1

5.10. 2016 r.

5 października 2016

nr 38 (675) · Rok XIII

ISSN 1730-6817

Cena 1,50 zł

Wielki koncert dla Adasia

W sobotę 1 października odbył się koncert charytatywny, którego celem była
zbiórka środków dla wymagającego operacji w USA Adasia Kernera. Nie był to

jednak wyłącznie zwykły koncert, ale
raczej festyn pełen rozmaitych atrakcji
przygotowanych przez różne instytucje
i organizacje.

Na początku prowadzący imprezę
Magdalena Michalak – popularna dziennikarka z TVP Łódź i dziennikarz „BIS”
Dawid Saj zaprosili na scenę rodziców
Adasia Kernera – Grzegorza i Beatę oraz
zaangażowanych w zbiórkę przedstawicieli samorządu i jednostek samorządowych
– burmistrza Marcina Plutę oraz dyrektorów Muzeum Regionalnego i Centrum
Promocji i Kultury – Pawła Zybałę i Ewę
Kalińską. „Witam wszystkich ludzi dobrej
woli, którzy odpowiedzieli na apel rodziców. To było naszym obowiązkiem” –
mówił burmistrz Marcin Pluta, dziękując
Grzegorzowi i Beacie Kernerom w imieniu całej lokalnej społeczności za „naukę
miłości" do własnego dziecka.
c.d. na str. IV

Communal Service laureatem Gali Przedsiębiorczości Społecznej

23 września w Teatrze Muzycznym w Łodzi podczas VIII Gali Przedsiębiorczości
Społecznej Spółdzielnia Socjalna Communal Service z Brzezin w ramach konkursu „Przełamujemy Bariery 2016" została uznana za najlepsze przedsiębiorstwo
społeczne w regionie łódzkim w roku 2016.

Podczas gali prowadzonej przez dziennikarkę telewizyjną Magdalenę Michalak
i członka Zarządu TPN Jarosława Wasiaka
statuetkę „Złotego Kosa” wspólnie odebrali
przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Communal Service, burmistrz Brzezin Marcin
Pluta, wójt gminy Rogów Daniel Kołada

oraz prezes spółdzielni Ryszard Śliwkiewicz.
Do statuetki dołączono czek na dwa tysiące
złotych. Celem konkursu organizowanego
przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne
„Ja-Ty-My" wraz z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych jest promowanie
przedsiębiorstw społecznych jako inicjatyw
ułatwiających powrót na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, partnerskich postaw administracji
państwowej i samorządowej wspierających
inicjatywy organizacji pozarządowych oraz
biznesu zaangażowanego w integrację społeczną. Laureatami w pozostałych dwóch
kategoriach zostali Krzysztof Piątkowski,
wiceprezydent Miasta Łodzi jako urzędnik
przyjazny organizacjom pozarządowym
w regionie łódzkim w roku 2016 oraz Konfederacja Lewiatan jako firma zaangażowana
w integrację społeczną w regionie łódzkim
w roku 2016. W trakcie gali przedstawiono również laureatów konkursu CEFEC dla
najlepszego europejskiego przedsiębiorstwa
społecznego w 2016 r., którymi zostały Restauracja „Filharmonia Smaku” z Łodzi oraz
Browar Spółdzielczy z Pucka.
c.d. na str. III
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Gratulacje dla Koła Gospodyń
Wiejskich Wola Cyrusowa Kolonia
Składam serdeczne gratulacje członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich Wola
Cyrusowa Kolonia, które podczas VI
Ogólnopolskiego Zjazdu KGW i innych
organizacji kobiecych z terenów wiejskich
10 września 2016 r. w Licheniu zwyciężyły w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym na najlepszą potrawę z ziemniaka,
zgłosiwszy placki ziemniaczane z sosem
śmietanowo-kurkowym, i otrzymały wyróżnienie w tym samym konkursie za
przeciroki z serem. Panie z Woli Cyrusowej Kolonia są także finalistkami Ogólnopolskiego Plebiscytu "Kobiety na start"
dla aktywnych wiejskich grup kobiecych,
w którym uznano je za aktywniejszą organizację kobiecą w województwie łódzkim.
Jesteśmy dumni, że reprezentowały Panie Ziemię Brzezińską podczas tych wydarzeń, a wszystkim polecamy kulinarne
specjały KGW Wola Cyrusowa Kolonia.
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

ogłoszenie płatne
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Pechowa rura zostanie wymieniona

29 września po raz drugi w ciągu tygodnia doszło do awarii wodociągowej
w ulicy Sienkiewicza. Jak się okazało, starą stalową rurę nadgryzł już ząb czasu
i mimo usunięcia awarii kilka dni wcześniej, tuż obok postała nowa dziura. Na

głębokości około dwóch metrów kilkadziesiąt lat temu wybudowano stalowy
wodociąg. Wilgoć sprawiła, że wodociąg
narażony jest na dużą awaryjność. Do tego
w ulicy przebiegają przewody elektryczne i sygnalizacji świetlnej, co sprawia, że

za każdym razem wykop musi być wykonywany ręcznie. Wodociąg dostarcza
wodę do odbiorców w kilku budynkach
mieszkalnych, a także do instytucji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania. Jak zapewnia Janusz
Cywiński, prezes Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach, w najbliższym czasie miejska spółka planuje
wymienić ten odcinek wodociągu na długości około 70-80 metrów. Aby uciążliwości w ruchu dla samochodów i pieszych
ograniczyć do minimum, rozważana jest
możliwość wymiany wodociągu metodą
bezwykopową. Po położeniu nowego wodociągu pozostanie jeszcze kwestia podłączenia odbiorców. Inwestycja musi być
uzgodniona z zarządcą drogi krajowej.
Koszt wymiany szacowany jest na 15-20
tys. złotych.
g.k.

Przebudowa ulic na Osiedlu Sejmu Wielkiego na półmetku

Pierwszym etapem przebudow y
dróg objęto ulice: Małachowskiego na
długości ponad 140 mb, na której ma
powstać nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, Dekerta na długości
ponad 70 mb, na której ma powstać nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, Czartoryskiego na długości blisko
160 mb, na której w około połowie długości ma powstać nawierzchnia z kostki
betonowej brukowej, a w drugiej części
nawierzchnia z płyt prefabrykowanych

typu JOMB, oraz ul. Niemcewicza,
gdzie na długości blisko 130 mb ma
powstać nawierzchnia z dwóch warstw
betonu asfaltowego (6-centymetrowej
grubości warstwy wiążącej i 5-centymetrowej warstwy ścieralnej). Zgodnie z projektem wzdłuż ulic mają powstać chodniki z kostki betonowej
brukowej wraz ze zjazdami do posesji, a także ścieżka rowerowa i zieleńce. Prace rozpoczęły się na początku
sierpnia. Przebudowę infrastruktury

drogowej poprzedziła budowa kanału deszczowego o łącznej długości blisko 300 mb w ul. Niemcewicza, Małachowskiego i Dekerta o średnicy od
300 do 200 mm, 9 sztuk wpustów deszczowych (kratek deszczowych) z przykanalikami oraz 10 studzienek rewizyjnych, w tym jedna z osadnikiem. Ta
część kanalizacji deszczowej włączona została do ul. Waryńskiego. Z kolei w ul. Czartoryskiego, gdzie z uwagi na ukształtowanie terenu nie było
możliwości zapewnienia grawitacyjnego spływu wód opadowych, wykonano
system chłonny z kruszywa płukanego
usytuowany pod zieleńcami. Również
z powodu konieczności zapewnienia
odpływu zdecydowano się na montaż
w części tej ulicy ażurowych płyt betonowych. Wykonawcą inwestycji jest
Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwa
Budowlano-Drogowego BUD DROG
z Koluszek oraz Przedsiębiorstwa
PUHB CEWOGAZ Jan Wolski z Łowicza. Koszt inwestycji planowanej do
połowy listopada wyniesie blisko 630
tys. złotych. Jednak obserwując tempo
prac i solidność wykonawców, można
spodziewać się szybszego oddania do
użytku mieszkańców przebudowanych
dróg z nowymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
g.k.

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Jeźdźcy a kierowcy
Sprzyjająca jesienna pogoda zachęca do
spacerów czy wycieczek rowerowych.
Niektórzy brzezinianie lubią także przejażdżki konne, choć wiąże się to czasem
z problemami, o czym poinformowała
nas właścicielka jednej z lokalnych stadnin. Ich przyczyną są kierowcy, którzy nie
przestrzegając przepisów, płoszą zwierzęta. Dotyczy to m.in. sytuacji wymijania na
drodze czy płoszenia przez quady w lasach. Z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji
zwróciliśmy się do Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach.
Jak się dowiedzieliśmy, zakazy dotyczą tu zarówno jeźdźców jak i kierowców.

Zabrania się bowiem jazdy wierzchem bez
uzdy, obok innego uczestnika ruchu na
jezdni, po drodze oznaczonej znakami
z numerem drogi międzynarodowej oraz
po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych, po drodze
twardej w okresie niedostatecznej widoczności, po drodze twardej osobie poniżej 17
lat. Jazda wierzchem powinna się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt, a w razie braku takiej drogi po poboczu, a jeżeli brakuje pobocza
– po jezdni.
Jazda samochodami czy quadami w lesie jest dozwolona, ale wyłącznie drogami publicznymi lub takimi, które są

Europejski Dzień Języków Obcych w SP nr 2

„Języki to nasza siła!” – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków. Święto, obchodzone zawsze 26 września, zostało
ustanowione przez Radę Europy w 2001
roku, i ma na celu podkreślenie bogactwa kulturowego i językowego Starego Kontynentu. Z okazji Dnia Języków
organizowane są w całej Europie liczne
i różnorodne wydarzenia: począwszy od
imprez przeznaczonych dla dzieci, poprzez specjalne programy radiowe i telewizyjne, na kursach językowych i konferencjach kończąc.
Nie pierwszy już raz do obchodów
Europejskiego Dnia Języków dołączyła
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach

pod kierunkiem nauczycielek języka
angielskiego: Martyny Zemły, Małgorzaty Wojtal-Tomasik i Joanny Brodziak. Przygotowania rozpoczęły się
dwa tygodnie wcześniej. Klasy VB i VC
przygotowały plakaty przedstawiające
f lagi krajów europejskich i podstawowe zwroty w każdym języku używanym
w Europie (m.in.: dzień dobry, do widzenia, szkoła). W quizie wzięły udział
trzyosobowe drużyny z klas IV – VI.
Uczniowie musieli wykazać się znajomością różnic językowych i podstawowych zwrotów używanych w głównych
językach europejskich. Quiz wygrała
reprezentacja klasy VIa w składzie: Jakub Brodziak, Wiktor Durański i Alan
Lewandowski.
Spotkanie było ciekawą formą promowania wielojęzyczności. Wszyscy
uczestnicy mogli się dowiedzieć ile „żywych” języków funkcjonuje na Ziemi,

oznaczone jako dostępne dla ruchu pojazdów silnikowych. Poza tymi drogami
wjazd do lasu jest zakazany. Obowiązuje w tym przypadku ustawa o lasach. Ten
sam zapis ogranicza możliwość wjazdu do
lasu także motorowerami, co oznacza, że
gdy posiadamy mniejszy typ quada, który nie został zarejestrowany jako samochód, również do tego zakazu musimy się
zastosować. Kodeks wykroczeń przewiduje tu karę grzywny za wjazd, a nawet
sam postój takiego pojazdu, w wysokości
do 1000 zł. Jeżeli chcemy mieć pewność,
że droga, którą chcielibyśmy się poruszać, jest dostępna dla pojazdów silnikowych, należy skontaktować się z lokalnym
nadleśnictwem.
TOM
a iloma mówi się na naszym kontynencie. Pojawiły się też ciekawostki, np.:
co po polsku oznacza ukraińskie słowo
„żuwaczka” albo z jakiego języka pochodzi wyraz „kalafior”.
Gratulujemy zwycięzcom, czekamy
na kolejne obchody Europejskiego Dnia
Języków.
g.k.

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

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774
ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Brzeziny wykaz nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul.
Sienkiewicza 16 stanowiących działkę: nr 2841/44, przeznaczoną
do oddania w najem na okres do trzech lat na rzecz właściciela
nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od 01.10.2016r. do
22.10.2016r.
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Bogumiła Brodecka – położna na medal
Do 31 grudnia trwa ogólnopolskie głosowanie w ramach akcji „Położna na medal”.
Ogólnopolski plebiscyt organizowany
przez Akademię Malucha Alantan ma na
celu m.in. promocję nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej zgodnych
zarówno z przyjętymi przez środowisko
położnicze i medyczne wymaganiami jak
i oczekiwaniami pacjentów. Szpital Specjalistyczny w Brzezinach reprezentują
dwie panie – Bogumiła Brodecka i Katarzyna Ćwiklińska. Dziś zaprezentujemy sylwetką pierwszej z nich.
O Bogumile Brodeckiej internauci na
portalu Facebook piszą: „wspaniała kobieta; siostra Bogusia to anioł nie człowiek;
najwspanialsza położna, jaką spotkałam;
cudowna położna; z panią Bogusią poród

to sama przyjemność". Sama zaś o sobie
mówi: „ten zawód daje mi szczęście, gdyż
codziennie rodzi się nowe życie, a to jest
piękne". Jako położna pracuje już od 26
lat, a prywatnie lubi podróżować, czytać książki oraz surfować po Internecie,
a dobrze się na tym zna, gdyż dodatkowo studiowała informatykę. „To naprawdę bardzo dobra położna, dba o pacjentki
i potrafi odbierać porody w sposób oczekiwany przez kobiety” – ocenia swoją
podwładną położna oddziałowa Elżbieta
Jochman.
Wywiad z Bogumiłą Brodecką można przeczytać na stronie Szpitala Specjalistycznego Brzeziny pod adresem: www.
szpital-brzeziny.pl/mama-rzadzi-na-porodowce. Pacjentki położnej lub cżłonkowie ich rodzin głos mogą natomiast oddać
na stronie www.poloznanamedal2016.pl.
TOM

W związku z rozpoczęciem kolejnego sezonu zajęć dla dzieci, młodzieży
i dorosłych Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zaprasza do składania
ofert dotyczących prowadzenia zajęć. Szczegóły zapytania ofertowego dostępne
na stronie internetowej www.cpik.brzeziny.bip-e.pl w zakładce Zapytania
ofertowe i pod numerem tel. 46-874-31-31 wew. 25.

bis@cpik-brzeziny.com.pl

Wynajmę plac lub kupię działkę
około 4000m2
pod działalność gospodarczą
w Brzezinach.
tel.503602012
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Niezwykłe odkrycie u ss. bernardynek

AUTO-SERWIS -wymiana

opon – układy hamulcowe –
diagnostyka komputerowa –
naprawa zawieszeń – wymiana
oleju – wymiana rozrządu –
inne naprawy tel. 795 528 516
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 63

MOŻLIWOŚĆ PRACY TYLKO W WEEKENDY

W kościele pw. św. Ducha odnaleziono
cenne polichromie, pochodzące prawdopodobnie z drugiej połowy XVIII w. Ich
zachowanie w należytym stanie wymaga
pilnych prac konserwatorskich.
Odkrycie to jest związane z pracami
remontowymi, jakie mają ostatnio miejsce w tej świątyni. Aby dokonać dalszej
renowacji ss. bernardynki zleciły rozpoznanie wnętrza kościoła pod kątem występowania ewentualnych pierwotnych
dekoracji. Pobrano materiał do analiz fizykochemicznych, wykonano również
badania kamerą podczerwieni. W efekcie
badań w niszach na południowej i północnej ścianie świątyni odkryto polichromie
nawiązujące do malarstwa iluzjonistycznego. Wykorzystywano je, gdy z różnych
względów nie było miejsca na wykonanie
ołtarza – malowidła miały tworzyć jego
iluzję. Brzezińskie polichromie przedstawiają retabula ołtarzowe nawiązujące stylistyką do okresu późnego baroku. „Są to
pierwotne malowidła kościoła, na których
nie ma śladów poprawek, a stan ich zachowania jest znaczny” – wyjaśnia konserwator Tomasz Ostaszewski.
Obecnie klasztor będzie się starał
o wpis malowideł do rejestru zabytków.
Na jego podstawie będzie można bowiem starać się o środki na ratowanie
polichromii, które szczególnie w okresie

zimowym, gdy następuje kondensacja wilgoci, narażone są na zniszczenie. „To bardzo cenne znalezisko, jeśli chodzi o sztukę
barokową w regionie łódzkim” – dodaje
Tomasz Ostaszewski.
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
Posiadamy łózeczko dziecięce z wyposażeniem

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

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIASTA BRZEZINY
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia
dyżuruje w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00-18.00
w pok. nr 127 Urzędu Miasta Brzeziny (I piętro),
przy ul. Sienkiewicza 16.
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Sukces zbiórki dla
Krzysztofa Leończuka

Młodzi Duchem w mieście krawców

W środę 21 września dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała opowiadał członkom Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub
Seniora „Młodzi Duchem" o Brzezinach –
mieście krawców. Było to już przedostatnie spotkanie w ramach projektu „Senior
działający w rozwoju nieustający" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Sukcesem zakończyła się zbiórka funduszy na sprzęt rehabilitacyjny dla Krzysztofa Leończuka. Kulminacyjnym jej momentem był wiosenny koncert w klasztorze oo.
Franciszkanów, na którym wystąpiła utalentowana wokalnie rodzina Kaczmarków
z Koluszek.
Wszystkim, którzy zaangażowali się
w tę zbiórkę, dziękują rodzice Krzysztofa Leończuka – Grażyna i Jan. Za zebraną
kwotę 6800 złotych udało się zakupić pionizator oraz podnośnik do kąpieli. Zakup
dofinansował także Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczególne podziękowania rodzice kierują do
inicjatorów koncertu – uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: Natalii
Bąby, Anny Lis, Michała Goli, Karoliny
Szatan, Rafała Wlazło, Weroniki Witkowskiej i Dawida Gaika, którym pomagali nauczyciele Witold Sikorski i Irena
Gralewska-Jagiełło.
TOM

Paweł Zybała opowiadał o historii Brzezin od końca XIX w. do czasu wybuchu II
wojny światowej – okresie, w którym w naszym mieście prężnie rozwijało się krawiectwo. Na początku września o wcześniejszych
dziejach Brzezin i zabytkach naszego miasta opowiadała natomiast artystka plastyk

i historyk sztuki Bogusława Tyralska z Muzeum Regionalnego. Miłym urozmaiceniem
spotkania z dyrektorem Zybałą była „zalewajka po brzezińsku” i słodkie racuchy.
Na 28 września zaplanowano natomiast
ostatnią prelekcję w ramach projektu „Senior działający w rozwoju nieustający” –
o ziołolecznictwie będzie mówiła Barbara
Guzicka.
W ramach zadania zakupiono także szachy, warcaby, karty i inne gry towarzyskie,
które urozmaicać będą środowe spotkania
„Młodych Duchem". W trakcie tygodnia
seniorzy spotykają się także w poniedziałki
o godzinie 18 i w czwartki o godzinie 17 na
zajęciach tanecznych oraz w czwartki o godzinie 18 na gimnastyce.
TOM

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

Dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach posiada na oddanie w najem
na okres do 3 lat, powierzchnie biurowe znajdujące się w budynku położonym
w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 10/12.
Budynek jest usytuowany w centrum administracyjnym miasta, pośród banków,
urzędów administracji rządowej i samorządowej, przy drodze krajowej nr72.
Pomieszczenia do wynajęcia:
1. Pomieszczenie, pok. nr 6 o pow. 14,47 m2. - parter
2. Pomieszczenie, pok. nr 7 o pow. 18,05 m2. - parter
3. Pomieszczenie, pok. nr 101 o pow. 18,81m2. - I piętro
4. Pomieszczenie, pok. nr 6 o pow. 14,60 m2. - I piętro
Sposób zagospodarowania: działalność gospodarcza o uciążliwości
nieprzekraczającej granic wynajmowanej nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu udzielane są w Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, parter, pokój 5 lub pod nr tel. 603
223 314

„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.

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Powstał brzeziński klub motocyklowy
We wrześniu odbyło się zebranie założycielskie Klubu Motocyklowego „EBeeRy"
Brzeziny. Wzięło w nim udział około 20
osób z Brzezin i okolic, które powołały
klub jako nieformalną jeszcze organizację
i przyjęły stosowny statut. Wśród celów
działalności wymieniono w nim m.in. promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie, upowszechnianie turystyki
motocyklowej oraz popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji.
Powstanie „EBeeRów" (nazwa nawiązuje oczywiście do tablic rejestracyjnych
powiatu brzezińskiego) to efekt wielu lat
integracji lokalnego środowiska. Motocykliści z Brzezin i okolic poznawali się na
okolicznych zlotach, w tym Powiatowym
Zlocie Motocyklistów, a ostatnio platformą wymiany informacji było też forum
motocyklowe www.motocykle-brzeziny.
pl oraz profil na Facebooku „Motocykliści

- Brzeziny". Obecnie członkowie klubu
tworzą otwartą facebookową grupę „Klub
Motocyklowy Ebeery Brzeziny", gdzie aktualnie toczy się dyskusja nad wyborem
logo, które będzie widnieć m.in. na kaskach. W planach jest dalsza integracja
lokalnego środowiska motocyklowego,
m.in. poprzez organizację spotkań i wyjazdów miłośników motocykli, pomoc
w organizacji zlotu, udział w imprezach
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz
podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej. Klub już włączył
się w zbiórkę na rzecz Adasia Kernera.
Kolejne osoby zainteresowane członkostwem w brzezińskim klubie motocyklowym, nie tylko właściciele motocykli,
ale także ich miłośnicy, mogą kontaktować się przez profil na Facebooku lub telefonicznie z jednym ze współzałożycieli
„Ebeerów" Jackiem Góratowskim pod numerem telefonu 606-829-342.
TOM

Warsztaty rękodzielnicze w bibliotece

Po okresie wakacyjnym powróciły do
Miejskiej Biblioteki Publicznej warsztaty
rękodzielnicze, które prowadzi Katarzyna Fraszek – absolwentka Małopolskiego
Uniwersytetu Rękodzieła Artystycznego,
która doskonali swoje umiejętności w tym
zakresie już od 30 lat.
Ubiegły rok zajęć minął pod hasłem
koralików, a obecnie w planach są jeszcze takie techniki jak koronka renesansowa, szydełkowanie i frywolitka. Przewidziano także wykonywanie ozdób

bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
„Te zajęcia to wspaniała sprawa, dają mi
wiele radości” – ocenia jedna z uczestniczek warsztatów Krystyna Selwakowska.
Na warsztatach rękodzielniczych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w każdy
piątek w godzinach od 16 do 18 spotyka się
około dwudziestu pań.
TOM

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286

Zapraszamy do zapoznania
z propozycjami zajęć w Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach.
Zapisy pod numerem telefonu
46-874-31-31 wew. 25.

Dzieci i młodzieży
(grupy do 20 osób):
Taniec towarzyski
(dzieci do 12 lat);
Taniec współczesny;
Taniec hip-hop;
Balet;
Gimnastyka korekcyjna;
Zajęcia plastyczne;
Robotyka;
Zajęcia informatyczne
(dzieci w wieku
9-13 lat);
Zabawy
matematyczno-logiczne;
Zajęcia ruchowe
dla dzieci
w wieku 2-4 lat;
Szachy;
Zajęcia logopedyczne;
Zajęcia teatralne.
Dorośli:
Florystyka;
Taniec relaksacyjny
– stretching;
Rysunek i malarstwo;
Taniec współczesny;
Taniec towarzyski;
Zajęcia jogi;
Zajęcia zumby;
Rękodzieło artystyczne;
Gimnastyka korekcyjna;
Zajęcia z samoobrony;
Zajęcia z modelarstwa.
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Nowy rok w „Świetliku"
19 września zabawami integracyjnymi rozpoczęły się w nowym roku szkolnym zajęcia w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik". Łącznie zapisanych jest tu 34
dzieci w wieku od pierwszej klasy szkoły
podstawowej do III klasy gimnazjum.
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym wychowawcami w świetlicy są Karolina Józwik, Ilona Małojec-Klimczak i Anita
Sobczyńska. Ich zadaniem jest m.in. pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych oraz prowadzenie zajęć z zakresu
pedagogiki zabawy, organizacji czasu wolnego, arteterapii czy biblioterapii. Tradycyjnie duży nacisk położony będzie także na profilaktykę m.in. przeciwdziałania
złym nawykom higienicznym, uzależnieniom i agresji.
Dzieci ze „Świetlika" wspólnie obchodzą różne polskie święta, ale również poznają zwyczaje innych krajów. Biorą udział
w okolicznościowych przedstawieniach.
Obecnie przygotowują się do obchodów
Święta Edukacji Narodowej i Dnia Pracownika Socjalnego. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego planowane jest także
wspólne grupowe zdjęcie, które ma wykonać profesjonalny fotograf, co stanowi nagrodę za udział w konkursie „Anioł naszego miasta".
TOM

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.

bis@cpik-brzeziny.com.pl

10

5. 10. 2016 r.

Zabytkowe pomniki
odnowione
Widać już pierwsze efekty działalności
Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków
Cmentarza Rzymskokatolickiego w Brzezinach. Organizacja powołana w maju br. 20
września z udziałem przedstawiciela konserwatora zabytków odebrała po renowacji dwa pierwsze pomniki.
Są to nagrobki żony burmistrza Brzezin z XIX w. Florentyny Irzyłowskiej z Raszowskich oraz dwóch mężczyzn i dziecka. Zakres prac na pierwszym nagrobku
obejmował odtworzenie frontowej tuby,
odlanie fundamentu i płyty wierzchniej.
Pionową część nagrobka pokryto zaprawą
wyrównującą, odtworzono białe malowidła płyty inskrypcyjnej, a krzyż wypiaskowano i pomalowano na nowo. Wokół
drugiego pomnika odtworzono ogrodzenie, z którego zachował się tylko jeden
słupek, oczyszczono płytę i uzupełniono
ubytki oraz podkuto liternictwo.
W odbiorze z ramienia zleceniodawcy
prac, czyli Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Cmentarza Rzymskokatolickiego w Brzezinach, uczestniczyli: prezes tej organizacji Sławomir Sobkiewicz,
wiceprezes Zbigniew Jagielski oraz sekretarz Bogusława Tyralska – pracownik
Muzeum Regionalnego, gdzie mieści się
siedziba stowarzyszenia. Jego członkowie
apelują obecnie do mieszkańców Brzezin
o przynoszenie do muzeum dawnych fotografii cmentarza. Na ich podstawie będzie można odnowić kolejne zabytkowe
groby. W tym roku planowana jest jeszcze
renowacja trzech pomników.
„Naszym celem jest nie tyle odnowienie, co konserwacja, czyli zachowanie tego, co ocalało, i umożliwienie temu
trwania dalej w czasie” – wyjaśnia wykonująca prace konserwacyjne Anna Pankanin. „Te pomniki świadczą o historii naszego miasta, dlatego warto je uratować
od zniszczenia” – wskazuje prezes komitetu Sławomir Sobkiewicz.
Aby pozyskać środki na dalsze prace, planowane są m.in. wzorem innych
miast zbiórki w czasie Dnia Wszystkich
Świętych. Informacje o działalności Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków
Cmentarza Rzymskokatolickiego w Brzezinach można pozyskać m.in. na profilu
„Brzeziny – zabytki cmentarza" na portalu Facebook.
TOM

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że na terenie miasta Brzeziny odbędzie się
bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady będą odbierane przez firmę GLOBALeko według następującego harmonogramu:
rejon
ulice
Dzień
wywozu

data

1

Kopernika, Jana Pawła, Jarzębinowa, 1 Maja, Krasickiego, Łąkowa,
Łódzka, Piłsudskiego, Spacerowa, Żeromskiego, Joselewicza, Leśna,
Małczewska, Andersa, Moniuszki, Przechodnia, Rejtana, Fredry,
Matuszewskiego, Źródlana.

wtorek

11.10.2016 r.

2

Św. Anny, Cicha, Polna, Przemysłowa, Reformacka, Spokojna, Sportowa,
Południowa, Dąbrowskiego, Składowa, Wesoła, Zdrowie, Mickiewicza,
Wodociągowa, Sienkiewicza, Staszica, Traugutta, Kościuszki, Okrzei.

wtorek

25.10.2016 r.

3

Lasockich, Kilińskiego, Bohaterów Warszawy, Brzozowa, Cegielniana,
Wspólna, Głowackiego, Korczaka, Kosmonautów, Kosynierów,
malownicza, Modrzewskiego, Nadrzeczna, Zawilcowa, SkłodowskiejCurie, Północna, Chryzantem, Daliowa, Irysowa, Jasińskiego,
Konwaliowa, Madalińskiego, Ogrodowa, Przedwiośnie, Racławicka,
Różana, Sikorskiego, Szarych Szeregów, Uniwersału Połanieckiego,
Wojska Polskiego, Berlinga, Hallera, Konstytucji 3 Maja, Kulczyńskiego,
Mrocka, Partyzantów, Reymonta, Sasanek, Tulipanowa, Pileckiego, Orląt
Lwowskich, Klonowa.
Waryńskiego, Dekerta, Droga Młyńska, Ludowa, Chopina,
Małachowskiego, Niemcewicza, Potockiego, Sejmu Wielkiego, Kołłątaja,
Sosnowa, Nowa, Stryjkowskiego, Krakówek, Kordeckiego, Słoneczna,
Burskiego, Konopnickiej, Słowackiego, Czartoryskiego, Orzeszkowej,
Strykowska
Odbiór odpadów z nieruchomości wielorodzinnych na terenie miasta
Brzeziny

wtorek

08.11.2016 r.

wtorek

22.11.2016 r.

wtorek

06.12.2016 r.

4

5

W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych odbierane będą wyłącznie: stoły, krzesła, szafy,
wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, dywany, wykładziny, materace, rowery, zabawki
dużych rozmiarów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.
Odpadem wielkogabarytowym nie są: odpady niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe itp.
Przedmioty przeznaczone do odbioru prosimy wystawiać przed posesję lub do altan
śmietnikowych w dniu planowanej zbiórki, którą rozpoczynamy od godz.5.00.
Ponadto informujemy, że w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35 zlokalizowany jest Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) , w którym mieszkańcy Brzezin mogą zostawić
wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00 – 14.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-13.00.
Do PSZOK można, we własnym zakresie dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje
odpadów:







papier, metal, tworzywa sztuczne , szkło i opakowania wielomateriałowe;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe;
zużyte opony;
odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 2 m3 w roku z gospodarstwa
zużyte baterie i akumulatory

odpady biodegradowalne pochodzące z przydomowych ogrodów
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Nowy parking przy Reformackiej

Nowy parking na
około dziesięć samochodów powstał
przy ul. Reformackiej w Brzezinach.
Mogą na nim parkować samochody mieszkańców
okolicznych bloków, ut wa rdzony teren stanowi
również dojazd do
kilku garaży. Parking stanowi uzupełnienie ubiegłorocznej inwestycji

prowadzonej w tej części miasta. Utwardzenia części działki podjęła się Spółdzielnia Socjalna Communal Service
na zlecenie miasta Brzeziny za kwotę
ponad 25 tys. złotych. Prace polegały
na wykorytowaniu terenu na głębokości 25-30 centymetrów, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku, rozłożeniu
kruszywa i jego uwałowaniu, a na następnie wykonaniu utwardzenia terenu
na podsypce cementowo-piaskowej za
pomocą płyt ażurowych. Zastosowanie
płyt ażurowych nie tylko zapewniło estetyczne utwardzenie terenu, ale pozwoliło również na zagospodarowanie
części wód opadowych. Ponadto przy
budynku wykonano teren zielony z wysokim krawężnikiem, aby uniemożliwić parkowanie pojazdów bezpośrednio pod oknem mieszkańców budynku
wielorodzinnego. Prace zakończyły się
21 września.
g.k.

OKNA-DRZWI
SPRZEDAŻ
– MONTAŻ RATY
– PROMOCJE
tel. 795 528 516
wyceny u klienta gratis,
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 63

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
Informuję, zgodnie z przedłożoną przez Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Brzezinach informacją dotyczącą jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi w II półroczu 2016 r. oraz Oceną jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 92/2016 wydaną przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach z dnia
15 września 2016 r., że woda dostarczana z wodociągu publicznego
w Brzezinach spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i jest przydatna do
spożycia.

bis@cpik-brzeziny.com.pl

ODSZKODOWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY
MAJĄTKOWE
ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5

tel. 663 742 876

GWARANTOWANE
NAJNIŻSZE CENY
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja
AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035
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 Daewoo Matiz 2001, 667 391 075
SPRZEDAM VW Passat B4 TDI, 882 626 179

Usługi
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery!
bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, ,
608 33 44 55 ,rabaty, cena umowna
DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy,
docieplenia, elewacje, poprawki, wnętrza
płyty K-G, gładzie, glazura, terakota,
669 477 012
ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania,
pomiary, uprawnienia budowlane,
605 397 614
REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116
POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Dojazd!!!
732 313 316
ROLETY, plisy, moskitiery do okien,
producent, 508 537 104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502
858 882 do (02)/2017 r
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
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
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje
meble: kuchenne, szafy, garderoby,
Łazienki, biurka, nietypowe zabudowy, stoły
drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875
DACHY – krycie papą termozgrzewalną
i docieplanie stropodachów, 510 109 832
WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376
W Y L E W K I agregatem z acierane
mechanicznie, 600 086 995

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577
428
BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa,
montaż – producent 503 572 046
ELEK TRYK- anteny, alarmy,napędy,
monitoring, domofony, 515 362 050,
www.instalmed.pl
JĘZYK niemiecki, 694 487 614
HYDRAULIKA – udrażnianie, 884 802 961
ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami
o g ó l n o b u d o w l a ny m i ,
wodno
kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy,
604 381 688
MATEMATYKA fizyka, chemia, 664 626 854
OCIEPLANIE budynków, 500 700 033
BRUKARSTWO, 512 525 323
AUTOLAWETA, pomoc drogowa, przewóz
maszyn, 502 592 035
W Y L E W K I agregatem z acierane
mechanicznie, 600 086 995
MATEMATYKA – liceum, gimnazjum, 516
845 553
REMONTY – docieplenia, 721 620 231
T Y N K I mas z ynowe, docieplenia
kompleksowe, remonty, wykańczanie
wnętrz, 514 723 688
B E TO N OW E w ylewki agregatem,
608 577 428
KOREPETYCJE – matematyka, 661 355 461
MALOWANIE, remonty, 721 958 081
KROJENIE tkanin usługowo, 730 285 623
KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306
ALARMY, automatyka budynkowa, elektryka,
668 406 274
KOREPETYCJE – chemia, 505 141 056
BUDOWY
d o m ó w,
budynków
gospodarczych, 783 117 546
DOCIEPLENIA, ocieplenia poddaszy,
wykończenia, ceny miłe dla ucha, 608 661 045
OCIEPLENIA – budynki gospodarcze, garaże,
itp. Zlecenia 2017 r., 668 218 563
MASAŻ z dojazdem do domu, 535 228 336
REHABILITACJA domowa, 534 226 337
OCIEPL ANIE poddaszy pianą pur,
608 610 491
PRANIE dywanów, mebli tapicerowanych,
tapicerki samochodowej, 505 590 588
KOREPETYCJE – j. niemiecki, 1 lekcja gratis,
694 487 614
ANGIELSKI, 517 719 198
SPRZĄTANIE domów, mieszkań, biur –
solidnie !, 576 045 924
BÓLE mięśniowe, reumatyczne –
klawiterapia. Oczyszczanie, odchudzanie,
regeneracja organizmu, 507 130 096

Praca
SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre
warunki, umowa o pracę, 506 188 477
ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E kraj,
603 793 543
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki,
514 288 649
BRYGADA mixokret, 696 85 72 85
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała
praca, zatrudnienie, bardzo dobre warunki ,
miła atmosfera, 509 233 753
ZATRUDNIĘ szwaczkę, stała praca, 508 853
414, 512 970 000
FIRMA budowlana poszukuje pracowników
do dociepleń, 500 700 033
FIRMA zatrudni dekarzy, 500 000 820
SZWACZKI chałupniczki – spódnice,
509 571 912
SZWACZKI chałupniczki – tuniki, 509 571 912
ZATRUDNIĘ osobę do baru w Strykowie, 601
433 007
ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551
PRACA na dachach dzwonić po 18.00 ,
505 362 878
ZATRUDNIĘ szwaczki, 507 755 880
ZATRUDNIMY szwaczki do zakładu
i chałupniczki – stała praca, 509 477 106
ZATRUDNIĘ brygadzistę do kostki brukowej,
508 301 062
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kółka, 508 301 062
ZATRUDNIĘ szwaczki dzień/noc, 570 129 046
DORADCĘ ds nieruchomości Brzeziny, cv:
praca@nieruchomości-55.pl, 504 605 504
ZATRUDNIĘ SZWACZKĘ -Sukienki: Tkanina,
dzianina 504-047-314
ZATRUDNIĘ kierowcę, ADR, cysterny – C+E,
CV na e-mail:rdz@vp.pl, 606 155 155
ZATRUDNIĘ murarzy, pomocników i na
roboty wykończeniowe, 603 872 901
ZATRUDNIĘ ucznia w zawodzie meczhanika
samochodowego, Andrespol, 511 609 311
ZATRUDNIĘ sprzedawcę w sklepie
monopolowym, 607 613 056
ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 285 518
SZWACZKI do prostego szycia na owerloku,
bardzo dobre warunki zatrudnienia, firma
mieści się w okolicy M-1 w Łodzi, 42 637 30 64
ZATRUDNIĘ mechanika, Marcin –
505 027 436
ZATRUDNIĘ ekspedientkę, 887 767 311
PRZYJMĘ do wykończeń, 577 223 417
PRZYJMĘ do remontów, 790 413 180
SZWACZKI – drelich, praca całoroczna,
514 535 530
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drobne ogłoszenia
PRZYJMĘ cukiernika, pomoc i kierowcę do
rozwożenia pieczywa, 512 462 169
SZWACZKĘ, Brzeziny, Okrzei 5, 661 121 966
PRZYJMĘ osobę na overlock, 514 288 649
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E (Unia Europejska),
505 454 499
POTRZEBNY mężczyzna lub kobieta do
pracy w handlu, stała praca, 514 891 749,
512 462 175
ZAKŁAD krawiecki zatrudni osobę (może
być do przyuczenia)do obsługi maszyn:
kieszeniówka, guzikarka, dziurkarka, rygiel,
605 08 68 28
ZAKŁAD Mięsny Ścibiorów sp. z o. o. zatrudni
fachowca na dział produkcji oraz osoby do
przyuczenia w wyżej wymienionym dziale,
46 874 37 27, kontakt osobisty po godz. 11-tej.
ZATRUDNIĘ kierowcę na kraj kat. C+E,
weekendy wolne, 501 097 722
ZAKŁAD krawiecki zatrudni konstruktora
odzieży. Mile widziana obsługa programu
INVENTEX, 605 08 68 28
ZATRUDNIĘ cukiernika, korzystne warunki,
514 686 668
POTRZEBNA pomoc do domu, 606 618 633,
wieczorem
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika,
604 543 817
ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego
kobiety oraz mężczyzn 512 159 406 po godz.
18

Nieruchomości
PILNIE wynajmę lub sprzedam mieszkanie
w kamienicy 50 m2, tel. po godz. 16.00 – 517
694 485
SPRZEDAM mieszkanie 60m2 w bloku
z cegły, parter, 603 649 467
POSIADAM 48 m2 do wynajęcia – bloki, 533
963 470
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok –
Raformacka 16, 502 218 623
SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2,
Brzeziny, ul. Polna, prąd, woda, 508 301 005,
601 305 357
SPRZEDAM dom 120m z 2010r Helenów gm.
Brzeziny 380.000,- 606-595-694
SPRZEDAM działki budowlane od 9001300m w Brzezinach ul. Mrocka – okazyjnie
59zł/m2, 792 433 601
SPRZEDAM M-6, 509 171 241
MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów,
605 784 278
LOKALE użytkowe do wynajęcia-Rogów,
605 784 278

LOKAL użytkowy do wynajęcia w nowo
powstającej – Galerii ARKADIAN, Koluszki,
ul. Reja 3, 606 23 96 96
DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273
DZIAŁKĘ budowlaną w Głownie sprzedam,
886 423 100
M-6 parter sprzedam lub wynajmę, 886 423
100
SPRZEDAM M-4, ul. Kulczyńskiego, 691 884
131
TANIO sprzedam działkę rolno – budowlaną
5200 m2, Koziołki, 510 724 760
OKAZJA! M3 Rogów, 503 964 689
DZIAŁKA , ul. Ludowa, 668 267 570
TANIO sprzedam działkę rolno – budowlaną
3600 m2, Mroga Dolna, 510 724 760
SPRZEDAM umeblowane mieszkanie 42 m2,
III p. ul. Moniuszki, 664 811 218
MIESZKANIE 25 m2 sprzedam, 603 610 750
SPRZEDAM dużą działkę budowlana,
Brzeziny, ul. Ludowa, 791 682 106
SPRZEDAM 2,59ha– Wola Cyrusowa Kolonia,
668 683 685
POSIADAM do wynajęcia lokal 30 m2 koło
muzeum, 506 162 095
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia, 505
114 107
SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu
– 120 tys. do negocjacji, IV piętro 604 278 815
SPRZEDAM działkę 3700m2 z możliwością
zabudowy, okolice Bogdanki 608 022 893
SPRZEDAM garaż, Sienkiewicza, 506 486 281
SPRZEDAM 60 m2 w kamienicy, bez
czynszowe, 530 906 691
DZIAŁKA zagrodowa 1,3 hektara Syberia –
sprzedam, 508 000 210
SPRZEDAM działkę budowlaną, inwestycyjną
– 2996 m2 w Brzezinach, ul. Waryńskiego, 721
712 813
SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, blok TBS przy
policji, 501 431 257
SPRZEDAM ziemię czarną z torfem i działkę
budowlaną w każdej ilości, 660 684 146

APTEKA
Brzeziny,
ul. Przedwiośnie 2D

czynne
8.00 – 20.00

SPRZEDAM w kamienicy do remontu 40 m2,
46 833 77 08
WYNAJMĘ garaż – Osiedle Kulczyńskiego,
140 zł., 518 590 860
POSIADAM 40 m2 do wynajęcia w bloku,
697 308 891
SPRZEDAM ziemię rolną w Buczku,
501 144 483

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
CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe,
wieńce, silniki elektryczne NOWE !, 501 713
102
NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul.
Krakówek 34, 503 491 722 - Wojciechowski
PRZYJMĘ gruz , ziemię, 606 607 639
SKUP bydła świń, macior, knurów, 726 879
139, 602 813 762
KUPIĘ owies, 604 634 249
SPRZEDAM żyto ozime Herakles – pierwszy
odsiew, zamrażarkę 400 litrów, wagę
suwakową 400 kg, 605 884 584
ŻYTO sprzedam, 516 061 980
DREWNO kominkowe opałowe – 8 gatunków
na placu, trociny sprzedam, 504 010 550
SPRZEDAM witrynę chłodniczą, 603 610 750
SPRZEDAM siewnik „Poznaniak”, 728 278 795
NAMIOT gastronomiczny 50 m2 sprzedam,
Bar TIP-TOP, 46 874 01 13
SPRZEDAM jęczmień i pszenicę, 607 202 580,
46 874 61 58
SPRZEDAM rozsiewacz Amazone, siewnik,
pług na sprężynie i agregat uprawowo –
siewny, 505 128 289
SPRZEDAM drewno kominkowe, opałowe,
533 277 200
DWUIGŁÓWKA TEXTIMA płaska oraz UNION
SPECJAL drabinkowa 230/380 – sprzedam,
511 422 151
SPRZEDAM niedrogo w bardzo dobrym
stanie: sieczkarnię – lodę, drukarkę „Lexmark”,
kuchnię białą „Grudziądz”, 602 393 585
SPRZEDAM jagnięta i jagnięcinę 40-45 kg,
604 543 817

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Katastrofalna pomyłka arbitra
Czegoś takiego na stadionie miejskim
w Brzezinach jeszcze nie było. Podczas
ostatniego meczu 8. kolejki łódzkiej klasy okręgowej pomiędzy Startem Brzeziny a Stalą Głowno doszło do fatalnej
pomyłki arbitra. Sędzia napomniał zawodnika gospodarzy jedną żółtą kartką
i usunął go z boiska. Po meczu przyznał
się do błędu, argumentując swoją decyzję tym, że był pewien, że zawodnik
wcześniej miał na swoim koncie żółty
kartonik.
Czarno-czerwoni w dalszym ciągu
nie mogą się przełamać. Po sześciu porażkach z rzędu bardzo blisko zdobycia pierwszych punktów w tym sezonie brzezinianie byli w Dłutowie. Mecz
z miejscowym GLKS od samego początku był bardzo wyrównany i emocjonujący. Rywale po trzech trafieniach
Bartłomieja Grali w tym dwóch z rzutu karnego i jednym golu samobójczym
wygrali 4:3. Dla Startu na listę strzelców wpisali się Alex Sesay, Wojciech
Koperniak i Jakub Rakowski.
Na kolejną szansę na przełamanie
nie trzeba było długo czekać. W miniony weekend do Brzezin przyjechał spadkowicz z IV ligi łódzkiej Stal Głowno.
Start rozpoczął ten pojedynek bardzo
spokojnie. Gospodarzom przytrafiało
się wiele indywidualnych błędów. Po
jednym z nich, w 25. minucie, golkipera Startu pokonał Adam Gibała. Przyjezdni rzucili się do zdecydowanych
ataków, próbując pójść za ciosem. Jeszcze przed przerwą na 0:2 podwyższył
Dominik Tomczyk. Po zmianie stron do
odrabiania strat ruszyli brzezinianie.
Sygnał do walki dał Alex Sesay, który
pewnie wykorzystał rzut karny i zdobył kontaktowego gola. Niestety, kilka
minut później w wyniku dwóch napomnień żółtą kartką boisko musiał opuścić Robert Szubert. Od tego momentu

mimo personalnego osłabienia gospodarze starali się wyrównać. Stal starała się kontrolować przebieg rywalizacji i nastawiła się na kontry. Po jednej
z nich, w 79. minucie, na 1:3 podwyższył Eryk Lebioda. Miejscowi się nie załamali i kilka minut później po raz kolejny przegrywali tylko jedną bramką
po trafieniu Waldemara Pabiniaka. To
co wydarzyło się chwilę później, zaskoczyło wszystkich sympatyków futbolu.
Po faulu w środku pola sędzia główny
napomniał Mateusza Turka żółtą kartką i od razu czerwoną, w wyniku czego
piłkarz musiał zejść z placu gry. Mimo
wielu pytań i protestów sędzia zdecydował się na usunięcie piłkarza. Wynik
nie uległ już zmianie, ale brzezinianie
osłabieni brakiem dwóch zawodników
nie byli w stanie przeprowadzić już
żadnej skutecznej akcji. Po spotkaniu
arbiter przyznał się kierownikom obu
drużyn do popełnienia rażącego błędu. Sędzia myślał, że po raz drugi napomniał zawodnika żółtą kartką i dlatego pokazał mu czerwoną kartkę. Taki
błąd zdarzył się w okręgu łódzkim po
raz pierwszy w historii. Cała sytuacja
została opisana przez arbitra w protokole sędziowskim. Na meczu obecny był również obserwator z ramienia
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, który złożył w centrali odpowiednie sprawozdanie. Omylny sędzia został zdegradowany o jedną klasę rozgrywkową,
ale wynik pojedynku zostaje zachowany z boiska. Tym samym podopieczni
trenera Jacka Stańdo przegrali ósme
spotkanie z rzędu i nadal zamykają tabelę łódzkiej klasy okręgowej.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni
rozegrają w sobotę 8 października o godzinie 15:00. W wyjazdowym pojedynku rywalem brzezinian będzie spadkowicz z IV ligi łódzkiej LKS Rosanów.
Dawid Saj

Wandale w bibliotece
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
dokonano ostatnio zniszczenia framugi okna, którą ktoś próbował podpalić.
„To nie pierwszy przypadek chuligaństwa w naszej okolicy, często się bowiem
zdarza, że w pobliżu biblioteki znajdujemy puste butelki” – informuje dyrektor

tej placówki Danuta Bączyńska. Stąd
apel do mieszkańców Brzezin, aby zgłaszali wszelkie przypadki chuligaństwa
w okolicach Miejskiej Biblioteki Publicznej do Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach.
TOM

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 46 874 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
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Obrady przeprowadzono 29 września br.
Po zapoznaniu z porządkiem obrad i zatwierdzeniu protokołów z poprzednich
sesji przystąpiono do realizacji kolejnych
punktów.
Informacja Burmistrza z prac między
sesjami Rady Miasta Brzeziny
26 sierpnia burmistrz spotkał się
z przedstawicielami kupców brzezińskich
w sprawie rewitalizacji rynku. Burmistrz
uczestniczył także w posiedzeniu Związku Miast Polskich w Poznaniu. Omawiano sprawy bieżące i projekty zmian ustaw
oraz rozporządzeń. 29 sierpnia odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZUK sp. z o.o. w Brzezinach, na którym została podjęta uchwała w sprawie
wniesienia wkładu pieniężnego do spółki w wysokości 250.000,00 zł w zamian za
objęcie 250 nowych udziałów. 30 sierpnia
burmistrz spotkał się z prezesem WFOŚiGW w Łodzi w sprawie pozyskania środków – dotacji na realizację projektów. Tego
dnia burmistrz spotkał się też z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju w sprawie objęcia pilotażem projektów Smart
City i e-mobility. 31 sierpnia burmistrz
spotkał się z wykonawcami zadania „Remont kanału deszczowego na odcinku
o długości 700 mb. w m. Brzeziny”. 1 września odbyły się rozpoczęcia roku szkolnego we wszystkich brzezińskich szkołach.
Uczczono również 77. rocznicę wybuchu
II wojny światowej. 2 września burmistrz
uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej
Rady Zatrudnienia. 4 września burmistrz
brał udział w Mixerze Regionalnym na ul.
Piotrkowskiej w Łodzi. 5 września odbyło
się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS w Brzezinach sp. z o.o., na którym została podjęta uchwała w sprawie
wniesienia wkładu pieniężnego do spółki
w wysokości 70.000,00 zł w zamian za objęcie 140 nowych udziałów. 7 września z-ca
burmistrza uczestniczyła w posiedzeniu
komisji mieszkaniowej – rozpatrywano
wnioski o przydział lokali mieszkalnych.
7 września burmistrz uczestniczył w Kielcach w targach przemysłu zbrojeniowego
na zaproszenie PGZ. 12 września TV Republika nagrywała program o Brzezinach
– przeszłości i innowacyjnej teraźniejszości oraz przyszłości miasta, który został
wyemitowany w niedzielę 18 września. 12
września wpłynęło wystąpienie pokontrolne NIK po kontroli przeprowadzonej

w Urzędzie Miasta pn. Klauzule społeczne
w zamówieniach publicznych udzielanych
przez administrację publiczną. W dn. 14 15 września burmistrz uczestniczył w konferencji Smart City Forum w Warszawie,
gdzie był prelegentem. Platforma dialogu i współpracy biznesu z administracją
centralną i lokalną, jaką jest Smart City
Forum, pozwala na efektywną wymianę
opinii oraz doświadczeń w zakresie inteligentnych miast, dotyczącą ich rozwoju.
15 września z-ca burmistrza wraz z prezesem Spółdzielni Socjalnej Communal –
Service, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Waldemara Krenca, brali udział
w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego Województwa
Łódzkiego. W punkcie dotyczącym instytucji ekonomii społecznej przedstawili
uczestnikom spotkania informację w temacie stosowania przez Miasto Brzeziny
klauzul społecznych oraz funkcjonowania
Spółdzielni Socjalnej Communal Service. 16 września burmistrz podpisał umowę o dofinansowanie (dotację) z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie: „Eko Brzeziny
– zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców miasta – kampania edukacyjna w zakresie racjonalizacji gospodarki
odpadami i zapobiegania ich powstawaniu” na kwotę 34.900,00 zł z terminem realizacji do 31 grudnia 2016 r. 16 września
burmistrz udzielił wywiadu w TV Republika w Warszawie. 19 września odbyło się
spotkanie z firmą Instal-Bud - wykonawcami separatora oraz z firmą PROGEO wykonującą dokumentację rekultywacji terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach.
20 września burmistrz brał udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
w Ministerstwie Rozwoju. 21 września
odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulic:
Niemcewicza, Potockiego i Czartoryskiego dotyczące omówienia proponowanych
rozwiązań w zakresie przebudowy dróg na
wymienionych ulicach. 22 września burmistrz brał udział w IV Samorządowym
Forum Kapitału i Finansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie był prelegentem i odebrał
nagrodę za zajęcie 3. miejsca w kategorii
miasta powiatowe w rankingu pisma samorządu terytorialnego Wspólnota – „Wydatki bieżące 2016”. 26 września burmistrz
uczestniczył w posiedzeniu Związku Miast
Polskim we Wrocławiu. Omawiano sprawy
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bieżące i projekty zmian ustaw oraz rozporządzeń. 27 września burmistrz brał udział
w VII Kongresie Regionów we Wrocławiu – temat „Nowoczesne regiony przyjazne mieszkańcom”, gdzie był prelegentem w jednym z paneli. 28 września z-ca
burmistrza uczestniczyła w posiedzeniu
komisji mieszkaniowej – rozpatrywano
wnioski o przydział lokali mieszkalnych.
Burmistrz dodał, że spółdzielnia socjalna
Communal Service została uznana za najlepszą spółdzielnię działającą w województwie łódzkim.
Radny J. Piątkowski zapytał o ustalenia
podjęte na spotkaniu w dn. 26.08., m.in. jakie są ostateczne koszty, które muszą ponieść kupcy za m2. Radny zapytał także,
czy udało się przychylić do prośby mieszkańców ulic: Niemcewicza, Potockiego
i Czartoryskiego i czy ustalono termin kolejnego spotkania. Burmistrz oznajmił, iż
w sprawie kupców potrzeba ok. tygodnia
na ostateczne określenie wartości z uwagi
na aplikowanie o środki z funduszu municypalnego. W przypadku mieszkańców
jednego z osiedli obecnie trwa dialog z wykonawcą projektu w sprawie realizacji planowanej ścieżki. Radna G. Pietrasik odnośnie spotkania z 30 sierpnia zapytała, czy
jest szansa, by poważnym partnerstwem
objąć realizowane przez miasto projekty. Radna zapytała o koszty audycji w TV
Republika oraz o efekty obecności burmistrza na targach przemysłu zbrojeniowego. Burmistrz przekazał, że koszty audycji ze strony miasta wyniosły 3 tys. zł.
Burmistrz rozmawiał z przedstawicielami
PGE oraz Polskiej Grupy Zbrojeniowej nt.
możliwości współpracy w realizacji projektów „smart city” – uzyskania wsparcia,
tak by wkład własny miasta w projekty był
obniżony.
T. Barucki chciał wiedzieć, jakie korzyści dla Brzezin przynoszą posiedzenia
ZMP. Radny zaznaczył, że nie ma gwarancji, by sejm podporządkował się rozporządzeniom ZMP. T. Barucki dodał także, iż
w Brzezinach nie rozwija się przemysł służący nawiązaniu współpracy z PGZ. Burmistrz wyjaśnił, że udział w ZMP daje
możliwość pozyskania informacji o aktualnych programach i możliwościach ich finansowania. Dodał, że będzie rozmawiał
z ministrami, aby prosić o formy dofinansowania dla projektów miasta. M. Sysa poruszył sprawę kupców brzezińskich.
c.d. na str.V

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

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Szanowni Państwo,
informujemy,
że od 1 października 2016 r.
z redakcją tygodnika
Brzeziński Informator Samorządowy
można kontaktować się
poprzez nowy adres e-mail:

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Weź paragon

zarejestrowane i legalnie działające podmioty” – mówi Wioleta Meszka, naczelnik
Urzędu Skarbowego w Brzezinach.
„Puste" faktury to faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, mające na celu m.in. zawyżenie
kosztów działalności gospodarczej oraz
zwiększenie podatku naliczonego.

Dokumenty te następnie są przekazywane „umówionym” podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu
wygenerowania niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości kosztów działalności, a także nienależnego podatku
naliczonego.
cd. str. XIII

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach zaprasza
swoich czytelników zarówno tych starczych, jak i najmłodszych
po przerwie wakacyjnej do dalszego korzystania z naszych usług,
w następujących godzinach pracy naszej placówki:

Od 19 września do końca listopada trwa
ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów pod hasłem „Weź paragon ze sobą“.
Kampania dotyczy głównie klientów
stacji benzynowych, którym akcja ma
uświadomić, jakie skutki może przynieść
niewydawanie paragonów fiskalnych na
stacjach oraz niezabieranie ich ze sobą
przez osoby kupujące paliwo.
„Jednym z najczęstszych błędów umyślnych popełnianych przez sprzedawców jest
niewydawanie paragonów lub zbieranie
paragonów nieodebranych przez klientów,
które następnie wykorzystywane są w procederze wystawiania tzw. >>pustych<< faktur. Niestety, w procederze uczestniczą
BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o
gospodarce
nieruchomościami
(Dz.U. z 2015 r. , poz. 1774 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 2741/5 o pow.
675 m², położonej w Brzezinach przy
ul. Moniuszki, dla której w Sądzie
Rejonowym w Brzezinach prowadzona
jest księga wieczysta LD1B/00002952/5,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego ograniczonego do
właścicieli nieruchomości sąsiednich,
oznaczonych jako działki nr 2747/3,
2742 i 2741/2.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni,
tj. od dnia 30 września 2016 r. do 21
października 2016 r.

Zapraszamy również na stronę placówki: www.mbp-brzeziny.eu
Aby zachęcić dzieci do czytelnictwa Miejska Biblioteka Publiczna
w Brzezinach organizuje akcję Zapisz dziecko do biblioteki
Ma ona na celu uświadomienie korzyści jakie daje czytanie dzieciom
książek już od pierwszych dni życia. Jest to niezastąpiona pomoc
w wychowywaniu i stymulowaniu rozwoju młodych ludzi. Bibliotekarze
podpowiedzą w jaki sposób zainteresować dziecko książką i pomogą
w doborze odpowiedniej literatury. Rodzice przychodząc z dziećmi do
biblioteki będą mieli też okazje zapisać się w Oddziale dla Dorosłych,
a jeśli są już czytelnikami będą mogli wypożyczyć dla siebie coś
ciekawego.
Czytanie dzieciom ma ogromne znaczenie nie tylko dla ich rozwoju
intelektualnego i kulturalnego, ale także emocjonalnego i społecznego.
Zapisanie dziecka do biblioteki jest nieodpłatne, a akcja promocyjna
prowadzona jest od kilku lat.
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gmina

Brzeziny

III rocznica Grupy Wsparcia „Barbara”

1 października Grupa Wsparcia „Barbara"
obchodziła swoją trzecią rocznicę powstania. Wzorem innych grup po raz pierwszy
w „Barbarze" postanowiono zorganizować
jubileuszowy bal, który miał miejsce w sali
OSP Przecław.
Zgromadziło się tu około 270 osób –
członków „Barbary" i zaprzyjaźnionych

klubów oraz zaproszonych gości. Spotkanie otworzyli Henryk i Aneta, którzy po
powitaniu gości przybliżyli działalność
grupy. Głos zabrała także terapeutka –
Urszula Pecyna, która mówiła, że „Barbara" to innowacyjna grupa, gdyż skupia
ona osoby z różnymi formami uzależnień.
„Będę wspierała tę grupę, razem możemy
naprawdę >>czynić cuda<< i cieszy mnie,

Święto Ziemniaka w Eufeminowie
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich
z Eufeminowa, któremu przewodzi Regina
Frankowska, już po raz piąty zorganizowało
Święto Pieczonego Ziemniaka. Było to jednocześnie 5-lecie reaktywacji koła pod nowymi
władzami.
Była to prawdziwa ziemniaczana biesiada. Przygotowano m.in. „dziada z kwaśnicą”, „żelazne kluski”, ziemniaki pieczone
w łupinach, sałatkę ziemniaczaną, kopytka

gdy widzę jej wyniki” – mówiła wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka.
Po tym oficjalnym wprowadzeniu rozpoczął się już prawdziwy bal upamiętniający trzecią rocznicę powstania „Barbary",
której członkowie pierwszy raz spotkali się
dokładnie 2 października 2013 r. Obecnie
gromadzą się oni w każdą środę o godzinie 18 w Bogdance, w sali udostępnionej
przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Co
tydzień przychodzi tu nawet 30 osób. Tradycją „Barbary" są m.in. wspólne wyjazdy
na spotkania trzeźwościowe na Jasnej Górze i w Licheniu. Latem organizowane są
także obozy terapeutyczne. Z okazji rocznic trzeźwości członków organizowane są
natomiast grille. „Warto przychodzić do
>>Barbary<<, gdyż każde uzależnienie to
choroba, w której człowiek sam raczej sobie nie poradzi, a razem jest dużo łatwiej”
– zachęca do wspólnych spotkań lider grupy Henryk.
W tę szczególną rocznicę członkowie
„Barbary" chcieliby podziękować za wsparcie wójt gminy Brzeziny Barbarze Hojnackiej i jej współpracownikom, terapeucie
Urszuli Pecynie, firmie PROGRES, radnej Elżbiecie Olszyńskiej, druhom z OSP
w Przecławiu, państwu Zalewskim oraz zakładowi mięsnemu ,,KAMIL".
TOM
i placki ziemniaczane z marchewką. Nie zabrakło także konkursów – zbierania ziemniaków na czas i obierania ich z łupin. Stosowny nastrój nadawała też okolicznościowa
wystawka, gdzie prezentowano różne gatunki ziemniaków oraz ozdobny chleb z napisem „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
W Kole Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Eufeminowie, które obecnie liczy 29
osób, do znanych tradycji należy także wiosenne święcenie pól. Spotkania organizowane są też m.in. z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
TOM

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzeziny
W poniedziałek 3 października odbyła się
Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzeziny.
Radni podjęli decyzję o przystąpieniu
do partnerstwa w projekcie „Nowoczesne
urzędy" przewidzianego do realizacji w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza,

Edukacja, Rozwój. Zadanie to dotyczy
wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających
efektywność zarządzania w obszarze podatków i opłat lokalnych, zarządzania
nieruchomościami i obsługi inwestora,
m.in. poprzez elektronizację procesów,

automatyzację rozliczeń i zwiększenie
dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego może tu wynieść do 84,28% wartości
projektu.
TOM
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Licealiści w bibliotece
W Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej wciąż można obejrzeć wystawę poświęconą zesłaniom
Polaków na Syberię, jaka została przygotowana z okazji 77. rocznicy napaści przez
Związek Radziecki na wschodnie rubieże
Rzeczpospolitej.
29 września przyszli ją obejrzeć także
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza, którym towarzyszyła nauczycielka historii Elżbieta Borowska. W bibliotece czekał na nich
inicjator wystawy – Maciej Ciesielski, syn
żołnierza armii generała Andersa, który
prezentował poszczególne eksponaty –
liczne fotografie i dokumenty oraz opowiadał o tamtych czasach. Odbyła się także projekcja filmu „Tam, gdzie nie kwitną
jabłonie".
TOM

Bal Młodych Duchem

30 września w iście sylwestrowej scenerii odbył się już czwarty z kolei wieczorek
taneczny organizowany przez Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi
Duchem".

Około 60 gości, członków i sympatyków
stowarzyszenia, w obszernej sali Centrum
Promocji i Kultury niezapomnianym utworem „Gdzie się podziały tamte prywatki" powitał łódzki zespół „Zbyszek i Mirka”. Tego
dnia przez cały wieczór dominowały bowiem
znane przeboje, począwszy od lat 60. do 90.
Na stole pojawiły się dwa ciepłe dania –
zupa krem z pomidorów z kluseczkami i bazylią oraz pieczeń z bigosem. Atrakcją był też stół
miejsko-wiejski, czyli wyroby „Babeczek Chili" – kulinarnej sekcji stowarzyszenia, gdzie
znalazły się m.in. pasztety i kiełbasa własnej
roboty, rolada serowa, pierogi, smalec domowy i ogóreczki oraz ciasto drożdżowe. Nie zabrakło także konkursów, m.in. „czekoladowego walczyka" z nieznajomym. Wspaniała
zabawa trwała aż do 1.00 w nocy.
TOM
Fotorelacja str.VI,VII

Communal Service laureatem Gali Przedsiębiorczości Społecznej
c.d. ze str. 1
Wśród gości VIII Gali Przedsiębiorczości Społecznej byli m.in. Krzysztof Kwiatkowski – prezes Najwyższej Izby Kontroli,
Małgorzata Pyka – z-ca dyrektora wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Andrzej
Kaczorowski – dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Łodzi, Luiza Staszczak-Gąsiorek – dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu
Miasta Łodzi oraz Ewa Ściborska – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Łodzi. Wydarzenie uświetnił

koncert galowy Trzech Polskich Tenorów:
Dariusza Stachury, Pawła Skałuby i Adama
Zdunikowskiego.
„To jest najważniejsze wyróżnienie dla
naszej spółdzielni i to nie tylko spółdzielni, ale i jej pracowników. Dziękuję udziałowcom, gdyż dzięki nim ta spółdzielnia
funkcjonuje, dziękuję wszystkim pracownikom, gdyż w tym projekcie to oni są najważniejsi” – mówi Ryszard Śliwkiewicz,
prezes Communal Service.
Spółdzielnia socjalna powstała w 2010
roku jako zespół kilku osób fizycznych.
W 2012 roku została utworzona jako

9 października Rajd Szlakiem Bitwy Łódzkiej
Już po raz drugi „Strefa Rowerowa Brzeziny” organizuje Rajd Szlakiem Bitwy Łódzkiej. Wydarzenie, w którym w ubiegłym
roku wzięło udział blisko sto osób, obecnie nabrało jeszcze większego rozmachu,
o czym świadczy liczba współorganizatorów: Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach, Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach - filia w Gałkowie, Muzeum im.
Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym,
Stowarzyszenie Historia Koluszek i Lokalna Grupa Działania „Mroga". Patronat honorowy objął starosta brzeziński Edmund
Kotecki.
Rajd rozpocznie się w niedzielę 9 października o godzinie 9.00 przy cmentarzu

parafialnym w Brzezinach – ul. Ludowa 2a. Do przejechania będzie blisko 25
km, a postoje zaplanowano przy trzech
cmentarzach związanych z wydarzeniami sprzed 100 lat – w Wiączyniu, Małczewie i Pustułce. Przewodnikami będą
m.in. były redaktor łódzkiej Gazety Wyborczej Michał Jagiełło oraz Dominik
Trojak z Muzeum im. Leokadii Marciniak
w Gałkowie Dużym.
Metę rajdu przewidziano w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Brzezinach, gdzie
około godziny 13 rozpocznie się historyczny piknik. Na wszystkich czekać będą
liczne atrakcje, jak np. wystawa związana z Bitwą Łódzką przygotowana przez
Stowarzyszenie Historia Koluszek oraz

spółdzielnia osób prawnych miasta Brzeziny i gminy Rogów. W połowie 2013 roku
zatrudniała kilkanaście osób, a obecnie
znajduje w niej zatrudnienie blisko 50 osób,
z których ponad połowa to osoby niepełnosprawne, wykluczone z rynku pracy i długotrwale bezrobotne. Prowadzi sortownię
odpadów komunalnych, kompostownię
odpadów i punkt selektywnej zbiórki odpadów. Zajmuje się także usługami komunalnymi, jak zimowe utrzymanie dróg
i chodników, naprawa dróg i chodników,
sprzątanie miasta czy utrzymanie zieleni.
g.k.
prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy" im. 31. Pułku Strzelców
Kaniowskich z Mszczonowa. Strudzeni
rajdem będą mogli ogrzać się przy ognisku i posilić wojskową grochówką.
O skali wydarzenia świadczy fakt, że
w ubiegłym roku relacjonowała je łódzka
TVP3. Warto więc wsiąść na rower i razem ze Strefą Rowerową Brzeziny wyruszyć „Szlakiem Bitwy Łódzkiej". Kto z różnych przyczyn nie będzie mógł pojechać
rowerem, może o godzinie 13 odwiedzić
Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzezinach. O szczegółach wydarzenia można
przeczytać m.in. na Facebooku pod hasłem „Rajd rowerowy Bitwa Łódzka - II
edycja".
TOM
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Wielki koncert dla Adasia
c.d. ze str.1
To był początek kilku godzin atrakcji,
które zainaugurowały popisy zarówno
młodych jak i utytułowanych tancerzy
ze szkoły tańca Krzysztofa Wegwerta
„Step dance". Następnie pod sceną pojawili się adepci Tai-chi oraz karatecy
z Akademii Gorila ze Skierniewic. Kolejny punkt festynu stanowiło barwne przedstawienie „Lampa Alladyna"
w wykonaniu „Truskawkowych rodziców", czyli teatralnej grupy rodziców
przedszkolaków ze Skierniewic. Muzyczne występy na scenie zapoczątkował koncert połączonych orkiestr OSP
z Brzezin i Dzierżąznej, którym przewodzi Radosław Szymczyk. Po nich pojawiła się zaś młoda formacja „Co noc", której debiutancki klip „Tak zawsze może
być" ukazał się w lipcu bieżącego roku.
Był to jednak tylko suport dla prawdziwej gwiazdy tego dnia, legendy polskiego rocka – zespołu „Rezerwat", który
ma na koncie ponad milion sprzedanych płyt i takie przeboje jak „Zaopiekuj się mną”.
Atrakcje przewidziano jednak nie
tylko na scenie, ale także wokół niej.
O kulinaria zadbali nauczyciele, uczniowie i rodzice z Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz Zespołu Szkół
Specjalnych. Harcerze z brzezińskiego
hufca przygotowali pokaz pierwszej pomocy, wykonywali zwierzątka z balonów i malowali twarze dzieciom. Twarze malowali też dawni wolontariusze
z brzezińskiego Centrum Wolontariatu.
Dużym powodzeniem cieszyło się również stoisko Rejonowego Koła Pszczelarzy, którzy oferowali miody i świece woskowe oraz zaprezentowali żywą rodzinę
pszczelą. Strefa Rowerowa Brzeziny na
swoim stoisku oferowała natomiast wyroby rękodzielnicze i mapy turystyczne,
a Stowarzyszenie „Patriotyczne Brzeziny" i Fanklub Widzewa gadżety klubowe i słodkości. Zorganizowano też dwie
strzelnice. Jedną przygotował Związek Strzelecki „Strzelec", a drugą grupa paintballowa „Horse Team". Rodzina
i przyjaciele Grzegorza i Beaty Kernerów
zorganizowali też kiermasz „różności",
gdzie nabyć można było m.in. zabawki.
Licytacje odbywały się także na scenie,
a wylicytować można było np. plakat
z podpisami wszystkich członków grupy „Rezerwat" oraz oryginalną koszulką
drużyny FC Barcelona.
Zbiórka środków miała miejsce nie
tylko na terenie Muzeum Regionalnego,

gdzie odbywały się koncerty, ale także na boisku Szkoły Podstawowej nr 1.
Tu ustawiono „dmuchańce” dla dzieci,
strażacy z OSP Brzeziny oferowali „podniebne" przejażdżki, a członkowie nowo
powstałego brzezińskiego klubu motocyklowego „Ebeery" wraz z „Bizonami"
z Koluszek organizowali przejażdżki po
miasteczku ruchu drogowego. W parku
miejskim można było natomiast przejechać się na koniu lub bryczką.
Dzięki ludziom dobrej woli z Brzezin
i okolic nie zabrakło atrakcji, które miały zachęcać do przekazania datków dla
Adasia Kernera, na którego koncie znajduje się już 165 tys. z 450 tys. zł potrzebnych do wykonania operacji. „Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili
do tego, że ta akcja się odbyła” – mówili
rodzice Adasia Kernera.
O kolejnym wydarzeniach związanych ze zbiórką środków dla Adasia
będziemy informować w „BIS”, a bezpośrednie informacje o chłopcu można uzyskać na stronach internetowych
www.adaskerner.pl, www.mam-serce.
org/zbiorki/adam-kerner oraz profilu
portalu Facebook: www.facebook.com/
adaskerner.
TOM
Fotorelacja str. X,XI

Uczniowie ZSS w Krainie Pieczonego Ziemniaka

pieczonego ziemniaka. Konsumpcji ziemniaków i kiełbasek towarzyszyła też degustacja innych jesiennych przysmaków,
w tym samodzielnie przygotowanych warzywnych sałatek. W ich komponowaniu
przewodnikiem była Barbara Guzicka –
doświadczony diabetyk, dietetyk i propagatorka zdrowego żywienia. Celem spotkania była bowiem zarówno integracja,
promowanie aktywności w zabawach
sportowych, jak i przybliżenie dzieciom
ważnej roli warzyw w codziennej diecie.
„Spotkanie było bardzo udane, wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim
wiele radości i na pewno na długo zapamiętamy ten dzień” – oceniają uczestnicy pikniku. Za wsparcie w przygotowaniu
tego niecodziennego wydarzenia organizatorzy dziękują właścicielowi łowiska
przy ul. Waryńskiego, który udostępnił
swój rekreacyjny teren, piekarni „Brzeziński„ oraz masarni „Rzeźnik” z Jeżowa.
TOM

Od pewnego czasu tradycją Zespołu Szkół
Specjalnych stały się obchody jesiennego
Święta Pieczonego Ziemniaka. W tym roku
temu wydarzeniu dodatkowo towarzyszyły obchody Dnia Chłopaka, a piknik z tej
okazji odbył się na terenie łowiska przy ulicy Waryńskiego w Brzezinach.

Pogoda tego
dnia dopisała,
humor y
również.
Na dzieci
czekał y
tu liczne
konkurencje
spor towe, któr y c h
zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkościami. Dodatkowe niespodzianki przewidziano, z okazji ich święta, dla wszystkich chłopców. Jak na piknik przystało,
nikogo nie mógł ominąć poczęstunek,
a można było zjeść zarówno pieczone
kiełbaski jak i „bohatera” spotkania, czyli
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XXX sesja Rady Miasta Brzeziny (cz. 1)
c.d. ze str.15
Radny wskazał, że w spotkaniach
w UM uczestniczyli kupcy sprzedający w budkach, pominięto zaś handlujących na straganach. Burmistrz
wyjaśnił, że były to spotkania robocze, na które przychodziły zainteresowane osoby w trosce o swoje interesy.
Pełna dokumentacja będzie upubliczniona po tygodniu i wtedy nastąpią
właściwe konsultacje. Radna I. Skipor chciała wiedzieć m.in. na czym
będzie polegała kampania edukacyjna dofinansowana z WFOŚiGW. Działania dotyczą gospodarki odpadami
i problemu uprzątania nieczystości po
zwierzętach. Radny P. Maślanko poruszył problem wygaszania gimnazjum
oraz kosztów związanych z przekwalifikowaniem nauczycieli i przystosowaniem szkoły. Burmistrz zadeklarował,
że będzie zabiegał o spokój w okresie wdrożenia reformy. Poinformował
o spotkaniu z dyrektorami szkół. Burmistrz dodał, że będą specjalne dotacje na ten cel, a na bazie gimnazjum
zostanie utworzona szkoła podstawowa. Zdaniem burmistrza jest szansa na
utworzenie 11, 12, a może więcej oddziałów. Władze podejmują działania,
żeby elastycznie dostosować szkołę do
zmian.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny T. Klimczak poinformował,
że w wyniku przeprowadzonych rozmów z GDDKiA udało się podjąć decyzję o zainstalowaniu lustra na newralgicznym skrzyżowaniu ulic: Św. Anny
i Reformackiej. Radny wniósł o budowę ruchu okrężnego na tym skrzyżowaniu. Radny Z. Bączyński, nawiązując do zmiany przepisów w ustawie
o zamówieniach publicznych, zapytał
o realizację uchwalonych przez Radę
inwestycji na ul. Traugutta, Dąbrowskiego, ciągu pieszego Św. Anny, parkingu przy przychodni. Burmistrz odpowiedział, że po 26 lipca br. wszystkie
postępowania przetargowe są prowadzone w nowej formule. Radny K. Jeske
ponownie poruszył temat zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kościuszki – Chopina. Zastępca burmistrza poinformowała,
że wydział UM przygotowuje zmianę organizacji ruchu na ul. Chopina

na drogę jednokierunkową na całej
długości.
Radny M. Sysa chciał wiedzieć, na
jakim etapie są przygotowania do poszerzenia chodnika na ul. Kilińskiego. Zastępca burmistrza oznajmiła,
że wykonawca wszedł na teren budowy. I. Skipor zapytała, jakie są zamiary miasta wobec działki przy ul. Żeromskiego. Radna zapytała również
o nasadzenia bulw i cebul na terenie
miasta. J. Nowak poinformowała, że
w najbliższym czasie zostaną wykonane nasadzenia tylko na Pl. Jana Pawła
II i skwerze przy ul. 1 Maja ze względu
na koszty. Radna G. Pietrasik, przywołując uwagi mieszkańców, wskazała na
potrzebę zadbania o czystość w mieście. Radny A. Kurczewski zaznaczył,
by reagować na wykroczenia w okolicach ul. Lasockich i Wojska Polskiego.
Radny przypomniał, że dwa lata temu
podał w BIS informację o możliwości
parkowania na terenie szpitala, zasugerował, by władze również taką informację przekazały.
G. Pietrasik zapytała o rezultat rozmów z kierownictwem Intermarche
dot. parkowania po zamknięciu marketu. Burmistrz oznajmił, że właściciel
terenu negatywnie ustosunkował się
do udostępnienia parkingu poza godzinami otwarcia sklepu ze względu
na obawę przed aktami wandalizmu.
Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej
J. Piątkowski zapy tał dyrektora
CKF, czy popiera pogląd, że prowadzenie hali widowiskowej będzie odbywać się bezkosztowo. D. Nawrocki
wyraził przekonanie, że taki obiekt
jest w Brzezinach potrzebny. Nie ma
powodów, by obawiać się o koszty, ponieważ obsługa hali będzie sprowadzała się do 1 osoby. Przewidywany koszt
utrzymania hali to ok. 100 tys. zł.
I. Skipor zapytała prezesa PEC o termin do podłączenia SP nr 1 do sieci
ciepłowniczej. R. Podogrocki poinformował, że teren budowy został przekazany, prowadzona jest dokumentacja.
Szkoła będzie podłączona do końca
roku, nie widzi zagrożeń w realizacji
tej inwestycji.

I. Skipor w związku z zatrudnieniem nowego pracownika w spółce ZUK zapytała prezesa o obowiązki tej osoby. J. Cywiński wyjaśnił, że
pracownik ten został zatrudniony na
umowę na czas określony do końca
października, zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych. Prezes dodał,
że zależy mu na skanalizowaniu miasta, w związku z czym chciałby pozyskać dodatkowe środki.
Radna Pietrasik chciała, by dyrektor E. Kalińska uargumentowała potrzeby CPiK w związku z ubieganiem
się o dotację na działalność tej instytucji. Radna dodała, że dotychczas dyrektor CPiK nie przedstawiła radnym
żadnego merytorycznego sprawozdania z działalności CPiK. Radna G. Pietrasik, nawiązując do organizowanych
przez prezesa TBS spotkań ze wspólnotami ws. pozyskania funduszy na
przeprowadzenie modernizacji kamienic zapytała, z czego wynikają obawy mieszkańców wobec tych planów.
T. Miazek potwierdził, że spółka zamierza przeprowadzić termomodernizacje przy wykorzystaniu środków
unijnych. Prezes przeprowadził zebrania z 30 wspólnotami mieszkaniowymi, na których omawiano potrzeby tych wspólnot: remonty dachów,
klatek, elewacji. Mieszkańcy obawiają
się jednak zbyt dużych środków, które
będą musieli przekazać na ten cel.
Następnie skarbnik miasta przedstawiła informację z realizacji budżetu
Miasta za I półrocze 2016 r. Informacja
zgodnie z ustawą o finansach publicznych została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Według
przyjętego 28 stycznia br. budżetu
Miasta Brzeziny dochody zaplanowano na poziomie 38.939.92,16 zł. Do 30
czerwca br. wykonano 55,17% planu,
co daje kwotę 21.480.902,60 zł. Natomiast wydatki uchwalone na poziomie
41.343.54,00 zł zrealizowano w 43,28%
planu, czyli w kwocie 17.891.976,61 zł.
Całość obrad dostępna jest pod
linkiem: https://www.youtube.com/
watch?v=-0fpYQj4ts4
h t t p s : //w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=-0fpYQj4ts4
a.j.
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Hubertus brzeziński w Stajni El Dorado
W tej kategorii zwycięstwo bezbłędnym
i najszybszym przejazdem zapewniła sobie
Klaudia Siucińska na Grenadzie. II miejsce
zajęła Weronika Będkowska na Aresie, zaś
III Marta Dłubakowska na Arnice.
Ostatnią konkurencją była pogoń za lisem, czyli Hubertus. Zwyciężczyni ubiegłorocznej pogoni Klaudia Siucińska na
Grenadzie z przyczepioną do ramienia lisią
kitą dość długo uciekała dziesięciu amazonkom na koniach, skutecznie broniąc lisiego ogona. Dopiero odważna Weronika
Będkowska na Aresie zerwała myśliwskie
trofeum, kończąc pogoń za lisem.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, puchary oraz nagrody, które wręczyli burmistrz Brzezin Marcin Pluta, prezes
Okręgowego Związku Hodowców Koni
w Łodzi Mirosław Sadowski oraz Małgorzata Dybała, gospodarz toru.
Ostatnim punktem sobotniego Hubertusa było ognisko z myśliwskim bigosem.
W sobotnie popołudnie 1 października w Stajni El Dorado przy ul. Strykowskiej w Brzezinach, prowadzonej przez
Małgorzatę Dybałę, odbył się brzeziński
Hubertus.
Gonitwę za uciekającym lisem poprzedziły towarzyskie zawody w skokach przez
przeszkody zróżnicowane ze względu na
skalę trudności, a sędziowane przez Piotra Sadkowskiego. W trakcie sobotnich zawodów zbierano pieniądze na rzecz chorego Adasia Kernera. W konkursie LL
20-30 cm zwyciężyła Zuzanna Rubacha na
Zuli, przed Klaudią Siucińską na Królewnie i Dominiką Szulc na Klarze (wszystkie konie ze stajni El Dorado). Konkurs
o wysokości przeszkód 40-50 cm wygrała
Antonina Reszka na Karacie ze stajni Szymaniszki, przed Marią Chilarską na Krakowiaku ze stajni Bukowiec oraz Pauliną
Skrzyńską na Hornie także ze stajni Bukowiec. W trzecim konkursie jazdy przez
przeszkody o wysokości 70-80 cm zwyciężyła Agata Paź dosiadająca ogiera Favory ze
stajni Szymaniszki, która pokonała Annę
Ciszewską na Etresie ze stajni Eufeminów
i Sandrę Konatowską na Diagnostyce ze
stajni El Dorado. Po konkursowych zmaganiach nadszedł czas na dwie najtrudniejsze konkurencje: Cross i pogoń za lisem, w których udział wziąć zdecydowały
się tylko amazonki z brzezińskiego El Dorado. W Crossie zawodniczki miały do pokonania osiem różnorodnych przeszkód.

Ekologiczna Dwójka
Jak co roku we wrześniu w Szkole Podstawowej nr 2 prowadzona była akcja zbiórki
surowców wtórnych.
Działanie to było włączeniem się
uczniów, rodziców i nauczycieli w tegoroczne obchody Święta Sprzątania Świata
pod hasłem „Drugie życie śmieci”.
Tym razem zbierano zużyte i zepsute
telefony komórkowe, które zamiast trafić
na wysypisko śmieci, znalazły się w szkole
w specjalnym pudełku na odpady niebezpieczne. Stąd trafiły do firmy recyklingowej zajmującej się ich utylizacją.
Kolejną tego rodzaju inicjatywą jest
zbiórka zużytych baterii, która trwać
będzie przez cały rok. Odbywa się ona

Weź paragon
cd. ze str. I
„Takie działania godzą w uczciwych
przedsiębiorców, którym trudniej jest konkurować z oszustami osiągającymi nienależne korzyści. Akcja ma na celu uczulić
podatników na nadużycia związane z wyłudzaniem podatku VAT. Nieprawidłowości
te nie miałyby miejsca, gdyby każdy z nas,
tankując paliwo, żądał wystawienia paragonu fiskalnego i zabierał ten paragon ze sobą”
– dodaje naczelnik Wioleta Meszka.

„Jestem pod wielkim wrażeniem
sprawności organizacyjnej i rozmachu tej
imprezy” – mówił burmistrz Marcin Pluta. „Gratuluję organizatorom i deklaruję,
że miasto w przyszłym roku szerzej włączy się w organizację Hubertusa” – dodał
burmistrz Brzezin.
Organizatorzy sobotnich zawodów
dziękują sponsorom: Sklepowi Rybnemu „Karaś”, Szkole Jazdy „Prawko”, Specjalistycznemu Gospodarstwu
Pszczelarskiemu „Gładys”, Serwisowi
Wulkanizacyjnemu Marcin Kucharski,
Zakładowi Dziewiarskiemu „Lula”, PHU
Jas-Pasz Agnieszka Jastrzębowska z Kędziorek, zespołowi muzycznemu Opty-Mistic z Rogowa. Podziękowania należą się
także właścicielom Centrum Ogrodniczego - Kwiaciarni Aleksandrze i Marcinowi
Benka, których rośliny ozdobiły parkur,
na którym odbywały się sobotnie zawody.
g.k.
Fotorelacja str. VI,VII
w związku z przystąpieniem szkoły do
ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Zbieraj baterie”.
Poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną w SP2
dzieci zachęcane są do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi
oraz przekonywane do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.
Działania mają jeszcze jeden cel – wychowawczy, gdyż środki uzyskane z akcji
przekazane zostaną na cel charytatywny
– na rzecz fundacji zajmującej się pomocą
dla dzieci ciężko chorych.
W taki sposób uczniowie „Dwójki”
uczeni są właściwych postaw ekologicznych, a przy tym uwrażliwiani są na potrzeby drugiego człowieka.
g.k.
Partnerami kampanii są m.in. Polska
Izba Paliw Płynnych oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.
g.k.
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Historia Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza – lata 1989-2016

Prof. Cz. Gałecka wraz z młodzieżą
na audiencji u Ojca Świętego
podczas wycieczki do Włoch
klasy menedżerskiej w 1993 r.
Dyrektor szkoły
w latach 2007-2015 Ewa Kalińska

Piosenki francuskie w Pałacu Biedermeiera w Łodzi

W 1989 roku, po podpisaniu porozumień Okrągłego Stołu i pierwszych
częściowo demokratycznych wyborach
parlamentarnych, dokonywała się transformacja państwa. W szkolnictwie wprowadzono reformę programów i podręczników. Wynikiem liberalizacji i stopniowej
demokratyzacji państwa było między innymi nauczanie religii w szkołach, wyjaśnianie białych plam w historii, krytyczna ocena stosunków polsko-radzieckich.
Zmienił się również kanon lektur szkolnych. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych upłynął pod znakiem
kryzysu gospodarczego. Z tego powodu w szkole nie prowadzono w tym czasie większych inwestycji. Dyrektor Albin
Wegwert doprowadził do wykupienia od
Banku Spółdzielczego budynku, w którym mieści się nasze liceum. Dodatkowe

pomieszczenia po banku przeznaczono na
bibliotekę szkolną, która dotąd z trudem
mieściła się na I piętrze. W okresie kadencji prof. Wegwerta powrócono do inicjatywy budowy sali gimnastycznej. Niestety, nie została ona zrealizowana. Gotowy
już projekt władze odłożyły na przyszłość,
ze względu na trudności finansowe. Być
może wówczas straciliśmy realną szansę
na podniesienie atrakcyjności naszej placówki. W roku 1997 dyrektorem Liceum
została polonistka prof. Czesława Gałecka,
która sprawowała tę funkcję do 2007 roku.
Dziesięciolecie dyr. Gałeckiej to okres
licznych inwestycji w szkole. Od roku
1998/99 rozpoczęła się kompleksowa modernizacja Liceum: założono centralne ogrzewanie, pomalowano wnętrza
szkolne, wymieniono okna w części budynku, założono glazurę na korytarzach

szkolnych i w sanitariatach. W salach lekcyjnych wymieniono meble, wzbogacano
bazę dydaktyczną szkoły. Plac Liceum został ogrodzony i uporządkowany, wyburzono stare budynki gospodarcze, powstało boisko do piłki siatkowej (plażowej),
posadzono drzewa iglaste. Nasze Liceum
zostało wyposażone w pracownię komputerową, a nauczyciel informatyki prof. Antoni Łosiak napisał program autorski, na
bazie którego powstał w szkole profil informatyczny. Szkoła nawiązała kontakt z Polskim Towarzystwem Informatycznym, od
roku szkolnego 1997/98 przeprowadzano
egzaminy ECDL. Wówczas były to bardzo nowatorskie i atrakcyjne propozycje
edukacyjne.
W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczął
się II etap reformy oświatowej, obejmujący szkolnictwo ponadgimnazjalne. Do liceów trafili pierwsi gimnazjaliści, którzy
przystąpili do nowej matury w 2005 roku.
Pierwszy rocznik trzyletniego liceum poradził sobie z wymogami egzaminów zewnętrznych. Absolwenci z 2005 roku z powodzeniem ukończyli studia lub szkoły
pomaturalne. Niektórzy rozpoczęli kariery naukowe.
Po odejściu prof. Gałeckiej na emeryturę, obowiązki dyrektora pełniła krótko
prof. Edyta Bednarek (2007), ceniony nauczyciel matematyki. Od 1 VII 2007 do 25
XI 2015 roku dyrektorem Liceum była polonistka prof. Ewa Kalińska. Pod jej rządami w szkole przeprowadzono remont
dachu, pomalowano elewacje i wnętrza,
dokończono wymianę okien, położono
kostkę na placu szkolnym, wymieniono
drzwi i bramę wjazdową, wymieniono częściowo meble. W roku szkolnym 2013/2014
zostało zbudowane boisko ze sztuczną
nawierzchnią.
Stopniowo wymieniany był sprzęt komputerowy, zakupiono pomoce audio-wizualne. Zrealizowano następujące projekty
unijne: „Młodzieżowy slalom jedności”,
„Kalokagatia”, „Zjednoczeni przez kulturę”, „Naukowy zawrót głowy”, Comenius
pod hasłem „Europa się śmieje”. W ramach
projektu „Europa się śmieje”, który trwał
od września 2013 do czerwca 2015 roku,
szkoła prowadziła wymianę z placówkami z Estonii, Bułgarii, Turcji i Hiszpanii.
Uczestnicy mieli możliwość praktycznej
nauki języka angielskiego, poznawali odmienne kultury, nawiązali liczne przyjaźnie i znajomości, które trwają do dzisiaj.
Systematycznie odwiedzali naszą placówkę wolontariusze z AISEC, którzy zapoznawali młodzież z tradycjami różnych
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państw i rozwijali zainteresowania językiem angielskim. Młodzież ucząca się języka francuskiego uczestniczyła w projekcie
„Łódzkie bardziej francuskie”, realizowanym pod patronatem Ambasady Francji
(XI 2012-VIII 2015) oraz Stowarzyszenia
„Łódzkie bardziej francuskie”(od 1 IX
2015). W naszej szkole wielokrotnie gościł
Denis Gerard, ekspert edukacyjny języka
francuskiego. Prowadził zajęcia i warsztaty dla młodzieży i zaproszonych gimnazjalistów. Szkoła organizowała imprezy i uroczystości dla środowiska lokalnego
pod patronatem Ambasady Francji, Instytutu Francuskiego w ramach projektu, we
współpracy z p. D. Gérard oraz władzami miasta i powiatu np.: II Frankofoński
Maraton Fotograficzny – czerwiec 2013 r.,
trzy edycje konkursu plastycznego w ramach obchodów Dni Frankofonii – KOLORY FRANCJI (marzec 2014r.), SMAKI FRANCJI (marzec 2015r.), ZAPACHY
FRANCJI (marzec 2016r. ) – skierowane
do gimnazjalistów. W Muzeum Regionalnym w Brzezinach uczestniczyliśmy
w warsztatach z francuską plastyczką żydowskiego pochodzenia – Sylvie Kaptur-Gintz (2014-2016). Uczennice naszego
liceum z sukcesami wstępowały na Łódzkim Festiwalu Piosenki Francuskiej PLEIN CHANT. W ramach współpracy ze
Stowarzyszeniem Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej rozwijaliśmy kontakty z miastem
Saint-Alban we Francji. W 2012 gościliśmy przedstawicieli miast partnerskich
z Włoch i Francji w naszym liceum. W ramach wymiany sześcioro uczniów wyjechało do Francji (lipiec 2014). W 2015 roku
grupa młodzieży francuskiej przebywała w Brzezinach. W październiku 2015 r.
dwoje naszych absolwentów – uczestników
wymiany z Francją – Agnieszka Gałązka
i Patryk Poddemski wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji w Tuluzie, poświęconej roli młodego pokolenia w partnerstwach miast.
Młodzież ucząca się języka niemieckiego brała czynny udział w europejskich projektach edukacyjnych. W ramach

Wyjazd do Francji w ramach wymiany
Partnerstwo miast Brzeziny Saint-Alban, lipiec 2014
programu eTwinning uczniowie z różnych
krajów porozumiewają się w języku niemieckim przez Internet. Młodzież tworzy prezentacje multimedialne, nagrywa filmy, pisze maile lub komunikuje się
przez chat, w celu doskonalenia znajomości języka niemieckiego. Zrealizowano
następujące projekty: Bekannte deutsche
Persӧnlichkeiten – sławni Niemcy (współpraca ze szkołami z Włoch, Turcji i Estonii.
2015/16), Schulspaẞ - przyjemność w szkole – współpracowaliśmy ze szkołami z Estonii, Bułgarii i Chorwacji. W projekcie
Wӧrterwelten - świat słów – ze szkołami
z Belgii, Czech, Łotwy.
Duża grupa uczniów kontynuuje naukę języka rosyjskiego. Młodzież pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w różnych
formach zajęć edukacyjnych. Organizowane są warsztaty, zajęcia w plenerze, spotkania i konkursy z udziałem gimnazjalistów (Gimnazjum w Dmosinie, Jeżowie
i Rogowie). W zajęciach warsztatowych
biorą udział studenci filologii rosyjskiej
UŁ. Uczniowie mają możliwość kontaktu

z żywym językiem, uczestniczyli w spotkaniach i wyjazdach integracyjnych z udziałem młodzieży białoruskiej i ukraińskiej.
Kilka razy w roku organizowane są wyjazdy do teatru, połączone ze zwiedzaniem
kulis najlepszych łódzkich scen.
Od roku szkolnego 2012/2013 w szkołach ponadgimnazjalnych została wdrożona reforma systemu kształcenia. W roku
szkolnym 2014/2015 odbyła się po raz
pierwszy matura według nowych zasad.
W naszej szkole obecnie realizowane są
rozszerzenia z biologii, chemii, matematyki, geografii, języka polskiego, historii,
wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie osiągają dobre wyniki z egzaminów maturalnych. Większość absolwentów kontynuuje
naukę. Szkoła stara się rozwijać zainteresowania młodzieży. Organizujemy liczne konkursy i imprezy, podczas których
uczniowie prezentują talenty artystyczne, działają koła zainteresowań i zajęcia
przygotowujące do matury ze wszystkich
przedmiotów. Co roku organizowane są
wycieczki i wyjazdy integracyjne.
Elżbieta Borowska

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty
składamy życzenia wytrwałości,
wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej.
Korzystając z okazji dziękujemy
za dotychczasową owocną współpracę i liczymy na więcej.

dyrektor i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach
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 :

17.10.2016r. w godz. 8:00 do 12:00 : Grzmiąca 1 i 2. w godz. 11:00 do 15:00: Kolonia Nadolna 1, Kraszew
Wielki, Krzywda.
18.10.2016r. w godz. 8:00 do 12:00 : Mroga Dolna i Górna, Rozworzyn, Michałów Rogowski.
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„Eko-piknik" z biblioteką pedagogiczną

W minionym tygodniu brzezińska filia
Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach zorganizowała „Eko-piknik” pod hasłem „Dbamy o nasze powietrze”, którego
uczestnikami były dwie grupy pięciolatków

z Przedszkola nr 3 oraz uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych wraz z nauczycielami.
W czasie tego niezwykłego spotkania
mali ekolodzy poznali ciekawe informacje

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach Brzezin

W piątek 28 września o godz.15.00
mieszkańcy Brzezin, zbierając się na
skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Bohaterów Warszawy w Brzezinach, po raz kolejny włączyli się w akcję „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata”.
Wierni brzezińskich parafii wraz z grupą młodzieży z brzezińskiego Gimnazjum
pod duchową opieką katechetki Mirosławy Lechowskiej, ks. dziekana Marka Balceraka, proboszcza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz
ks. wikarym Piotrem Górskim odmówili
„Koronkę do Bożego Miłosierdzia”. Przez
tę modlitwę włączyli się w ogólnoświatową akcję „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata". Zgodnie
z założeniami akcji odmawianie koronki
rozpoczęło się 25 września, a przez kolejne tygodnie odbywać się będzie w innym
kraju. Pierwszym zgłoszonym krajem
były Stany Zjednoczone, które podjęły

modlitwę od 29 września do 8 października br. Ta religijna akcja potrwa do 28
września przyszłego roku. W brzezińskiej
modlitwie uczestniczył burmistrz Marcin
Pluta.
g.k.

o tym, jak zapobiegać zanieczyszczeniom
powietrza, rozwiązywali zagadki związane z tematyką ekologiczną, układali puzzle o tematyce ekologicznej, grali w gry
planszowe, uczestniczyli w różnych doświadczeniach związanych z powietrzem,
bawili się balonami oraz robili bańki mydlane. Jak na bibliotekę przystało, można
było też zapoznać się z wystawą książek
ekologicznych dotyczących ochrony powietrza dostępnych w tej placówce.
Na zakończenie „Eko-pikniku" każde
dziecko miało jeszcze okazję stanąć do pamiątkowego zdjęcia. Warto bowiem było
zapamiętać ten pełen wrażeń dzień, który
miał na celu rozbudzanie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym
otoczeniu oraz uświadomienie, że źródłem zdrowia jest także czyste powietrze.
TOM
OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż
samochodu ciężarowego marki
FSC-STARACHOWICE
model STAR 1142
o parametrach:
-numer rejestracyjny EBR 30JF
-data pierwszej rejestracji 21.07.1997r.
-dopuszczalna ładowność 6200
-największy dopuszczalny
nacisk osi 80,00
Wywrotkę można oglądać na terenie
Spółki od poniedziałku do piątku
w godzinach 09:00-14:00. Oferty należy
składać do dnia 14.10.2016r. do godziny
11:00 na adres korespondencyjny
(Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 14,95-060 Brzeziny,
wjazd od ul. św. Anny 57)
lub adres mailowy
(zuk@zuk-brzeziny.pl).

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św.
Anny 57, 95-060 Brzeziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Spółki wywieszona została informacja o wolnym lokalu mieszkalnym
przeznaczonym do zasiedlenia.
Termin składania wniosków na przeznaczony do zasiedlenia lokal
mieszkalny przez osoby zainteresowane jego otrzymaniem upływa
z dniem 20.10.2016 r. o godz. 14°° (włącznie).
Wnioski wydawane są w sekretariacie Spółki TBS (pok. nr 5).
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

