery, żaluzje
drewniane, plisy – montaż gratis, 46 874 01 67
ROWERY używane – serwis, naprawa,
sprzedaż, 792 934 565
OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471
DACHY – krycie papą termozgrzewalną
i docieplanie stropodachów, 510 109 832
WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia (niskie
budynki 10% taniej), 510 700 195
ROLETY zewnętrzne aluminiowe – niskie
ceny, 513 100 111
WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376
USŁUGI brukarskie, 507 837 781
DACHY
profesjonalnie,
papa
termozgrzewalna, malowanie, smarowanie
– z gwarancją, 500 044 496
W Y L E W K I agregatem z acierane
mechanicznie, 600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
MATEMATYKA, angielski, tel. 503 141 771
MATEMATYKA, gimnazjum, liceum, studenci,
502 208 511
PARAPETY zewnętrzne stalowe, wewnętrzne
– pcv, konglomerat marmurowy – niskie ceny,
duży wybór, 46 874 01 67
PLISY,ROLETY,ŻALUZJE-PRODUCENT
507-142-112
www-plisyroletybrzeziny.pl
WYPOSAŻENIE SALI WESELNEJ 500-247-181
MONTAŻ pokryć dachowych 721-160-085
POMPY CIEPŁA-HYDRAULIKA REKUPERACJA
724-633-009
NAPOJE NA WESELA
i imprezy
okolicznościowe hurtowe ceny, dowóz do
klienta 660-170-744 )
UKŁADANIE kostki brukowej krótkie terminy
kontakt 537-954-994
BUDOWA domów, budynków gospodarczych
783-117-546
BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa,
montaż – producent 503-573-046
DACHY od A do Z 661-870-354
TYNKI MASZYNOWE, REMONTY, DOPIEPLENIA
514-723-688
ELEKTRYK, anteny, alarmy, monitory,
domofony 515-362-050, www.instalmed.pl
PANI CZYŚCIUTKA - sprzątanie-powierzchnie,
okna 507-121-173
SKŁAD „BRZEZIŃSKI” zaprasza po najlepszy
polski węgiel! ul. Wojska Polskiego 38D
697-977-590

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, starszą osobą
w godz. 15.30-20.00, przyjmę sprzątanie
domu na terenie Brzezin po 16.00 517-665-310
POSZUKUJĘ pracy w charakterze opiekunki
do dziecka, osoby starszej, chorej. Może być
sporadycznie 661-130-119
POSZUKUJĘ malarza z okolic Brzezin
502-066-072
PIACH płukany, siany, żwir, pospułka,
kruszywo 607-638-292

Praca
SZWACZKĘ – wysokie zarobki, ubezpieczenie,
661 121 966
ZATRUDNIĘ fryzjerkę 507-974-929
ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice
koło Koluszek, 508 860 054
PILNIE POSZUKUJEMY OSÓB DO PRAC
ZLECONYCH przy produkcji umowa-zlecenie,
elastyczny czas pracy, gwarantowany
transport, lokalizacja Stryków 509-402-382,
501-700-596, 536-329-009
ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli
502-148-234
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki,
609 243 809
ZATRUDNIĘ mężczyznę z prawem jazdy,
512 462 175, 514 891 749
FIRMA GRALECH zatrudni pracowników
na produkcję, stałe godziny pracy, umowa
o pracę, praca od zaraz, 46 874 25 18,
Jordanów 19A
ZATRUDNIĘ pomoc domowa, 508 301 008
SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre
warunki, umowa o pracę, 506 188 477
ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź
– Widzew, atrakcyjne zarobki, przyjazna
atmosfera, gwarantowany dowóz z Brzezin,
790 831 185
ZATRUDNIMY mężczyzn na produkcje,
693 594 265
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E na kraj Okolice
Brzezin tel. 722-044-421
Z ATRUDNIĘ od zaraz mechanika
samochodowego, 535 77 05 24
EKSPEDIENTKĘ SPOŻYWCZY 500-247-181
POTRZEBNA pomoc do opieki do starszej
osoby poza Brzezinami 606-618-633
wieczorem
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E transport
krajowy 5 dni w tygodniu 669-903-180,
601-812-617
SZUKAM kobiety do opieki nad starszą osobą
501-614-994
PRACA na dachach dzwonić po 18.00,
505-128-289
PRZYJMĘ szwaczkę 790-882-804
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drobne ogłoszenia
SZWACZKI zatrudnię, praca cały rok
663-496-011
ZATRUDNIMY pracownika budowlanego tel.:
515-493-834
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kraj 508-301-062
ZATRUDNIĘ brukarzy i pomocników
508-301-062
ZATRUDNIĘ brygadzistę do kostki brukowej
508-301-062
ZATRUDNIĘ SZWACZKĘ -Sukienki: Tkanina,
dzianina 504-047-314
ZATRUDNIĘ kierowcą 783-951-937
OPERATORA koparki zatrudnię 505-570-166
ZATRUDNIĘ kierowców kat. C+E , praca
w kółkach 606-481-699
ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E kraj
603-793-543
ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E zagranica 603793-543
HURTOWNIA budowlana „Tobartus”
w Jeżowie zatrudni specjalistę/stkę ds.
sprzedaży, magazyniera oraz kierowcę C+E
Hds 601-692-302
ZATRUDNIĘ mechanika samochodowego
tel. 505-027-436
PRZYJMĘ pracownika z doświadczeniem na
dachy 661-870-354
PRZ YJMĘ pracownika do zakładu
pogrzebowego 601-348-124
ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego
kobiety oraz mężczyzn 512-159-406 po godz.
18
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E 501-038-542
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna
605-139-221
PILNIE przyjmę opiekunkę do 2 dzieci
w wieku szkolnym 517-238-049
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki
514-288-649
ZATRUDNIĘ mężczyznę do pomocy przy
budowie ogrodzenia 501-594-918
ZATRUDNIĘ cukiernika i pomoc cukiernika
(uczeń) 512-462-169
POSZUKUJĘ dobrego i solidnego mile
widziane jakieś doświadczenie związane
z wykończeniem wnętrz 502-711-311
ZATRUDNIĘ prasowaczkę i szwaczki
500-448-129

Nieruchomości
SPRZEDAM mieszkanie 60m2 w bloku przy
ul. Kulczyńskiego 605-830-668
SPRZEDAM M-3 ROGÓW 503-964-689
SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony
z działką i garażem, Rogów, 503 507 485
strona internetowa tobiks.gratka. pl
SPRZEDAM M6, 509 171 241

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach
przy ul. Przemysłowej, 797 903 458
DZIAŁKI budowlane ok. 1000 m2
w Brzezinach, ul. Mrocka, atrakcyjne
położenie, dostęp do mediów, 607 167 175
po 16.00
SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok
TBS, 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
SPR ZEDAM /w ynajmę mieszkanie
w kamienicy 52 m2, 517 694 485
SPRZEDAM 0,25 ha i 0,29 ha w Rogowie,
664 062 125
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 24m2
(TBS) 603-610-750
ZAMIENIĘ M4 - 60,5 m2 po remoncie na M2
– 38 m2, 663 002 720
SPRZEDAM M4, 511 159 202
SPRZEDAM działki 2941 m2 i 1585 m2
w Rogowie, 664 062 125
DZIAŁKI budowlane 1200 m2, 2400 m2
(Zalesie) sprzedam, 661 076 095
SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2,
Brzeziny, ul. Polna, prąd, woda, 508 301 005,
601 305 357
SPRZEDAM działkę rolno-budowlaną
obręb Wola Cyrusowa Kolonia powierzchnia
4600m2- 22zł/m2 505-128-289
POSIADAM LOKAL do wynajęcia w centrum
Koluszek 40m2 693-450-093
SPRZEDAM M2 Modrzewskiego 2 36m2
512-987-500
SPRZEDAM działkę budowlaną 2200m3
w Bronowicach woda, światło na działce
788-816-249
POSZUKUJĘ domu lub mieszkania do
wynajęcia, Brzeziny i okolice 694-100-077
M-6 sprzedam parter 886-423-100
GARAŻ przy Urzędzie 504-044-904
W kamienicy 40m2 po kapitalnym, bez
czynszowe sprzedam
(46) 833-77-08 -wieczorem
WYNAJMĘ lokal pod działalność gospodarczą
w Brzezinach 506-508-343
MIESZKANIE do wynajęcia 30m2 503-002-398

KUPIĘ mieszkanie w bloku 2/3 pokojowe
531-892-673
SPRZEDAM mieszkanie 42m2 Brzeziny ul.
Moniuszki 664-811-218
SPRZEDAM M-4 68m2 z garażem
Żeromskiego 200.000zł 603-698-833
KUPIĘ mieszkanie w bloku do 50m2
531-892-673

Różne
SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza
na zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii
srebrnej i złotej, naprawy, grawerowanie,
skup złomu srebrnego i złotego, upominki
urodzinowe, imieninowe, czyszczenie
biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.
KUPIĘ zboże, 508 471 814
SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,
726 879 139
CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe,
wieńce, silniki elektryczne NOWE !, 501 713
102
DREWNO opałowe, kominkowe i trociny,
44 719 54 19, 885 162 087
WYPRZEDAŻ węży strażackich, 604 227 209
SPRZEDAM meble STYLIUS 791-285-454
SPRZEDAM trawę, 607 171 928
HODOWLA owczarka niemieckiego –
szczenięta, 660 854 640
YORKI – 605 397 614
SKUTECZNE usuwanie bólu – klawiterapia –
wizyty domowe, 507 130 096
SPRZEDAM podręczniki do kl. III Gimnazjum
tel. kontaktowy 538-388-683
SPRZEDAM krowę na ocieleniu 724-585-831
SPRZEDAM śrutownik walcowy 605-139-221
NAGROBKI GRANITOWE-piwnice Brzeziny ul.
Krakówek 34 503-491-722 -Wojciechowski
ODDAM ziemię z wykopu stawu 505-027-487
SPRZEDAM cegłę klinkierową Roben grafit
1,50szt 509-328-016
DREWNO opałowe, trociny 782-652-445
SPRZEDAM wagę suwakową 400kg i wagę
sklepową 15kg 605-884-584
SPRZEDAM tanio wersalkę + segment tel.
787-648-461
SPRZEDAM mieszankę zbożową i pszenżyto
604-358-755
PRZYJMĘ gruz , ziemię 606-607-639

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Poczwórny sukces brzezińskich górali w Wiśle

W trakcie piątej edycji Bike Maratonu, który był rozgrywany w górskiej miejscowości
Wisła, doskonale spisali się brzezińscy zawodnicy trenujący w klubie kolarstwa górskiego „Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team”.
Była to do tej pory jedna z najtrudniejszych edycji Bike Maratonu. Impreza jest
cyklem największych maratonów w Polsce,
w których bierze udział około dwóch tysięcy zawodników. Do dyspozycji startujących są trzy dystanse od długości 25 kilometrów, 50 kilometrów i 75 kilometrów. Ze
względu na lokalizację trasy były trudne y,

a startujący musieli wykazać się nie tylko siłą,
ale też umiejętnościami technicznymi. Zwycięzcą w kategorii M5 został Piotr Dziedzic,
który startował na najkrótszym, ale też najszybszym dystansie. Do pokonania miał 25
górskich kilometrów z łącznymi przewyższeniami wynoszącymi 900 metrów. W klasyfikacji open zajął 33 miejsce na 353 zawodników startujących na tym dystansie. Trzeba
podkreślić, że to nie jest pierwsze zwycięstwo
Piotra Dziedzica w tym cyklu. W maju zajął pierwsze miejsce w Polanicy Zdroju, natomiast na początku czerwca w Wałbrzychu zajął drugie miejsce. Dzięki temu w klasyfikacji
generalnej imprezy znajduje się aktualnie na
drugim stopniu podium. Znakomite wyniki
odnieśli też młodsi zawodnicy klubu. W kategorii młodzik, Samuel Świerczyński zdobył srebrny medal, a Mateusz Gwiazda brązowy. Natomiast dziecięcy Bike Maraton na
specjalnym odcinku w kategorii 8-9 latków
wygrał Dawid Gwiazda. Do ostatniej edycji
w październiku, klub będzie starał się wywalczyć jak najlepsze miejsca w kategorii generalnej maratonu.
Dawid Saj

W zwiazku z pracami renowacyjnymi przeprowadzanymi w Kościele
Świetego Ducha w Brzezinach, prosimy osoby, które być może
posiadają w swoich archiwach domowych fotografie wnętrza kościoła,
o udostępnienie takich zdjęć siostrom Bernardynkom.
Ułatwi to pracę konserwatorowi zabytków i przyczyni się do odtworzenia
dawnego wnętrza kościoła – chodzi o freski.
Siostry Bernardynki

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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*Zajęcia odbywają się w godz. 10:00-13:00. Program może ulec drobnym zmianom związanym z wyjazdami do strażnicy KPPSP i do Radia Łódź.
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Ramowy program półkolonii letnich
w Centrum Promocji i Kultury w mieście
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

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

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

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

I
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PODSUMOWANIE ROKU PSZCZELARSKIEGO
REJONOWEGO KOŁA PSZCZELARZY W BRZEZINACH

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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gmina

Brzeziny

Youngsterzy z Przecławia
W minionym roku szkolnym dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej współpracującego z wydawnictwem Macmillan samorząd
gminy Brzeziny wraz z Gimnazjum w Przecławiu zrealizował program „Youngster
plus” wspierający naukę języka angielskiego wśród gimnazjalistów.
–„Celem tych zajęć było poszerzenie
znajomość języka angielskiego przez młodzież z terenów wiejskich oraz nabranie
przez nią większej śmiałości w posługiwaniu się tym językiem obcym” – wyjaśnia
prowadząca omawiane lekcje - Aleksandra Zalewska.
Nie były to jednak zwykłe zajęcia. Używano w nich do komunikacji wyłącznie

języka angielskiego, a kreatywne lekcje
oparte były o ciekawe scenariusze opracowane na podstawie podręcznika, który
młodzież wraz z ćwiczeniami otrzymała
w ramach kursu. Nie lada atrakcją był tu
wyjazd anglojęzycznego teatru w Łodzi na
sztukę „The Canterville Ghost” opracowaną na podstawie powieści Oscara Wilde'a.
Nakręcono również po angielsku film dokumentalny pt. „Nie bądź biernym świadkiem przemocy” w ramach konkursu Teenagers in Action, organizowanego przez
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
i wydawnictwo Macmillan. Umiejętność
komunikacji w języku obcym,rozwijano
zamawiając po angielsku kebab z dowozem do szkoły oraz grając w gry planszowe.

Eko-pracownie dla Gałkówka
Kolonii i Dąbrówki Dużej
30 czerwca br. zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o dofinansowaniu utworzenia Eko-pracowni
w Szkołach Podstawowych w Gałkówku
Kolonii i Dąbrówce Dużej. Obecnie samorząd gminy Brzeziny czeka na podpisanie stosownych umów.

Eko-pracownia jest dopełnieniem
działalności w tym zakresie” - wskazuje Jolanta Kowalewska - dyrektor
Szkoły Podstawowej w Dabrówce Dużej, która w ubiegłym roku otrzymała

W ramach konkursu WFOŚiGW
„Nasza Eko-pracownia” Szkoła Podstawowa w Gałkówku Koloni przygotowała
projekt pod nazwą "Młody przyrodnik"
i ma otrzymać dotację w kwocie 26.201
zł. Projekt Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej nosi natomiast nazwę
"Badam, odkrywam, chronię - myślę
ekologicznie" i dotacja tu ma wynieść
35.000 zł. W obu placówkach zaplanowano remonty klas, gdzie mają powstać
Eko-pracownie, które będą wyposażone m.in. w stoły laboratoryjne, tablice szkolne, nowe ławki i krzesła, sprzęt
komputerowy, audio-wideo oraz fotograficzny, liczne pomoce dydaktyczne,
a także rośliny doniczkowe.
- „Nasza szkoła jest położona w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich i wszystkie nasze działania mają
charakter proekologiczny, więc taka

W tegoroczne wakacje w gminie Brzeziny dwóch nauczycieli kontraktowych
przystąpiło do egzaminu na nauczyciela mianowanego, który odbył się 4 lipca br. Zakończył się on wynikiem pozytywnym dla obu nauczycielek, czyli

Uczestnicy nie pisali żadnych klasówek
ani kartkówek, a ich wiedza sprawdzona
była poprzez 3 testy zamknięte: pierwszy na wejście, tzw. plasujący, drugi po pierwszym półroczu i trzeci na zakończenie.
Uczennica, która zrobiła największe
postępy w nauce, otrzymała chwalebny
tytuł „Youngstar”, czyli młodej gwiazdy.
Nagrodami za wyniki były słuchawki marki Sony.
W 90 godzinach dodatkowych zajęć
uczestniczyło 15 uczniów, których warto
wymienić ze względu na ich zaangażowanie w realizowany projekt, a byli to: Sylwia Adamczyk, Jakub Baranowski, Natalia
Gumińska, Kalina Jacczyk, Julita Kobus,
Natalia Kudlik, Paulina Markiewicz, Piotr
Rosiak, Paulina Wilamek, Damian Wojdal, Piotr Ambroziński, Monika Zientkiewicz, Jakub Baranowski, Martyna Jadczak
i Bartłomiej Nowak.
TOM
z WFOŚIGW dotację w kwocie 33. 500
zł na utworzenie ogródka przyszkolnego o nazwie "Róża wiatrów".W minionym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi sfinsował również pierwszą Eko-pracownię dla gminy Brzeziny, którą usytuowano w Gimnazjum
w Przecławiu.
TOM

Nowi nauczyciele mianowani
Joanny Dziagacz i Iwony Seroczyńskiej,
które uczą w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej. W placówce tej nowy rok
szkolny rozpocznie więc już 4 nauczycieli dyplomowanych, 13 mianowanych i 1
kontraktowy.
TOM

Wyrazy współczucia
dla Rodziny
Ś.P. Józefa Pawłowicza
zasłużonego Strażaka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie
składają

Barbara Hojnacka
Wójt Gminy Brzeziny

Marek Kolasa
Przewodniczący Rady
Gminy Brzeziny

W poszukiwaniu kwiatu paproci
20. 07. 2016 r.

„W poszukiwaniu kwiatu paproci” pod
taką nazwą 2 lipca br. został zorganizowany nocny rajd, w którym udział wzięli
rowerzyści z Łodzi, Skierniewic, Koluszek,
Gałkowa i Brzezin. Organizatorem zmagań przeprowadzonych w gałkowskim lesie było stowarzyszenie Strefa Rowerowa
Brzeziny, które poszczególne punkty rajdu
przygotowało we współpracy z Muzeum
im. Leokadii Marciniak w Gałkowie.
Początek eskapady wyznaczono przy
Leśniczówce w Janówce. Uczestnicy zostali podzieleni na siedem grup. Każdej
z drużyn towarzyszył przewodnik dobrze znający las w Gałkowie. Każda grupa
otrzymała mapę lasu z zaznaczonymi sześcioma punktami do zaliczenia. Uczestnicy zostali wyposażeni w światło chemiczne. Po krótkiej odprawie i zapoznaniu

z zasadami bezpiecznego poruszania się
po zmroku, właściwego zachowania się
w lesie oraz ostrożnego postępowania
z ogniem, ok. godziny 21 grupy ruszyły
do lasu. Każdy zespół musiał zmierzyć
się z opracowanymi zadaniami, podczas
których należało wykazać się wiedzą nt.
lasu i zwierząt. Nie zabrakło zagadnień
dotyczących baśniowych stworów i elfów.
Atrakcją rajdu okazali się ukryci w lesie –
Winnetou oraz duch generała Karla Litzmanna, którzy przygotowali dla rowerzystów dodatkowe zadania do wykonania.
W dobrej zabawie uczestnikom nocnych wojaży nie przeszkodziła burza uniemożliwiająca poszukiwanie mitycznego
kwiatu paproci. Mimo deszczu rowerzyści wymienili się doświadczeniami, z jakimi zmierzyli się w czasie blisko 10 kilometrowej przeprawy.

III

Z kolei już w najbliższą niedzielę
24.07.2016 r. brzezińska grupa rowerowa
wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych
Województwa Łódzkiego, Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich (PKWŁ)
i Łódzkim Klubem Turystów Kolarzy
PTTK im. Henryka Gintera zapraszają w na rajd rowerowy pn. „Źródła, cieki
i doliny Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich”.
Podczas rajdu przewodnik Hieronim
Andrzejewski - dyrektor ZPKWŁ przybliży zagadnienia związane z źródliskami,
źródłami, strumieniami, rzekami i dolinami Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich. Uczestnicy wyprawy poznają
walory przyrodnicze Parku - po drogach
i bezdrożach którego tak często poruszają
się rowerami.
Początek rajdu o godz. 9.45 w Brzezinach przy Cmentarzu Żydowskim u zbiegu ulic Reymonta i Kilińskiego. W drodze powrotnej w Lesie Janinowskim dla
uczestników przejażdżki przewidziano
ognisko.
a.j.

IV

Święto Policji
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Nowoczesna technologia uzdatniania wody na brzezińskiej pływalni
20. 07. 2016 r.

c.d. ze str.1
„-Wdrożony system powoduje obniżenie poziomu chloru, przez co nie jest
on zupełnie wyczuwalny przez osoby korzystające z pływalni, a flokulacja, filtracja, poziom ph wody są zoptymalizowane
tak, aby czystość bakteriologiczna wody
nie pogorszyła się” – mówi Walter Polak
„Na krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach prowadzona
jest nauka pływania niemowląt i małych
dzieci, dlatego technologię uzdatniania
wody przynajmniej na małym basenie

należało zmodernizować” - wyjaśnia Daniel Nawrocki, dyrektor Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. Modernizacja,
której koszt wyniósł ok. 35 tys. złotych polegała na wymianie złóż (piasku) w filtrach
przeznaczonych do czyszczenia wody basenowej, wyposażenia filtrów w dodatkową warstwę węgla aktywnego, na którym
osadzają się nieczystości oraz montażu
pomp dozujących specjalne środki chemiczne, które utrzymują parametry fizyko-chemiczne wody na określonym
poziomie bakteriologicznym pomimo

INNI we Wrocławiu

30 czerwca br. stowarzyszenie „INNI"
działające przy Zespole Szkół Specjalnych
w Brzezinach zorganizowało dla swoich
podopiecznych wycieczkę do Wrocławia.
Był to element projektu „Inny nie znaczy
gorszy" finansowanego przez Urząd Miasta w Brzezinach. Wcześniej w jego ramach,przy współfinansowaniu ze strony
Starostwa Powiatowego, zorganizowano
obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

BIS/29/2016

- „Wycieczka do Wrocławia była niesamowitym przeżyciem zarówno dla
dzieci jak i ich opiekunów” - ocenia wiceprezes Stowarzyszenia INNI - Aleksandra Gumola. Jak bowiem nie zachwycać
się wrocławskim ZOO, które było głównym celem wyjazdu, gdzie m.in. funkcjonuje oblegane przez turystów Afrykanarium i Oceanarium. Słonie, zebry, tygrysy,
mały 6-tygodniowy hipopotam i niezwykłe zwierzęta morskie na pewno na długo

V

obniżenia stopnia jej chlorowania. Obniżenie poziomu chlorowania wody skutkuje brakiem nieprzyjemnego „chlorowego”
zapachu wody i powietrza, przez co podwyższa się komfort korzystania w pływalni, nie powodując uczucia pieczenia skóry
czy oczu. Wprowadzona metoda w dłuższej perspektywie czasu poza spełnianiem
przepisów higienicznych wody dla niemowląt oraz podwyższenia komfortu korzystania z pływalni, powinna przynieść
oszczędności ekonomiczne polegające na
zmniejszeniu zużycia wody wykorzystywanej do płukania filtrów, gdyż płukanie
zalecanie jest dwukrotnie rzadziej, mniejszym uzupełnianiem wody oraz mniejszym zużyciem podchlorynu wapnia. Należy dodać, że używany w tej technologii
środki do uzdatniania wody nie są szkodliwe dla zdrowia, a na metalowym wyposażeniu pływalni nie powodują korozji. Ponadto przy stosowaniu tego sposobu
czyszczenia basenu nie zalecany jest detergent, a jedynie soda.
Wprowadzony system uzdatniania
wody sprawia, że klienci krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej i Sportu
w Brzezinach mają wyższy komfort korzystania z rekreacyjnej niecki basenowej, a brzezińska pływalnia jest pierwsza
w województwie, która spełnia rygorystyczne przepisy jakości wody pływania
niemowląt.
g.k.
pozostaną w pamięci uczestników wycieczki. Elementem jednodniowego wyjazdu
była także wizyta w restauracji i położonym w okolicy Wrocławia placu zabaw.
Wycieczka była nie tylko wspaniałą rozrywką, ale też miała cele edukacyjne. -” Takie wyjścia do naturalnego środowiska to
bowiem podstawowa forma pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
które muszą najpierw zobaczyć na własne
oczy, jak coś wygląda i dopiero- po takim
bezpośrednim kontakcie- można przejść
z nimi do systematyzowanie wiedzy na obrazkach” - wskazuje Aleksandra Gumola,
która jest z zawodu oligofrenopedagogiem
i socjoterapeutą.
Przyszłorocznym marzeniem "INNYCH" jest organizacja dłuższego letniego
wyjazdu. Po wakacjach rozpoczną się codzienne zajęcia wspomagające rozwój tych
osób prowadzone m.in. dzieki wsparciu
brzezińskiego Centrum Kultury Fizycznej.
Stowarzyszenie złożyło też wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.
TOM

str.V
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Wakacje sprzed 100 lat w Muzeum Regionalnym

BIS/20/2016
BIS/28/2016

str. VI

Pożegnaliśmy Stefana Pazurka
20. 07. 2016 r.

W piątek 15 lipca br. w Sanktuarium Matki Bożej
Skoszewskiej odbył się pogrzeb Stefana Pazurka,
który zmarł 11 lipca br. w wieku 81 lat po długiej
i ciężkiej chorobie.
Stefan Pazurek urodził się 15 sierpnia 1935 r.
w miejscowości Wojska Nowa w powiecie rawskim. W maju 1954 roku w Liceum Pedagogicznym w Tomaszowie Mazowieckim zdał maturę,
po której rozpoczął zaocznie naukę w Studium
Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim. Po
ukończeniu liceum otrzymał nakaz pracy (skierowanie) do Szkoły Podstawowej w Plichtowie w powiecie brzezińskim, gdzie początkowo uczył matematyki. Po ukończeniu studiów zaocznych na
wydziale filozoficzno – historycznym Uniwersytetu Łódzkiego zmienił przedmiot nauczania na
historię. W Plichtowie poznał Annę Zabłocką nauczycielkę matematyki, z którą się ożenił. Służbę
wojskową odbył jako radiotelegrafista w Lesznie
Wielkopolskim. Po powrocie z wojska awansował na kierownika Szkoły Podstawowej w Plichtowie, gdzie pracował do 1966 roku, kiedy to na
krótko przeniesiony został do Szkoły Podstawowej
w Niewiadowie. Dojazdy mu nie służyły, dlatego
szybko wrócił. W 1969 roku został oddelegowany do pracy związkowej w Związku Nauczycielstwa Polskiego w charakterze sekretarza zarządu
oddziału. W ZNP pracował do 1975 roku kiedy
objął stanowisko z-cy kierownika Szkoły Podstawowej w Dmosinie. Rok później objął stanowisko
kierownika internatu Zespołu Szkół Zawodowych
w Brzezinach, gdzie pracował do lipca 1982 roku,
a w sierpniu rozpoczął pracę jako dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Brzezinach. W brzezińskim ogólniaku pracował do września 1985 roku,
kiedy to z oświaty został oddelegowany do pracy
politycznej. Jako nauczyciel Szkoły Specjalnej odszedł na emeryturę na początku lat 90-tych.
W 1994 roku został wybrany do Rady Miasta
Brzeziny, w której do 1998 roku pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady, a w następnej kadencji
( 1998- 2002) był przewodniczącym Rady Miasta.

Był autorem wielu artykułów w Brzezińskim Informatorze Tygodniowym. Swoją przygodę z działalnością samorządową rozpoczął dużo wcześniej.
Był najmłodszym w skali kraju radnym w Gminnej Radzie Narodowej w Lipinach, był radnym
Gminnej Rady Narodowej w Nowosolnej, Powiatowej Rady Narodowej w Brzezinach, członkiem
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach,
radnym Miejskiej Rady Narodowej w Brzezinach.
Funkcje radnego w różnych samorządach pełnił
przez blisko 30 lat. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie był jedyną organizacją do której należał.
Aktywnie działał m.in. w Rodzinnym Ogrodzie
Działkowym „Bratek” w Brzezinach Polskiego
Związku Działkowców. Ceniony przez władze
związkowe otrzymał złotą odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, a za całokształt pracy pedagogicznej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pozostawił żonę Annę, córkę Jolantę Kąpińską – nauczycielkę w Szkole Podstawowej nr 2
w Brzezinach, synów Krzysztofa absolwenta wydziału elektrycznego Politechniki Łódzkiej, Witolda absolwenta wydziału elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, wnuki: Katarzynę, Magdę,
Joannę, Agnieszkę, Tomasza, Jacka i Rafała, prawnuki: Pawła, Jakuba, Julię, Wojtka i Zuzię.
Stefan Pazurek był wspaniałym pedagogiem,
wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, przyjacielem, członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym pełnił funkcję sekretarza zarządu
powiatowego. Był członkiem komisji historycznej
okręgu łódzkiego ZNP, a także członkiem sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP w Brzezinach. Wraz
z innymi walczył o prawo bytu nauczyciela, o rangę oświaty i szkół na naszym terenie. Swoją postawą motywował młodych nauczycieli do pracy
na rzecz ZNP. Był człowiekiem, który służył zawsze pomocą. Stawał śmiało przed wyzwaniami.
Zawsze z uśmiechem serdecznością pełnił swoje
czasem bardzo trudne obowiązki zachęcał nas do
pracy, ale zawsze był o krok przed innymi. Dał się
poznać jako osoba o pogodnym usposobieniu, zawsze uśmiechnięty i optymistycznie nastawiony
do świata i ludzi. W sprawach młodzieży wykazywał dużą ufność w ich działanie. Umiał słuchać
i rozmawiać, potrafił łączyć ludzi. Swoim ciepłym
charakterem postawą pogodą ducha otwartością
i życzliwością udowodnił, że współpraca z nim
to szczęście i wdzięczność. Żył dla innych, zawsze
wyciągając pomocną dłoń. Zawsze można było liczyć na jego wsparcie i bezinteresowność. Odchodząc, zostawił pustkę. Znaczył dla nas wiele. Takich ludzi jak on się nie tylko wspomina ale i kocha
– mówi Lucyna Mulczyk przewodnicząca sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP w Brzezinach.
Stefan Pazurek w latach 1982-85 był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach.
Jako dyrektor wyjątkowo zapisał się w historii naszej szkoły. Początek jego pracy to sfinalizowanie
dwuletnich przygotowań do nadania brzezińskiemu Liceum imienia Jarosława Iwaszkiewicza oraz
przekazanie sztandaru. Wszyscy mamy w pamięci
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zdjęcie Stefana Pazurka przekazującego sztandar.
Stefan Pazurek był cenionym pedagogiem i dobrym człowiekiem. Przez kilka lat filarem szkoły
- dyrektorem otwartym i kompetentnym. Był nauczycielem historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie. Przedmiotów tych nauczał do początku lat 90-tych. Później, pomimo braku kontaktu
ze szkołą, pozostał jej życzliwym przyjacielem.
Z życzliwością przyjął zaproszenie do udziału
w komitecie honorowym obchodów jubileuszu
100- lecia Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach. „Jego śmierć uniemożliwiła realizację tego
zobowiązania” - mówi Iwona Świniarska dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach.
„Stefan Pazurek był pierwszym przewodniczącym, z którym miałem przyjemność pracować
jako miejski radny. Bardzo dużo się od niego nauczyłem i to jemu zawdzięczam umiejętność rozwiązywania w spokoju bardzo trudnych problemów. Przypomnę, że okres ten w Radzie Miasta
był bardzo burzliwy. To on zawsze mówił i podkreślał na każdej sesji, że sesja Rady Miasta to wielkie święto i trzeba je godnie obchodzić. Ja osobiście hołduję tej zasadzie, tylko przykro mi, że wielu
innych samorządowców o niej zapomina. Chciałbym, aby można było wracać do tej wspaniałej tradycji. Pomimo tego, że byliśmy po dwóch stronach
politycznej barykady to jednak dążąc do wspólnego rozwiązania spraw i problemów darzyliśmy
się dużą życzliwością i szacunkiem” – mówi burmistrz Marcin Pluta.
„Ze Stefanem Pazurkiem przeżyłem różne
chwile i miłe i trudne. W działania zmierzających do utworzenia powiatu brzezińskiego włożył
dużo pracy i energii. To był niesamowicie ciepły,
fajny człowiek. Będzie mi go brakować. Zawsze
elegancki, zawsze umiejący się zachować. Stefan
miał klasę. Gdy prowadził sesję, zawsze chciał dopełnić swoich obowiązków wobec mieszkańców.
Niemalże w każdym temacie listę mówców wyczerpywał do końca, sam dokonując jedynie podsumowania. To nie był przewodniczący, który reprezentował nie tylko grupę mającą większość
w radzie, ale współpracował z opozycją. Był jednym z twórców gazety samorządowej - Brzezińskiego Informatora Tygodniowego, w której sam
pisał. Mam wrażenie, że Stefan chodził ze mną
po różnych spotkaniach, szkołach czy instytucjach, jak turysta z plecakiem. Stefan był turystą,
a ja byłem tym plecakiem. Stefan miał opinię społecznika, był człowiekiem, który nikomu nie zrobił krzywdy, a ludziom pomagał. Stefan dbał, aby
sesja była poprowadzona rzetelnie i porządnie.
W Stefanie miałem duże oparcie, dla mnie był to
taki starszy kolega, na pomoc którego można było
zawsze liczyć. Jako radny nigdy nie był roszczeniowy. Cieszę się, że miałem okazję z nim współpracować, niech żałują, ci którzy go nie znali” – mówi
Marek Kłopocki, były burmistrz Brzezin.
g.k.

Szkolenia szansą dla bezrobotnych
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Powiatowy Urząd Pracy wciąż dysponuje
środkami na szkolenia dla wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz
bonami szkoleniowymi dla młodych ludzi
do 30 roku życia.
Aktualnie najwięcej ofert pracy dotyczy zawodów: operatora wózków widłowych, sprzętu ciężkiego i obrabiarek
CNC, pracowników magazynu, kasjera-sprzedawcy oraz szwaczki. -”Zachęcamy
więc do podjęcia szkoleń w tym zakresie,
gdyż w naszym rejestrze nie mamy osób
z takimi kwalifikacjami” - informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Anna
Wiśniewska.

XXIX sesja Rady
Powiatu
W czasie obrad XXIX sesji Rady Powiatu radni udzielili absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Przegłosowano też
kilka uchwał, głównie o charakterze
finansowym.
W pierwszej części obrad tradycyjnie przewidziano szereg sprawozdań.
Po informacji starosty Edmunda Koteckiego o pracach zarządu między sesjami
przedstawiono też informacje o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, z której wynikało,
że szkołach powiatowych znacząco się
zmniejszy liczba uczniów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z informacji na
dzień 20 czerwca br. do Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza miałoby uczęszczać 65 uczniów
(w ubiegłym roku 93), do Zespołu Szkól
Ponadgimnazjalnych 318 ( w ubiegłym
roku – 354), a do Zespołu Szkół Specjalnych 46 (w ubiegłym roku 50).
Następnie zaprezentowano związane
z udzieleniem absolutorium sprawozdanie finansowe powiatu brzezińskiego za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu oraz informacją
o stanie mienia komunalnego na dzień
31 grudnia 2015 r. Po ich zatwierdzeniu i przedstawieniu pozytywnej opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej radni
12 głosami za, przy jednym wstrzymującym udzielili absolutorium zarządowi powiatu brzezińskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Radnym,
który się wstrzymał od głosu był Jacek
Szeligowski.
Następnie radni podjęli jeszcze jednogłośnie uchwały w sprawie zmiany
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Często też się, zdarza jak np. w przypadku szwaczek, że choć ukończyły one
stosowne szkoły, to ich kwalifikacje się
przedawniły, mają problemy z obsługą nowoczesnych maszyn szwalniczych. Dzięki
wsparciu z Urzędu Pracy mogą je aktualizować. W ofercie są także inne szkolenia
m.in. z zakresu opiekuna osób starszych,
instruktora terapii zajęciowej, spawalnicze oraz uprawnień SEP-owskich. Są one
organizowane pod konkretne potrzeby
pracodawców.
Inny rodzaj dofinansowania dotyczy
osób do 30 roku życia, które w ramach
bonów szkoleniowych mogą uczestniczyć nawet w kilku szkoleniach, by potem

szybciej podjąć pracę. Wartość takiego bonu to bowiem 100% przeciętnego
wynagrodzenia.
W trakcie szkolenia osoby bezrobotne otrzymują stypendium oraz refundację
kosztów dojazdu.
Powiatowy Urząd Pracy zachęca więc
osoby bezrobotne do skorzystania z oferty podniesienia kwalifikacji zawodowych
pod konkretne potrzeby pracodawców.
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze
specjalistą ds. rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach-Emilią Bartłoszewską tel. 46 874 25 23
(w. 109).
TOM

budżetu powiatu brzezińskiego na rok
2016, w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej powiatu brzezińskiego na lata 2016-2023 oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz
gminy Dmosin. Przekazane działki to
odcinki byłych dróg powiatowych, które zmieniły kategorię i są obecnie drogami gminnymi.
W czasie kończących obrady interpelacjach radny Bogdan Supera wypowiedział się jeszcze krytycznie odnośnie utworzenia na terenie powiatu
brzezińskiego punktu ważenia pojazdów, a radny Jacek Szeligowski wyraził wątpliwość odnośnie konieczności
powołania w Starostwie Powiatowym
stanowiska pełnomocnika starosty ds.
przeprowadzenia audytu stanowiskowego oraz wprowadzenia standardów
zarządzania drogową grupą interwencyjną i współpracy międzywydziałowej.

Nadzwyczajna sesja
Rady Powiatu

TOM

11 lipca br. miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Brzezińskiego.
Celem spotkania radnych było dokonanie zmian w budżecie, a konkretnie zwiększenie o 10.000 zł środków na
wykonanie zadania inwestycyjnego pod
nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej
Nr 2937 w miejscowości Tadzin", co było
podyktowane wynikami postępowania
przetargowego.
Wśród innych zadań inwestycyjnych
zaplanowanych do realizacji przez samorząd powiatowy w roku 2016 są m.in.:
modernizacja istniejącego źródła ciepła
w oparciu o odnawialne źródła energii
i rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Domu Pomocy Społecznej
w Dąbrowie, adaptacja poddasza w Domu
Pomocy Społecznej w Brzezinach oraz
modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia.
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:
27.07.2016r. 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.
1.08.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Sienkiewicza bloki Nr 19 i 20, Przedwiośnie
bloki Nr 1, 1A, 3, 5 i 7.
2.08.2016r. w godz. 11:00 do 15:00: Działki Nowostawskie.
3.08.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Uchań Górny 1, w godz. 8:00 do 17:00: Uchań Górny 2.
4.08.2016r. w godz. 8:00 do 17:00: Uchań Górny 1, Rozdzielna, Kuźmy, Trzcianka Kuźmy.
5.08.2016r. w godz. 8:00 do 12:00: Dąbrówka Mała 2. w godz. 11:00 do 15:00: Kołacin 1.
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