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Przebudowa ul. Kilińskiego w Brzezinach

Burmistrz Brzezin, pragnąc dotrzymać obietnicy kontynuacji budowy chodnika w ul. Kilińskiego, 19 sierpnia podpisał umowę z firmą
wyłonioną w drodze przetargu –Usługi Budowlane KAL-BRUK Zbigniew Skrzatek z Gałkówka Parceli na przebudowę drogi gminnej
nr 121254E, czyli ul. Kilińskiego w Brzezinach.
Jest to kontynuacja ubiegłorocznej inwestycji związanej z przebudową ciągu ulic Marii
Curie - Skłodowskiej i Kilińskiego. W ubiegłym roku wykonano przebudowę całej ul.
Marii Curie-Skłodowskiej ze środków unijnych oraz pierwszego etapu ul. Kilińskiego,
który przy wykorzystaniu środków popowodziowych polegał na naprawie przepustu

i wykonaniu opaski technicznej drogi. Bieżące prace polegają na budowie i przebudowie chodnika wraz ze zjazdami do posesji
oraz ścieżki rowerowej. Chodnik budowany
jest po południowej stronie ul. Kilińskiego
od ul. Marii Curie-Skłodowskiej do upustu,
za którym powstanie przejście dla pieszych
i chodnik po północnej stronie aż do ul. Waryńskiego. Projekt zakłada budowę chodnika o zmiennej szerokości – od 1,5 m do 3 m
z kostki betonowej koloru szarego wraz ze
zjazdami do posesji, które wykonane zostaną z kostki w kolorze czerwonym. Budowana
ścieżka rowerowa stanowiąca przedłużenie
ścieżki z ul. Marii Curie-Skłodowskiej przebiega po północnej stronie tej ulicy od Marii
Curie-Skłodowskiej do upustu i wykonywana jest z kostki brukowej w kolorze czerwonym. Chodniki, ścieżki i zjazdy wykonywane są na podbudowie z kruszywa łamanego
i podsypce cementowo - piaskowej ograniczonej obrzeżami betonowymi. Prace, których koszt wynosi ponad 93 tys. złotych, potrwają do połowy listopada. „Kontynuowana
inwestycja bez wątpienia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, gdyż będzie to kolejna
droga wyposażona w chodnik dla pieszych.
Cieszę się, że udało się wykonać także kolejny odcinek ścieżki rowerowej” – mówi burmistrz Marcin Pluta.
g.k.
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„LO im. J. Iwaszkiewicza – szkoła z długą historią”
Zbliżamy się do uroczystego Jubileuszu 100-lecia LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach. W tym
czasie placówka przeżywała wiele zmian organizacyjnych, a wraz ze zmianami demograficznymi znacznym zmianom ulegał nabór
uczniów do tej szkoły. Jeszcze w roku szkolnym 2013/2014 było 7 klas, a obecnie są tylko
3 oddziały.
Powiat Brzeziński w ciągu ostatnich 15 lat,
od początku jego odtworzenia, istotnie wspiera
tę placówkę, inwestując w szkolną infrastrukturę poprzez wymianę okien, naprawę dachu,
wymianę węzła cieplnego, remont wybranych
klasopracowni, wymianę podłóg, przebudowę wejść do szkoły wraz z ich modernizacją,
odwodnienie budynku szkoły, malowanie budynku wewnątrz i na zewnątrz, utwardzenie
i zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz
budowę wielofunkcyjnego boiska o sztucznej
nawierzchni. Suma tych nakładów opiewa na
łączną sumę ok. 700 tys. złotych.
Z udziałem powiatu w szkole zrealizowano kilka projektów edukacyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych, na kwotę 550
tys. złotych.
Z inicjatywy Powiatu Brzezińskiego odbywają się coroczne Tragi Edukacyjnego i Integracyjne Turnieje Piłki Siatkowej z udziałem młodzieży gimnazjalnej. Społeczność
LO w Brzezinach ma sposobność do promocji placówki podczas wydarzeń organizowanych przez powiat – od tych o charakterze lokalnym przez ogólnokrajowe, aż do wydarzeń
międzynarodowych.
Powiat przez wiele lat refundował pobyty wakacyjne w kampusach organizowanych
przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dla
wybitnych uczniów z „Iwaszkiewicza”. Wspiera
od wielu lat finansowo i organizacyjnie turnieje i konkursy dla młodzieży, w tym Powiatowe
Zawody Pierwszej Pomocy. Zarząd Powiatu
w Brzezinach był otwarty na propozycje Dyrektorów placówki w zakresie proponowanych
kierunków rozwoju, akceptował każdorazowo
rodzaje i liczby planowanych oddziałów klasowych. Nawet w sytuacji, kiedy opóźniony przez
władze oświatowe nabór do klasy I na obecny
rok szkolny zakończył się z liczbą 11 uczniów,
Zarząd Powiatu za zgodą Rady Powiatu zaakceptował utworzenie tak mało licznej klasy.
Zarząd Powiatu nie będzie szczędził wysiłków dla wsparcia działań promujących szkołę

celem zwiększenia naboru uczniów, dlatego
apelujmy do wszystkich, którzy w tym roku
wybrali licea spoza powiatu brzezińskiego,
aby jeszcze raz poważnie przeanalizowali ofertę brzezińskiego „Iwaszkiewicza”. Równocześnie Zarząd Powiatu w Brzezinach zwraca się
do gimnazjów z terenu powiatu, aby ich Absolwenci skorzystali z bogatej oferty naszej szkoły.

Absolwentom, Nauczycielom i Pracownikom Obsługi, gratulując i dziękując za wszystko, co wnieśli do rozwoju LO w Brzezinach, życzę udanego świętowania w zdrowiu i radości
100- lecia szkoły i kolejnych pięknych spotkań
jubileuszowych.
Z wyrazami szacunku
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Zarząd Powiatu w Brzezinach ZAPRASZA NA SPOTKANIE
z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
które odbędzie się w dniu 13 października 2016r. o godz. 14.00
w salce konferencyjnej (II piętro)
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach,
ul Konstytucji 3 Maja 3.

ogłoszenie płatne
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„Mój niezwykły sąsiad 60+”
W związku z obchodzonym w dniu
14. listopada Ogólnopolskim Dniem
Seniora Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach ogłasza konkurs plastyczny pod tytułem „Mój niezwykły sąsiad
60+” dla wszystkich osób, które w swoim środowisku dostrzegły osobę starszą

wyróżniającą się spośród innych swoją
postawą, zaangażowaniem, pasjami.
Zachęcamy wszystkich, bez względu na
wiek, by przygotowali pracę plastyczną,
na której przedstawią interesującą - według nich - osobę w wieku 60+.

Regulamin konkursu zamieszczmy
poniżej, a dodatkowe informacje można
uzyskać w: Centrum Promocj i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel: 46 874 3131; e-mail: kontakt@cpik-brzeziny.com.pl; regulamin konkursu str. XIII.

Już wkrótce brzezińska Jedynka będzie miała miejskie ciepło

Od początku października trwają od dawna wyczekiwane prace związane z budową
sieci ciepłowniczej w ul. Fredry wraz z przyłączami do budynku Szkoły Podstawowej nr
1, Przedszkola nr 3 oraz kilku posesji przy ul.
Fredry. Wybudowanym w ubiegłym roku
ciepłociągiem miejskie ciepło dostarczane
jest do bloku przy ul. Żeromskiego 2. W tym
roku nastąpi podłączenie bloku poprzez
montaż wymiennika, a ciepło popłynie dalej
w kierunku zachodnim. Rozważano różne
koncepcje doprowadzenia ciepła do Szkoły
Podstawowej nr 1, biorąc pod uwagę zarówno ul. Fredry jak i ul. Moniuszki. Ostatecznie,
za zgodą właścicieli kilku posesji, którzy udostępnili teren swoich działek, zdecydowano
się na poprowadzenie ciepłociągu ulicą Fredry. Projekt zakłada budowę sieci ciepłowniczej od bloku przy ul. Żeromskiego 2 północną stroną ul. Fredry w kierunku budynku
„Jedynki”. To rozwiązanie wymaga usunięcia
kolizyjnych odcinków żeliwnego wodociągu

wraz z zamulonym przyłączem do posesji
poprzez wybudowanie nowego odcinka wodociągu u przyłącza metodą bezwykopową,
a także przebudowanie ponad 50-metrowej
długości podziemnej linii niskiego napięcia.
Uzyskanie zgody właścicieli działek, uzgodnienia w zakładzie energetycznym na przełożenie linii energetycznej, a także nowy przebieg wodociągu wpłynęły na fakt, że prace
projektowe trwały nieco dłużej niż zakładano. Do przetargu zgłosiło się trzech oferentów. Wybrano ofertę firmy Hydros z Łodzi,
która na brzezińskim rynku inwestycji pojawia się po raz pierwszy. Zgodnie z zawartą w końcu września umową łódzka firma
ma wybudować ciepłociąg do Szkoły Podstawowej nr 1, a także do kilku posesji. Z uwagi
na planowaną w przyszłym roku inwestycję
związaną z remontem istniejącego budynku
przedszkolnego i jego rozbudową, kwestię
dostarczenia ciepła do przedszkola odłożono na przyszły rok, uznając za priorytet dostarczenie ciepła do Szkoły Podstawowej nr
1. Inwestycja obejmuje ułożenie w wykopach
ponad 400-metrów bieżących x2 (zasilanie
i powrót) rurażu z rur preizolowanych, wyposażonych w sygnalizację awaryjną. Wymiennik ciepła w szkole zostanie zamontowany na zlecenie miasta Brzeziny i będzie
elementem większej inwestycji związanej
z tzw. głęboką termomodernizacją, która

w ciągu najbliższych lat rozpocznie się w „Jedynce”. Ciepłociąg nie tylko zapewni bezawaryjne dostarczanie ciepła uczniom brzezińskiej „Jedynki”, likwidując spaliny z komina,
ale pozwoli także w niedalekiej przyszłości na
podłączenie do miejskiego ciepła kolejnych
instytucji, m.in. Domu Pomocy Społecznej
i Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Koszt
prowadzonej do końca listopada inwestycji
wyniesie ponad 200 tys. złotych. „Dostarczenie ciepła do najstarszej brzezińskiej podstawówki to absolutny priorytet naszego miasta,
tym bardziej że piec centralnego ogrzewania
jest już wysłużony, a komin nie może być zbyt
długo eksploatowany. Podłączenie Jedynki
do miejskiego ciepła poprawi nie tylko warunki uczenia się i bezpieczeństwo uczniów,
ale poprzez likwidację komina poprawi czystość powietrza w tej części miasta. Z rozpoczęciem inwestycji czekaliśmy na wstępną
akceptację warunków ewentualnej dotacji
z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, w którym PEC może uzyskać
środki w ramach zwalczania niskiej emisji.
Jest to bardzo ważna inwestycja oświatowa,
a przedszkole otrzyma węzeł po dobudowaniu nowego budynku, gdyż tak będzie ekonomiczniej” – mówi burmistrz Marcin Pluta.
g.k.

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa,
ten może być nauczycielem innych”
Konfucjusz

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim
pracownikom placówek oświatowych działających na
terenie powiatu brzezińskiego wytrwałości, szczęścia,
zadowolenia z pracy z młodzieżą, spełnienia marzeń
zawodowych i prywatnych oraz stabilizacji w pracy
życzy
Zarząd Oddziału Powiatowego
ZNP w Brzezinach

bis@cpik-brzeziny.com.pl

OKNA-DRZWI
SPRZEDAŻ
– MONTAŻ RATY
– PROMOCJE
tel. 795 528 516
wyceny u klienta gratis,
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 63
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Głośne czytanie w Przedszkolu nr 1

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego do Przedszkola nr1 powróciła
akcja związana z głośnym czytaniem
dzieciom. Do grupy dzieci 3-4-letniej „Bałwanki i Śnieżynki” została

zaproszona jedna z mam, która z przyjemnością zgodziła się czytać bajki maluchom. Dzieci wybrały kilka ulubionych
bajek, m.in. „Calineczkę” oraz „Czerwonego Kapturka”.

Noś odblaski –
świeć przykładem

odblaskowy. Bądźcie widoczni na drodze
– apeluje brzezińska policja. Piesi powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i nosić
odblaski, aby być bardziej widocznymi.
Dlatego funkcjonariusze Zespołu Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach w ostatnich dniach
przeprowadzili akcję na drogach powiatu brzezińskiego polegającą na wręczaniu

Jesienna aura to utrudnione warunki dla wszystkich użytkowników dróg.
Zmienna pogoda, poranne mgły, deszcze, spadające liście, a czasami nawet
przymrozki – to wszystko powoduje, że
kierowcy, motocykliści, rowerzyści oraz
piesi muszą być bardzo ostrożni. Grupą szczególnie narażoną na jesienne wypadki drogowe są piesi i rowerzyści. Piesi w ciemnych ubraniach, bez odblasków,
a rowerzyści dodatkowo bez oświetlenia rowerów są zupełnie niewidoczni
dla kierowców. Brzezińscy policjanci zachęcają wszystkich do zwiększania swojej widoczności poprzez wyposażenie się
w elementy odblaskowe i apelują do kierowców o szczególną ostrożność na drogach. Teraz jest to tym ważniejsze, bo
szybciej robi się ciemno. Poruszając się
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, każdy pieszy musi posiadać element

Miły i ciepły głos zaproszonego gościa sprawił, iż dzieci słuchały jak zaczarowane. I choć znały już treść czytanych bajek, zmiana osoby czytającej
wywołała duże zainteresowanie i skupienie maluchów. Każdy sposób, by
promować zainteresowanie książką od
najmłodszych lat jest dobry, a „Bałwanki i Śnieżynki” już planują angażować
w akcję kolejne osoby. „Czytanie jest
najskuteczniejszym, a także najtańszym
sposobem poszerzania wiedzy i zasobu
słownictwa u dzieci. Dlatego zachęcamy
rodziców wszystkich dzieci, by głośne
czytanie kontynuować każdego dnia
w swoich domach” – mówi Małgorzata Sikora, nauczyciel z Przedszkola nr 1
w Brzezinach.
g.k.

odblaskowych opasek każdemu napotkanemu rowerzyście i przechodniowi.
g.k.

Biblioteki rządzą, czyli Święto Bibliotek Szkolnych
Już od 16 lat na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych. Święto trwa przez cały październik, a biblioteki szkolne w tym czasie
organizują wiele wydarzeń i świętują z czytelnikami. W tym roku oficjalne hasło święta
to School Library Rocks, czyli Biblioteki szkolne rządzą.
W związku z tym świętem życzymy wszystkim pracownikom bibliotek szkolnych
w terenie: ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy, ciągłej pasji i dużo sił. Życzymy
również zdrowia i wszystkiego co najlepsze.
Korzystając z okazji dziękujemy za dotychczasową współpracę.
życzą
dyrekcja i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliana Tuwima w Brzezinach

„Książka na telefon w Bibliotece w Brzezinach”

Jest to inicjatywa podjęta z myślą o wszystkich osobach, które lubią czytać, ale
z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do literatury. Adresowana jest do
mieszkańców Brzezin, przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych.
Z usługi mogą korzystać także ludzie młodzi mający w skutek choroby lub kontuzji
czasowy problem bezpośredniego korzystania z księgozbioru biblioteki.
Ofertą "książka na telefon" objęte są wyłącznie materiały biblioteczne będące
własnością biblioteki. Materiały te udostępniane są zgodnie z zasadami regulaminu
biblioteki. Wypożyczenie i dostarczenie materiałów czytelnikowi jest nieodpłatne.
Danuta Bączyńska
dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej im Juliana Tuwima w Brzezinach
www.mbp-brzeziny.eu
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Wrześniowe podsumowanie policyjnych statystyk
Przyszła jesień, warunki dla użytkowników dróg stają się bardzo trudne. Brzezińscy policjanci przypominają kilka zasad, które w jesiennej aurze poprawią
bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. W jesiennej szarówce pieszy
staje się mniej widoczny. Stąd wskazane,
aby wsiadając na rower lub idąc pieszo
(w szczególności dotyczy dróg, gdzie poruszamy się poboczem) założyć na siebie
bądź mieć elementy odblaskowe. Można
zauważyć, że w szczególności wśród rowerzystów pomysł na zakładanie odblasków
staje się modny. W tym przypadku moda
idzie w parze z bezpieczeństwem.

Policjanci przypominają także, że jesienią na drogach występuje zmienna
przyczepność. Zachowujmy więc większą odległość pomiędzy pojazdami i zredukujmy prędkość. Zagrożeniem stają się
mosty i wiadukty, na których bardzo często mogą występować lokalne oblodzenia.
W okresie od stycznia do końca września 2016 roku brzezińska policja odnotowała 329 kolizji i 45 wypadków drogowych, w których obrażenia odniosło 58
osób, było 5 zabitych. Natomiast w tym
samym okresie 2015 roku doszło do 291
kolizji i 38 wypadków drogowych, w których było 35 rannych i 6 osób poniosło
śmierć.

Brzezińscy policjanci bardzo poważnie podchodzą do bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatu brzezińskiego, o czym świadczy fakt, że od stycznia
do września znacząco wzrosła ilość zatrzymanych uprawnień do kierowania za przekroczenie prędkości powyżej
50 km/h w terenie zabudowanym – z 74
w 2015 do 172 w 2016 roku. Nie bez znaczenia jest również fakt stanu technicznego pojazdu i również w tym przypadku w omawianym okresie stwierdzono
zwiększenie zatrzymań dowodów rejestracyjnych ze 151 w 2015 do 209 w roku
2016. Ponadto w tym samym czasie znacząco wzrosła również ilość ujawnionych
przestępstw jazdy na „podwójnym gazie”
z 31 w ubiegłym roku do 44 w 2016 roku.
g.k.

Budowa kanalizacji w ul. Sosnowej

Do połowy października potrwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Brzezinach. Na zlecenie
Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
w Brzezinach prace wykonuje brzezińska firma „Instalatorstwo sanitarne i c.o.

budowa sieci wod-kan” Sławomira Pońskiego. Zgodnie z zawartą umową wyłoniona w drodze przetargu firma ma wykonać sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVV
o średnicy 200 mm na długości 214 mb
wraz z pięcioma betonowymi studniami
o średnicy 1000 mm. Wykonawca musi
także wybudować sieć do granicy działek
– tzw. sięgacze do 14 posesji o łącznej długości 71 mb. Koszt inwestycji wyniesie blisko 57 tys. złotych. W związku z realizacją inwestycji Zakład Usług Komunalnych
złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

OGŁOSZENIE

Wodnej w Łodzi na pożyczkę, po spłaceniu połowy której będzie mógł ubiegać
się o umorzenie pozostałej części, przeznaczając umorzone środki na działania
ekologiczne.
„Niecałe pół roku temu wybudowaliśmy krytykowaną przez nielicznych drogę, która jednak jest potrzebna, gdyż nie
tylko zapewnia komunikację na tym osiedlu, a co za tym idzie stwarza warunki do
umiejscowienia kanalizacji sanitarnej, ale
także wpływa na podniesienie komfortu
życia mieszkańców” – mówi burmistrz
Marcin Pluta
g.k.

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 17.10.2016r. 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).

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 2841/38, 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 07.10.2016r. do 28.10.2016r.

bis@cpik-brzeziny.com.pl

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

Wynajmę plac lub kupię działkę
około 4000m2
pod działalność gospodarczą
w Brzezinach.
tel.503602012
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Rekrutacja do Policji w Urzędzie Pracy

Jeszcze w tym roku łódzki garnizon policji
planuje zrekrutować 190 nowych policjantów. W działania te włączyła się także Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach, która promuje pracę w tej formacji na różnego
rodzaju wydarzeniach, m.in. dożynkach. Nawiązano także współpracę z Powiatowym
Urzędem Pracy, który przez różne działania
stara się aktywizować młodych bezrobotnych. „Cieszymy się, że policja włączyła się
w te działania aktywizujące młodych ludzi
we współpracy z nami” – wskazuje dyrektor
PUP Anna Wiśniewska.
3 października odbyło się spotkanie,
którego uczestnikami byli bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Byli to potencjalni kandydaci na policjantów,

których rekrutacja odbywa się w oparciu
o art. 25 ustawy o policji i rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. O pracy w służbach mundurowych
opowiadał im Komendant Powiatowy Policji insp. Cezary Petrus, przedstawiciel
sekcji doboru w Wydziale Kadr Komendy

Wojewódzkiej Policji podinsp. Stanisław Kaleta oraz specjalista do spraw kadr i szkolenia Komendy Powiatowej Policji kom. Marta
Gałązka. Łącznie w spotkaniu wzięło udział
ponad 30 bezrobotnych. Mają oni szansę na
pracę w łódzkim garnizonie policji, gdzie 7
listopada zaplanowano rekrutację 105 osób,
a 29 grudnia 85.
Kandydat do pracy w policji powinien posiadać polskie obywatelstwo, mieć zdolność
fizyczną i psychiczną do służby w formacjach
uzbrojonych, posiadać nieposzlakowaną opinię, być nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadać co najmniej średnie
wykształcenie i być gotowym podporządkować się dyscyplinie służbowej. Postępowanie rekrutacyjne jest wieloetapowe i obejmuje m.in. rozmowę z kandydatem, weryfikację
prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym, test wiedzy ogólnej,
test sprawności fizycznej, test psychologiczny, ustalenie przez Rejonową Komisję Lekarską MSWiA zdolności fizycznej i psychicznej
kandydata do służby w policji i przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych. „Praca w policji jest bowiem
nie tyle pracą, co służbą, co wiąże się z wysokim profesjonalizmem, zaangażowaniem
i dyspozycyjnością” – ocenia Komendant Powiatowy Policji Cezary Petrus. Szczegółowe
informacje na temat prowadzonej rekrutacji można znaleźć w dziale praca na stronie
internetowej Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach - www.brzeziny.policja.gov.pl.
TOM

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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Peregrynacja Krzyża św. Jana Pawła II

W dniach 2-3 października w Brzezinach
gościł Krzyż św. Jana Pawła II. Krzyż ten
św. Jan Paweł II trzymał w dłoniach podczas swojej ostatniej Drogi Krzyżowej
odprawionej przez kard. Josefa Ratzingera w Wielki Piątek 25 marca 2005 r.
Z okazji 35-lecia działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Krzyż dotarł do Brzezin, a dokładnie do
brzezińskiego koła, które niesie pomoc
osobom bezdomnym, ubogim, chorym i potrzebującym. Krzyż do Brzezin przybył z Tomaszowa Mazowieckiego i został uroczyście wniesiony przez
przedstawicieli obydwu kół do kościoła
pw. Podwyższenia św. Krzyża na rozpoczęcie mszy o godz. 10.30. Powitał
go ks. Bogumił Walczak, prezes brzezińskiego koła Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta. Uroczystą mszę
odprawił ks. Bogusław Starus. Podczas
mszy o. Artur –misjonarz, oblat Maryi
Niepokalanej z Grotników wygłosił homilię, a po jej zakończeniu rozdawał kalendarze misyjne, zbierając dobrowolne wpłaty na działalność misyjną. Po

zakończonej mszy wierni mogli oddać
cześć krzyżowi przez dotkniecie ręką
albo ucałowanie. O godz. 12.00 odbyło
się spotkanie modlitewne Żywego Różańca przy relikwii Krzyża. Po mszy
o godz. 18.00 Krzyż przewieziony został

do kościoła św. Anny, gdzie o godz.
19.00 odbyła się adoracja zakończona
Apelem Jasnogórskim. W poniedziałek 3 października o godz. 8.00 w kościele św. Anny odprawiono adorację,
o godz. 12.00 mszę, a o godz. 14.00 relikwię przewieziono do Domu Pomocy
Społecznej w Brzezinach.
W brzezińskim DPS Krzyż został
przyjęty bardzo uroczyście. Zarówno
droga od bramy do budynku, jak i kaplica zostały przystrojone bukietami
z dzikiej róży i jarzębiny oraz zniczami. W Koronce do Bożego Miłosierdzia
kończącej peregrynację Krzyża św. Jana
Pawła II uczestniczyli m.in. starosta
brzeziński Edmund Kotecki, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Brzeziny Zofia
Krawczyk oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Z Brzezin Krzyż powędrował do pabianickiego koła Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta.
g.k.
Fotorelacja str. V

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

AUTO-SERWIS -wymiana

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

„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

8

12. 10. 2016 r.

III Pieszy Rajd Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

W sobotę 8 października odbył się III Pieszy Rajd Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich zorganizowany przez Hufiec ZHP Brzeziny. Zadanie dofinansował
samorząd powiatu brzezińskiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, a rolę koordynatorów pełnili
pwd. Agnieszka Sośnicka oraz dh Adrian
Olejarz.
Pomimo niskiej temperatury i lekkich opadów deszczu wszyscy uczestnicy rajdu stawili się punktualnie na
starcie. Każdy otrzymał pamiątkową
plakietkę, worko-plecak z logo Hufca ZHP Brzeziny, ulotki Parku, mapki oraz wodę. Wprowadzone zostały
trzy kategorie wiekowe: klas I - III, IV
- VI oraz szkół gimnazjalnych. Łącznie wzięło udział pięć patroli: 13. KGZ
„Słoneczne Tuptusie”, LGZ „Wędrowcy
z Lipin”, DH „Anioły”, 4. BDH „Wataha” im. Henryka Jastalskiego oraz 3.
KDSH im. Jana Pawła II.
Do przebycia była trasa o długości 4 km, od dawnego cmentarza żydowskiego do punktu rekreacyjnego
PKWŁ w Tadzinie. Nie był to jednak
zwykły marsz po bezdrożach. Uczestnicy musieli stawić się bowiem na siedmiu wyznaczonych punktach oraz wykonać różnorodne zadania, m.in. skoki
na skakance, rozkładanie namiotu,
strzelanie z karabinu pneumatycznego i łuku, wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przejście toru
przeszkód czy w ykonanie zwierząt
z balonów. Wszystkie te zadania były
odpowiednio punktowane. Dodatkowe
punkty można było uzyskać, znajdując
na trasie rajdu ukryte lampiony, w których zostały umieszczone hasła związane z jego tematyką.

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286

Na mecie czekało ognisko z kiełbaskami oraz gorąca herbata. Nie obyło
się również bez nagród dla każdego patrolu. Na zakończenie wszyscy obecni
instruktorzy, harcerze, zuchy oraz reprezentant Nadleśnictwa Brzeziny zawiązali krąg przyjaźni.

Organizatorzy III Pieszego Rajdu Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich dziękują wszystkim za przybycie i zapraszają już do kolejnej edycji
w przyszłym roku.
TOM

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny
jako zarządca Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na
świadczenie usług ubezpieczenia 39 Wspólnot Mieszkaniowych od następujących ryzyk:
- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży, rabunku i dewastacji,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego,
użytkowanego i administrowanego mienia.
Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych znajduje
się w siedzibie Spółki (pokój nr 3).
Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie jest dostarczenie Zamawiającemu:
1. Aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ
nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument
potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie
mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia,
2. Aktualnego zaświadczenia o regulowaniu składek ZUS oraz o niezaleganiu z podatkami
w Urzędzie Skarbowym, aktualnej polisy ubezpieczeniowej oc,
3. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, celem potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają
wymaganiom Zamawiającego.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 31.10.2016 r. do godz. 14ºº(włącznie)
Okres ubezpieczenia:
- od dnia 01.12.2016 r. do dnia 30.11.2017 r.
Miejsce składania ofert:
- siedziba Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat),
Prosimy wyszczególnić w ofercie cenę brutto za ubezpieczenie każdej z nieruchomości osobno
oraz łącznie.
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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Pracownik NFZ będzie
dyżurował w Brzezinach
Zintegrowany Informator Pacjenta to
ogólnopolski serwis utworzony i prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są
w nim gromadzone wszystkie informacje
dotyczące każdego, kto korzysta ze świadczeń medycznych w ramach NFZ. Kto nie
ma jeszcze dostępu do swojego indywidualnego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta NFZ, będzie mógł go uzyskać
20 października w godzinach od 10.00 do
15.00 w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny
oraz 27 października w tych samych godzinach w przychodni POZ przy ul. Bohaterów
Warszawy 2.
Jest to efekt wspólnej akcji informacyjnej
brzezińskiego szpitala i łódzkiego oddziału NFZ, którego przedstawiciel przyjedzie
w tych dniach do Brzezin. Wystarczy przyjść
z dokumentem tożsamości, aby uzyskać dostęp do swojego konta ZIP bez konieczności
wyjazdu do Łodzi. W czasie dyżuru będzie
można także uzyskać informacje na temat
świadczeń medycznych i bezpłatnych badań
profilaktycznych dostępnych w placówkach
medycznych w naszym regionie. Razem
z pracownikiem NFZ będzie dyżurował farmaceuta, którego zadaniem będzie zapoznawanie z programem darmowych leków dla
pacjentów powyżej 75 roku życia.
TOM

DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. Poz. 1774 z póź. zm.)
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES DO 3 lat POWIERZCHNI BIUROWYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W BRZEZINACH PRZY
UL. SIENKIEWICZA 10/12. BUDYNEK JEST USYTUOWANY W CENTRUM
ADMINISTRACYJNYM
MIASTA,
POŚRÓD
BANKÓW,
URZĘDÓW
ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, PRZY DRODZE
KRAJOWEJ NR 72.
Przetarg na pomieszczenia oznaczone nr 1,2,3,4 odbędzie się w dniu 3 listopada
2016r o godz. 11:00
Na 1. Pomieszczenie, pok. nr 6 (parter)
Na 2. Pomieszczenie, pok. nr 7 (parter)
Na 3. Pomieszczenie, pok. nr 101 (I piętro)
Na 4. Pomieszczenie, pok. nr 6 (I piętro)
Miejsce: siedziba Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza
10/12,
sala nr 1 I piętro.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu wraz z regulaminem znajdują się na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cpikbrzeziny.wikom.pl w zakładce
Zamówienia publiczne lub są udzielane w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,
ul. Sienkiewicza 10/12, parter, pokój 5 lub pod nr tel. 603 223 314

DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź.
zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz pomieszczeń biurowych, położonych w Brzezinach przy ul.
Sienkiewicza 10/12 przeznaczonych do oddania w najem.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 11 października 2016 r. do
1 listopada 2016 r.

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
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Terminy spotkań organizacyjnych zajęć w CPiK

ŚRODA 12.10. GODZ. 16:00 BALET DLA DZIECI
ŚRODA 12.10. GODZ. 17:30 TANIEC WSPÓŁCZESNY DLA DZIECI
- prosimy o przygotowanie wygodnego stroju
ŚRODA 12.10. GODZ. 18:30 STRETCHING DLA DOROSŁYCH
– prosimy o przygotowanie wygodnego stroju
CZWARTEK 13.10. ROBOTYKA GODZ. 18:15
PIĄTEK 14.10. SZACHY GODZ. 17:00
SOBOTA 15.10. PLASTYKA DLA DZIECI GODZ. 10:00
SOBOTA 15.10. PLASTYKA DLA DOROSŁYCH GODZ. 12:00

Plan zajęć w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach*

*plan w trakcie budowy, terminy mogą ulec zmianie
PONIEDZIAŁEK Warsztaty Music Body dla dzieci (elementy
gimnastyki korekcyjnej) godz. 17:00
WTOREK Warsztaty Music Body dla dorosłych (elementy gimnastyki
korekcyjnej) godz. 11:00; Zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 2-4 lat
godz. 18:00
ŚRODA Balet godz. 16:00; Taniec współczesny dla dzieci 17:30;
Stretching dla dorosłych 18:30
CZWARTEK Robotyka 18:15
PIĄTEK Plastyka dla dzieci w wieku 2-4 lat z rodzicami 16:30
SOBOTA Plastyka dla dzieci i młodzieży godz. 10:00; Plastyka dla
dorosłych godz. 12:00

TRWAJĄ ZAPISY DO GRUP WIEKOWYCH
WARSZTATÓW MUSIC BODY
(ELEMENTY GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ) DLA DZIECI
GRUPA I: DZIECI W WIEKU 6-9 LAT (1-3 KLASA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ)
GRUPA II: DZIECI W WIEKU 10-15 LAT (4-6 KLASA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ I 1-3 KLASA GIMNAZJUM)
INFORMACJE POD NUMEREM TEL. 46-874-31-31 WEW. 25

Cennik zajęć
w Centrum
Promocji i Kultury
w Brzezinach
2016/2017*

*cennik w budowie, ceny mogą
ulec zmianie
Warsztaty Music Body dla dzieci – 20 zł
miesięcznie (prowadzący Anna Juraś)
Warsztaty Music Body dla dorosłych 20 zł miesięcznie (prowadzący Sylwia
Lewandowska)
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 2-4 z rodzicami – 75 zł miesięcznie
(z materiałami) (prowadzący Małgorzata Sadowska-Bowdziej)
Zajęcia plastyczne dla dorosłych – 30
zł miesięcznie (bez materiałów) (z materiałami) (prowadzący Małgorzata Sadowska-Bowdziej)
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży – 70 zł miesięczni ( z materiałami)
(z materiałami) (prowadzący Małgorzata Sadowska-Bowdziej)
Zajęcia tańca współczesnego dla dzieci
i młodzieży – 30 zł miesięcznie (prowadzący Elżbieta Niezgodzka)
Zajęcia ze stretching dla dorosłych – 30
zł miesięcznie (prowadzący Elżbieta
Niezgodzka)
Balet dla dzieci – 30 zł miesięcznie (prowadzący Beata Nowak)
Zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 2-4
lata – 120 zł miesięcznie (prowadzący
Monika Smaż)
Szachy – 30 zł miesięcznie (prowadzący
Eugeniusz Walczak)
Robotyka - 120 zł miesięcznie (prowadzący Mateusz Delong)
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Książka na telefon w bibliotece
Niewiele osób wie, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach można
wypożyczyć książkę „na telefon".
„Dotyczy to starszych, chorych lub
niepełnosprawnych osób” – wyjaśnia

dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Danuta Bączyńska. W takich wypadkach pracownik biblioteki może donieść książkę po rozmowie telefonicznej
lub przekazaniu zamówienia na kartce.

Numer kontaktowy do Miejskiej Biblioteki Publicznej to 46-874-21-93. Katalog z aktualnym spisem książek dostępny jest natomiast na stronie internetowej
www.mbp-brzeziny.eu.
TOM

Wspomnienie
św. Franciszka

wierszy. Niewielu jest świętych w historii Kościoła, którzy byliby podobni >>Biedaczynie
z Asyżu<<” – mówił tego dnia w czasie okolicznościowego kazania o. Benedykt Kordula – wikariusz parafii pw. św. Franciszka
z Asyżu, która tego dnia obchodziła swoje
„imieniny".
Dzień wcześniej, 3 października, odprawiono natomiast Transitus – uroczyste nabożeństwo połączone z inscenizacją upamiętniającą śmierć św. Franciszka, który
odszedł do wieczności w małej kapliczce
Porcjunkuli, gdzie obecnie wznosi się Bazylika Matki Bożej Anielskiej. Warto też wiedzieć, że św. Franciszek patronuje nie tylko
Zakonowi Franciszkanów, ale także Kapucynów, Klarysek, Bernardynek i Albertynów.
TOM

Piekarnicze
warsztaty w Muzeum
Regionalnym

4 października to data, gdy w Kościele
Katolickim obchodzi się wspomnienie św.
Franciszka z Asyżu. „Był to niezwykły człowiek, o którym wiele powiedziano, namalowano obrazów, nakręcono filmów i napisano

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. ul. Św. Anny 57 95-060
Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na świadczenie usług ubezpieczenia
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. od następujących ryzyk:
- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży, rabunku i dewastacji,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego,
użytkowanego i administrowanego mienia.
Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowiących własność TBS w Brzezinach Sp. z o.o. znajduje
się w siedzibie Spółki (pokój nr 3).
Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie jest dostarczenie Zamawiającemu:
1. Aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ
nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument
potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie
mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia,
2. Aktualnego zaświadczenia o regulowaniu składek ZUS oraz o niezaleganiu z podatkami
w Urzędzie Skarbowym, aktualnej polisy ubezpieczeniowej oc,
3. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, celem potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają
wymaganiom Zamawiającego.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 31.10.2016 r. do godz. 14ºº(włącznie)
Okres ubezpieczenia:
- od dnia 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r.
Miejsce składania ofert:
- siedziba Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat),
Prosimy wyszczególnić w ofercie cenę brutto za ubezpieczenie każdej z nieruchomości osobno
oraz łącznie.
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

6 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyli w warsztatach piekarniczych w Muzeum Regionalnym w Brzezinach.
Dzieci uczyły się tradycyjnego wyrobu kruchych ciast w ykrawanych
w różnych kształtach, które następnie
były w y piekane w muzealnym piecu chlebowym. „To już moja kolejna
wizyta z uczniami w muzeum, gdzie
mogą zobaczyć oni coś nowego, odmiennego niż w szkole” – ocenia wychowawczyni klasy III b Anna Cymmerman. „Każda szkoła jest u nas mile
widziana” – zaprasza prowadząca piekarnicze warsztaty Anna Kowalska,
która pracuje zarówno z przedszkolakami, klasami szkolnymi jak i rodzinami, szczególnie w okresie Bożego
Narodzenia i Wielkanocy.
Warto wspomnieć, że nieco wcześniej dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 1 odwiedziły też Miejską Bibliotekę Publiczną, gdzie w Oddzia le
dla Dzieci poznawały historię wyrobu pieczywa oraz zwiedzały wystawę
poświęconą młynom wodnym ziemi
brzezińskiej.
TOM
Fotorelacja str.VIII

bis@cpik-brzeziny.com.pl

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY
SPRAWY KARNE,
CYWILNE, ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU
DŁUŻNIKA

tel. 663 742 876
537 048 469
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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

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 ow l a ny m i ,
wo d n o
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
REMONTY – docieplenia, 721 620 231
T Y N K I masz ynowe, docieplenia
kompleksowe, remonty, wykańczanie wnętrz,
514 723 688
BETONOWE wylewki 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 domów, 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
OCIEPLANIE 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
DOCIEPLENIA elewacji i poddaszy, zabudowy
z płyt K-G, gipsy, podbitki dachowe, glazura,
terakota, 609 373 840
BÓLE mięśniowe, reumatyczne – klawiterapia.
Oczyszczanie,
odchudzanie, regeneracja organizmu,
507 130 096
REMONTY, 721 958 081
KROJOWNIA usługowa, 600 915 806
POMOC w nauce domowej kl. I-VI, fachowo
i skutecznie, 512 970 539
MATEMATYKA – 516 949 040
ORGANIZACJA imprez domowych –
urodziny, imieniny, chrzciny, komunie , itp.,
507 05 33 44

Fotobudka – idealna atrakcja na Twoją imprezę. www.selfie-room.pl, 502 890 833

Praca
SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre
warunki, umowa o pracę, 506 188 477
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 od 32
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
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 ekspedientkę, 887 767 311
SZWACZKI – drelich, praca całoroczna,
514 535 530
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
ZAKŁAD krawiecki zatrudni osobę (może
być do przyuczenia)do obsługi maszyn:
kieszeniówka, guzikarka, dziurkarka, rygiel,
605 08 68 28
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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
SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie
bluzek, sukienek, spodni, 604 797 243
EMERYTKĘ – rencistkę do biura – Brzeziny,
cv: praca@nieruchomości-55.pl , 504 605 504
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E, praca stała,
dobra płaca, wolne weekendy, 603 793 543
KOBIETĘ do sprzątania, 722 395 452
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki –
sukienki, stała praca, rejestracja, 501 373 316
ZATRUDNIĘ pracownika do pomocy przy
transporcie zwierząt, 508 148 143
ZATRUDNIĘ pracownika na stację paliw
w Paprotni, 602 721 923
ZATRUDNIĘ sprzedawcę mięso – wędliny,
rzeźników i wędliniarzy, 506 099 263
FIRMA dekarska zatrudni pracownika – stała
praca, umowa o prace, 604 615 383
ZATRUDNIĘ szwaczkę lub chałupniczkę,
516 846 790
ZATRUDNIĘ cukiernika oraz pomoc do
cukierni, 514 686 668
PRASOWACZKĘ – Brzeziny, 661 121 966
DWIE szwaczki – praca całoroczna, dobre
zarobki, 607 880 698, 572 638 345
ZATRUDNIĘ pracownika, 605 139 221

Nieruchomości
SPRZEDAM mieszkanie 60m2 w bloku
z cegły, parter, 603 649 467
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok –
Reformacka 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 900-1300m
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
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
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
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 w kamienicy do remontu 40 m2,
46 833 77 08
SPRZEDAM ziemię rolną w Buczku,
501 144 483
SPRZEDAM wyposażone mieszkanie 38
m2 w Brzezinach, I p., ul. Modrzewskiego,
zmieniony rozkład, nowe instalacje,
668 370 205
PODNAJMĘ lokal na gabinet kosmetyczny,
601 804 827
DZIAŁKI budowlane 1000 – 1500 m2
w Brzezinach ul. Mrocka – sprzedam.

APTEKA
Brzeziny,
ul. Przedwiośnie 2D

czynne
8.00 – 20.00

Atrakcyjna lokalizacja,cicha i spokojna okolica.
Dostęp do mediów, 607 167 175 po 16.00
ZAMIENIĘ lub sprzedam M5 na M3, osiedle
Kulczyńskiego, 698 189 876
SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony
z działką i garażem – Rogów, cena 349 tys.,
601 352 697, internet: tobiks.gratka.pl
SPRZEDAM działkę budowlaną – 1000 m2
w centrum Rogowa, 504 200 495
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
SKUP bydła świń, macior, knurów,
726 879 139, 602 813 762
DREWNO kominkowe opałowe – 8 gatunków
na placu, trociny sprzedam, 504 010 550
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 jagnięta i jagnięcinę 40-45 kg,
604 543 817
KUPIĘ zboże 608 746 876
ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44
SPRZEDAM odpady ziemniaków, 600 812 586
SPRZEDAM używana pralkę WHIRPOOL –
stan idealny, 100% sprawna, 790 487 035
SPRZEDAM piec c.o. „”Ogniwo” 24 KW
w komplecie(dmuchawa i sterownik), 2010
r., 503 147 609
SPRZEDAM ryby: tołpyga, amur, karp,
503 147 609
SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny,
531 012 358, 46 874 28 81

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Start Brzeziny bez trenera
Po dziewięciu porażkach w dziewięciu
meczach obecnego sezonu łódzkiej klasy
okręgowej nastąpiła spodziewana zmiana. Trenerem Startu Brzeziny nie jest już
Jacek Stańdo. Szkoleniowiec zrezygnował z prowadzenia drużyny po ostatnim
przegranym meczu z LKS Rosanów 0:3. Nie
wiadomo jeszcze, kto dalej poprowadzi
czarno-czerwonych.
Nie ma co ukrywać, że obecny sezon
łódzkiej klasy okręgowej jest najgorszym
w historii klubu. Start w dziewięciu spotkaniach rundy jesiennej nie zdobył ani
jednego punktu, przegrywając wszystkie
mecze. Nic dziwnego, że po serii niepowodzeń trener Jacek Stańdo postanowił podać się do dymisji. Czarę goryczy przelała
ostatnia wyjazdowa porażka brzezinian ze
spadkowiczem z IV ligi łódzkiej LKS Rosanów. Po niezłym początku golkiper Startu
trzykrotnie był zmuszony wyciągać piłkę
z siatki po trafieniach Wojciecha Mordzakowskiego i dwóch golach Krzysztofa Pawlaka. Nie wiadomo, kto dalej poprowadzi

klub znad Mrożycy. Zarząd Startu w tym
tygodniu ma odbyć specjalne zebranie, na
którym podejmie decyzję dotyczące zatrudnienia nowego szkoleniowca.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja
w grupach juniorskich. Od zwycięstwa do
zwycięstwa kroczą zespoły młodzieżowe
w trzech rocznikach. Zespół trenera Roberta Szuberta wygrał na własnym boisku z AKS II Łódź 1:0 w spotkaniu Łódzkiej Ligi Juniorów B2. Drużyna juniorów
prowadzona przez Waldemara Pabiniaka
rozgromiła na stadionie miejskim Sport
Perfect II Łódź 5:1. Bardzo dobrze radzi
sobie też najmłodsza drużyna uczestnicząca w rozgrywkach prowadzonych przez
Łódzki Związek Piłki Nożnej. Zespół pod
wodzą Mariusza Matusiaka już kilka razy
w rundzie jesiennej sięgnął po komplet
punktów.
Kolejne spotkanie seniorzy Startu Brzeziny rozegrają w niedzielę 16 października
o godzinie 11:00 na wyjeździe z rezerwami
Zawiszy Rzgów. Tydzień później rywalem
brzezinian będzie Włókniarz Pabianice.
Dawid Saj

Powstał piłkarski zespół dziewczynek
W drugiej połowie września przy Brzezińskim Klubie Sportowym Start Brzeziny
została utworzona żeńska drużyna piłki
nożnej. Pierwsze zajęcia prowadzone na
stadionie miejskim przy ulicy Sportowej 1
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Sekcję piłkarek prowadzi trener Waldemar Pabiniak, który znany jest głównie
z kierowania drużyną juniorów. Zawodniczki na pierwszym spotkaniu odbyły
rozmowę ze szkoleniowcem, podczas której poznały podstawy arkanów piłkarskiego rzemiosła. Następnie przyszłe piłkarki udały się na boisko, gdzie wykonywały
proste ćwiczenia z piłką. Cały trening poległ głównie na ogólnorozwojowej zabawie.
Dziewczęta chętnie wykonywały wszystkie
ćwiczenia i na zakończenie zagrały między sobą krótki mecz. Widać było, że gra
sprawia im wiele przyjemności. Przez najbliższy rok sekcja żeńska będzie jedynie
trenować oraz rozgrywać mecze sparingowe. W przyszłości zespół zostanie zgłoszony do rozgrywek ligowych. Być może
kiedyś klub będzie mógł pochwalić się
utalentowanymi reprezentantkami Polski,
takimi jak m.in. utalentowana Martyna

Winkowska pochodząca z małej miejscowości pod Łowiczem, która trafiła do Ekstraklasowego UKS SMS Łódź i regularnie
występuje w żeńskiej reprezentacji Polski.
Chętne do gry w piłkę nożną dziewczęta
proszone są o kontakt telefoniczny z trenerem Waldemarem Pabiniakiem pod numerem: 608 810 398.
Start Brzeziny otworzył również kolejną grupę młodzieżową chłopców. Zarząd klubu zaprasza wszystkich chłopców
z roczników 2008, 2009, 2010 i młodszych
do udziału w zajęciach piłkarskich. Zespół
w przyszłości będzie zgłaszany do rozgrywek młodzieżowych Łódzkiego Związku
Piłki Nożnej. Grupą opiekuje się trener Paweł Swaczyna, który udzieli niezbędnych
informacji pod numerem telefonu: 507 757
334.
Dawid Saj

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 874 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.com.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.

MOŻLIWOŚĆ PRACY TYLKO W WEEKENDY

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Studio Jeden s.c.

Program Jubileuszu 100-lecia
Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza
w dniu 15 października
2016 r.
12.10. 2016 r.

15

10.00 – Msza Święta w Klasztorze oo. Franciszkanów
11.30 – Przemarsz ulicami do Urzędu Miasta –
rejestracja absolwentów w holu UM
12.00 – Uroczystość w Sali Konferencyjnej Urzędu
Miasta
14.00 – Przemarsz do Szkoły
14.30 – Spotkanie Absolwentów w budynku Liceum
– część wspomnieniowa, poczęstunek.

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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Już niedługo
„Tydzień mediacji"
W dniach od 17 do 22 października odbędzie się ogólnopolski „Tydzień Mediacji”.
W nadchodzących dniach w całym kraju instytucje rządowe, samorządowe oraz
stowarzyszenia informować będą o zasadach i korzyściach płynących z mediacji.
W ramach akcji w ciągu „Tygodnia Mediacji” wspólnie z mediatorami dyżurować będą także brzezińscy policjanci, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać
będą bezpłatnych porad oraz informacji
o korzyściach płynących z mediacji.
Idea obchodów Tygodnia Mediacji
jest związana z przypadającym od 2005
roku w każdy trzeci czwartek miesiąca
października (w tym roku 20 października) Międzynarodowym Dniem Mediacji i ma na celu dążenie do wzmocnienie
roli mediacji, jej promowaniu, a przede
wszystkim informowaniu społeczeństwa o jej zasadach i korzyściach płynących z mediacji. Przez cały tydzień w całej Polsce promowane będą pozasądowe
sposoby rozwiązywania sporów – mediacje. Wszystko po to, by jak najwięcej osób
zdało sobie sprawę z tego, że nie wszystkie
sprawy muszą kończyć się w sądzie.

W związku z zaproszeniem Ministerstwa Sprawiedliwości do włączenia
się w tę inicjatywę również w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach odbędzie się dyżur telefoniczny. W dniach

17-21 października w godzinach od 10.00
do 15.00 pod nr (46) 874 03 14 będzie pełnił go naczelnik Wydziału Kryminalnego
podinsp. Przemysław Potasiak.
g.k.

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 1 o powierzchni użytkowej 21,32 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 24,00 zł
2. wadium – 629,37 zł.
3. postąpienie nie mniej niż – 0,24 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT.
Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 28.10.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto
TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364
2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie
Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

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:

Firma „POL-HUN”M. Bielska
poszukuje osób z uprawnieniami
na wózki widłowe z napędem silnikowym
na stanowisko MAGAZYNIER
Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie
CV na adres: polhun@polhun.pl
lub złożenie osobiście: „Pol-hun”
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65

GABINET
MASAŻU
mgr Joanna Adamczyk

leczniczy,
odchudzający,
relaksacyjny,
kamieniami,
bańką chińską,
peeling ciała,
plastry kinesiotaping
Zalesie 15, 503 147 609

Zapraszamy również na stronę placówki: www.mbp-brzeziny.eu
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Miejsko-gminne
ćwiczenia strażackie

jednostek OSP z terenu gminy Brzeziny z Jordanowa, Polika, Helenowa,
Dąbrówki Dużej, Gałkówka Kolonii,
Grzmiącej i Witkowic oraz jednostka OSP
z miasta Brzeziny. Ćwiczenia przygotował bowiem wybrany w czerwcu nowy
zarząd miejsko-gminny, gdzie prezesem
jest obecnie Leszek Jarząb, a funkcję komendanta pełni Piotr Kaczmarek.

8 października odbyły się ćwiczenia
strażackie, w których wzięło udział 7

Strażacy zgromadzili się o godzinie 9
na terenie jednostki OSP w Jordanowie,

5 tysięcy dla Witkowic

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy
Oświaty

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej
składamy Państwu podziękowania oraz słowa uznania za
odpowiedzialną pracę w kształtowaniu umysłów i serc
młodego pokolenia.
W dniu Waszego święta, życzymy dużo satysfakcji z pracy
z dziećmi i młodzieżą. Niech edukacja, a także efekty
wychowawcze sprawiają Wam przyjemność.
Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji
i obsługi oraz emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności,
zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości
w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia
w życiu osobistym.
Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa

a następnie udali się do zakładów „Gra-Lech", gdzie ćwiczono m.in. ewakuację
osób z pomieszczeń zadymionych oraz
udzielanie im pierwszej pomocy. Była to
istotna zmiana w stosunku do ostatnich
lat, gdy ćwiczono zazwyczaj gaszenie pożarów budynków i kompleksów leśnych.
Takie zawody dla jednostek z terenu gminy i miasta Brzeziny odbywają
się co dwa lata na przemian z zawodami
sportowo-pożarniczymi.
TOM
7 października w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł
remontu budynku OSP Witkowice. W spotkaniu uczestniczyła wójt gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka oraz sołtys wsi Witkowice Mariusz Dyndor.
Środki zostały przyznane z budżetu
Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego województwa łódzkiego
w formie dotacji celowej, przeznaczonej
na dofinansowanie zadań własnych gminy
w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Prace remontowe w budynku OSP
Witkowice będą polegać na wykonaniu
sufitu podwieszonego o powierzchni ok.
147 m2. Zakończenie zadania planowane
jest na 30.10.2016 r.
TOM

Nabór
chętnych na
oczyszczalnie
Tylko do 19 października można wpisywać się jeszcze na listę osób
zainteresowanych budową przydomow ych oczyszczalni ścieków. Zarząd województwa łódzkiego zapowiedział bowiem, że planuje wkrótce
ogłosić nabór w tym zakresie. Jednym
z w ymogów jest m.in., aby budynek
był już oddany do użytkowania i zamieszkiwany całorocznie. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się
na stronie gminy Brzeziny www.gminabrzeziny.pl.
TOM
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Z tradycją w nowoczesność – dzień dzisiejszy LO
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
W ostatnich trzech wydaniach „BIS” ukazywały się artykuły poświęcone historii LO w latach
1916-2016. Powstały one w oparciu o następujące materiały: informacje zapisane w kronice
szkolnej, monografię „Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku”, pod red. K. Badziaka, opracowanie „Zarys historii LO im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach do 1982 roku” dr. Cezarego
Jabłońskiego; materiały wspomnieniowe nauczycieli: Krystyny Olszewskiej, Jadwigi Jabłońskiej, Ryszarda Pasia oraz relacje i wspomnienia absolwentów: śp. Jan Bryksy (matura
1954), Lechosława Łyszkiewicza (matura 1962)
i innych. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przekazywali informacje dotyczące Naszej
Szkoły, Muzeum Regionalnemu w Brzezinach
za udostępnienie materiałów archiwalnych LO,
a także moim Koleżankom i Kolegom za pomoc
w przygotowaniu publikacji.
W dzisiejszym materiale zaprezentowane
zostaną najważniejsze działania Szkoły i sukcesy uczniów w latach 2011-2016.
Nasze Liceum wychowuje i uczy młodzież,
kierując się mottem: „Z tradycją w nowoczesność”. Wypracowaliśmy działania, które sprawiają, że uczniowie dobrze czują się w szkole.
Staramy się rozwijać zainteresowania naukowe i artystyczne naszej młodzieży. Nie bez
przyczyny nosimy miano „Szkoły-odkrywcy
talentów”. Oprawa artystyczna wielu uroczystości szkolnych i pozaszkolnych powstaje pod
kierunkiem Lucyny Staszewskiej (nauczyciel
języka rosyjskiego) i Małgorzaty Lewandowskiej (nauczyciel języka polskiego). Uczniowie
przygotowani przez Panią Lucynę Staszewską
występowali w koncertach: „Podróż do zaczarowanego ogrodu marzeń” (Biblioteka Pedagogiczna), „Muzyka jest mową duszy”(Biblioteka Miejska), podczas obchodów 105.
rocznicy powstania ZNP (Muzeum Regionalne w Brzezinach). Grupa teatralna, którą opiekuje się Małgorzata Lewandowska uczestniczyła w przeglądach kół teatralnych i konkursach
recytatorskich. Corocznie przygotowujemy akademie upamiętniające kolejne rocznice odzyskania niepodległości, prezentowane
podczas obchodów powiatowych w klasztorze oo. Reformatów. Talenty artystyczne młodzieży są doceniane na konkursach i festiwalach wokalnych, szczególnie prezentujących
piosenki w języku rosyjskim i francuskim (na
szczeblu regionalnym i ogólnopolskim). Nauczyciele języków obcych w różnorodny sposób zachęcają uczniów do pogłębiania wiedzy.

Na przykład młodzież ucząca się języka rosyjskiego brała udział w małym sympozjum językowym w Gimnazjum w Dmosinie, podczas
którego uczniowie mieli możliwość spotkania
z uczestnikami obozu językowego w okolicach Moskwy oraz z wykładowcą Uniwersytetu w Moskwie prof. M. Szypielewą. W ramach
współpracy z gimnazjami licealiści oraz ich
młodsi koledzy z Dmosina, Jeżowa i Rogowa
brali udział w grze terenowej „Podchody w języku rosyjskim”. Co roku odbywają się warsztaty językowe prowadzone przez studentów Filologii Rosyjskiej UŁ oraz zajęcia plenerowe (na
przykład w Rogowie na stacji kolejki wąskotorowej). Dzięki projektom: Comenius „Europa
się śmieje”(nauczyciele Ewa Olszyńska i Gracjana Jagiełło), „Łódzkie bardziej francuskie”(Dorota Wochna), „Poznaj swojego sąsiada”
(Lucyna Staszewska), „Achtung-Schulspaβ"
(Justna Stańdo), uczniowie uczestniczyli w wymianie międzynarodowej (Estonia, Bułgaria,
Turcja, Hiszpania, Francja) oraz w wyjazdowym spotkaniu integracyjnym z młodzieżą
z Białorusi (Beskid Żywiecki-Istebna). Gościliśmy przedstawicieli wymienionych krajów
u nas. Młodzież koresponduje z rówieśnikami
poznanymi podczas realizacji projektów.
Nasi uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych. Przygotowujemy i przeprowadzamy konkursy szkolne (plastyczne, językowe,
geograficzne, historyczne, matematyczne) oraz
dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas Dnia Języka Ojczystego (organizator Małgorzata Lewandowska)

uczniowie między innymi rywalizowali o tytuł „Mistrza Ortografii”, „Mistrza Recytacji”,
„Najlepszej interpretacji prozy J. Iwaszkiewicza”. Corocznie odbywa się Turniej Pierwszej Pomocy (organizatorzy Iwona Łoszewska,
Damian Nockowski), podczas którego swoje
umiejętności prezentują m.in. uczniowie z klas
ratownictwa medycznego. Doktor Krzysztof
Grzelak organizuje konkursy geograficzne
połączone z relacjami ze swoich podróży po
Świecie. Od kilku lat przeprowadzamy Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Dużym zainteresowaniem cieszą się
zawody językowe, np. Konkurs artystycznego czytania poezji i prozy rosyjskiej z udziałem gimnazjalistów z Jeżowa, Rogowa, Dmosina i Brzezin. Konkursom międzyszkolnym
patronuje Starosta Brzeziński. W ostatnich latach uczniowie wyróżniający się zdolnościami w nagrodę byli kierowani przez Starostwo
Brzezińskie na kilkutygodniowy bezpłatny
obóz „Poławiaczy Pereł” organizowany pod
patronatem UJ. Młodzież włącza się w akcje charytatywne i honorowe krwiodawstwo.
Chętnie uczestniczymy w różnorodnych imprezach, współpracujemy z CPiK, Sanepidem, Muzeum Regionalnym, Biblioteką Miejską i Pedagogiczną, Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Od
kilku lat rozwija się współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach
i warsztatach naukowych organizowanych
przez pracowników naukowych – zarówno

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 13 o powierzchni użytkowej 44,37 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 1,00 zł
2. wadium – 54,58 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,01 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz
czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 27.10.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto TBS
w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000
0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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w naszej szkole jak i na różnych wydziałach
wymienionych uczelni (np. Festiwal Nauki UŁ,
Wykłady Ciekawej Chemii PŁ).
Wyniki matur w ostatnich pięciu latach
mieszczą się w przedziale 85-97% i nie odbiegają od średnich w kraju i w województwie łódzkim. Około 95% naszych absolwentów podejmuje dalszą naukę. Głównie
kształcą się w łódzkich wyższych uczelniach,
chociaż coraz częściej wybierają także inne
ośrodki akademickie: Warszawę, Poznań,
Wrocław, Lublin, Gdańsk. Studiują z powodzeniem, niektórzy zostają pracownikami
naukowymi.
Kameralne warunki szkoły sprzyjają integracji młodzieży, nawiązywaniu przyjaźni
a nawet miłości. Sentymentem darzą szkołę
szczególnie starsze roczniki. Często odbywają się zjazdy klasowe upamiętniające kolejne
rocznice matur. Szczególnie silne więzi łączą
absolwentów matury z 1962 roku, którzy od
roku 2002 corocznie uczestniczą w zjazdach
klasowych. W tym roku w lipcu odbyło się
spotkanie innego rocznika w 50-lecie matury. Z perspektywy czasu lata spędzone w szkole są najpiękniejsze, bo to przecież lata naszej
młodości.
Pisząc o Liceum, nie sposób nie zamieścić
choćby krótkiej wzmianki o gronie profesorskim. W okresie od 26 XI 2015 do 30 VIII 2016
roku obowiązki dyrektora szkoły pełniła mgr
Iwona Świniarska (nauczyciel historii, wiedzy
o społeczeństwie i bibliotekarz szkolny). Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Maria Pisarska
(nauczyciel chemii). W naszej placówce pracuje
18 nauczycieli. W większości są to młodzi pedagodzy, mający kilku lub kilkunastoletni staż
pracy. Naszym wzorem są starsi, emerytowani
Koledzy. Wprowadzali nas do pracy, dla niektórych byli wcześniej nauczycielami i wychowawcami. Państwo: Krystyna Zubowska-Paś
i Ryszard Paś, Krystyna i Kazimierz Olszewscy,
Cezary (nieżyjący) i Jadwiga Jabłońscy; Panie:
Danuta Dukalska, Czesława Gałecka, Grażyna Paradowska, Janina Strugińska, Bogusława
Tyralska oraz długoletni sekretarz szkoły Pani
Anna Koch; Panowie: Henryk Cyniak, Albin
Wegwert, Klemens Piotrowski, Antoni Łosiak, Zygmunt Dzierzyk, Jan Łapka, Włodzimierz Jagiełło; nieżyjący: Anna Dróżdż, Elżbieta Burtka, Zofia Jabłońska, Franciszek Koch,
Józef Dyrała, Państwo Kimelscy, Michał Najmanowicz, Stefan Pazurek; będą zawsze częścią historii tej szkoły.
Sukcesy naszych uczniów w latach
2010-2016
Nasze Liceum niemal co roku zdobywało tytuł najaktywniejszej szkoły promującej przedsiębiorczość w ogólnopolskiej akcji
„Dzień Przedsiębiorczości”(nauczyciel Lidia
Wiśniewska
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2015/2016
Ogólnopolski Konkurs Piosenki Rosyjskiej
– I miejsce w okręgu łódzkim w kategorii solistów Anna Jasińska, nagroda – 11-dniowy wyjazd do Moskwy; I miejsce w kategorii duetów
Anna Jasińska i Wiktor Marciniak (nauczyciel
Lucyna Staszewska).
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci” – laureatki Alicja Gocek i Wiktoria Ferenc (nauczyciel Elżbieta Borowska).
Ogólnopolski Konkurs „XXII Sesja Sejmu
Dzieci i Młodzieży” – laureaci Alicja Skwarka i Marcin Walczak (nauczyciel Elżbieta
Borowska).
Olimpiada Wiedzy o AIDS i HIV – Karolina Gajewiak, I miejsce w województwie łódzkim, wyróżnienie w etapie okręgowym.
Wojewódzki Festiwal Piosenki Francuskiej
PLEIN CHANT w Łodzi – Grand Prix 15 edycji – nagroda specjalna dla Moniki Brzezińskiej
(wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Piosenki Francuskiej w BAIA MARE W RUMUNII);
(nauczyciel Dorota Wochna).
Okręgowy Konkurs Polskich Kolęd – II
miejsce w kategorii duetów Wiktor Marciniak
i Anna Jasińska, nagroda specjalna dla Wiktora
Marciniaka za profesjonalny akompaniament
III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – I miejsce Katarzyna
Klepaczko.
Międzyszkolny konkurs wiedzy o Rosji –
I miejsce Tomasz Swaczyna, II miejsce Karolina Gajewiak.
2014/2015
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” – wyróżnienie Tomasz Swaczyna, Przemysław Janczak (nauczyciel Maria Pisarska).
Ogólnopolski konkurs z języka niemieckiego ,,Deutschfreund” – Patryk Rojek – 9. miejsce w województwie łódzkim (nauczyciel Justyna Stańdo).
II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – I miejsce Monika Barjasz.
Okręgowy konkurs recytatorski „Znam
i lubię poezję rosyjską” – I miejsce Paulina Sikorska i Paulina Kukieła.
Międzyszkolny konkurs piosenki rosyjskiej
– I miejsce – Wiktor Marciniak.
2013/2014
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci” –laureatki Aleksandra Pacho
i Izabela Klimczak.
Łódzki Festiwal Piosenki Francuskiej PLEIN CHANT – wyróżnienie Żanety Szewczyk i Karoliny Najder; udział w finale Natalii
Borowińskiej.
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Rosyjskiej – I miejsce Martyna Grzegorczyk.
2012/2013

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci” –laureatki Agata Strzałkowska i Julita Paprocka, nagroda (m.in.) publikacja pracy „Stanisław Pacho. Niezwykłe zwykłe
życie”.
2011/2012
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci” – laureaci: Emilia Świderek,
Agnieszka Guzek, Jakub Sokołowski.
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej –
I miejsce Dominika Kaźmierczak (nagroda –
wyjazd do Brukseli).
2010/2011
Olimpiada Języka Polskiego – finalistka
Katarzyna Kowalik (nauczyciel Małgorzata
Lewandowska).
Olimpiady Historyczna – Katarzyna Kowalik – wyróżnienie w eliminacjach okręgowych,
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg” –
Katarzyna Kowalik I miejsce w województwie
łódzkim.
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Arsenał Pamięci” – laureatka Ewa Szymańska
Konkurs Turystyczno-Krajoznawczy „Województwo w środku Polski” (organizator UŁ) –
wyróżnienie w woj. łódzkim Ewa Szymańska.
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
2016-2011-najlepsi uczniowie:
2016/2017- Karolina Pawliczak - uczennica klasy III A;
2015/2016 -Tomasz Swaczyna - student
I roku Farmacji Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi;
2014/2015 -Olga Wilamek - studentka II roku Politechniki Łódzkiej, kierunek
Energetyka;
2013/2014 - Małgorzata Adamczyk - studentka III roku Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
2012/2013 - Julita Paprocka - studentka
I roku studiów magisterskich, kierunek Etnolingwistyka Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu;
2011/2012 - Dominika Jerzyńska - studentka II roku studiów magisterskich, kierunek
Psychologia UŁ;
2010/2011 - Katarzyna Kowalik - magister
Filologii Włoskiej UŁ, II rok studiów magisterskich na kierunku Romanistyka UŁ, studia
doktoranckie w Instytucie Romanistyki UŁ.
Elżbieta Borowska
Fotorelacja str. VI,VII

Zatrudnię sprzedawcę pasz,
prawo jazdy kat. C,
pełny etat,
46 874 11 12,
691 865 091

12. 10. 2016 r.

V

Peregrynacja Krzyża św. Jana Pawła II
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Z tradycją w nowoczesność – dzień dzisiejszy
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LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
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Piekarnicze warsztaty w Muzeum Regionalnym
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II Rajd Szlakiem Bitwy Łódzkiej
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Trzydniowa
wycieczka WTZ „Blisko Ciebie"
X

Po raz pierwszy w swej dziesięcioletniej
historii uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie" wyjechali na trzydniową wycieczkę do Wrocławia, Pragi
i Duszników-Zdroju.
Dotychczas warsztatowicze organizowali jednodniowe wyjazdy, na które podobnie jak i tym razem środki uzyskiwali
m.in. z kiermaszów wyrobów rękodzielniczych organizowanych przez WTZ
w okolicach świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy. W czasie obecnego wyjazdu podopieczni warsztatów mogli zobaczyć m.in. takie atrakcje jak wrocławskie
ZOO z Africanarium, najwyższy budynek
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biurowo-mieszkalny w Polsce – Sky Tower, stare miasto i dzielnicę żydowską
w Pradze oraz uzdrowisko w Dusznikach
Zdroju. W czasie wspólnych wycieczek
zarówno transport jak i noclegi dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, z których część porusza się na wózkach inwalidzkich.
„Na przyszły rok marzy nam się wyjazd do Wilna” – wskazuje Anna Sobkiewicz, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie" prowadzonych
przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom".
TOM

Przedszkolaki z Marisol odwiedziły bibliotekę

Akademia Malucha „Marisol Ed Care"
funkcjonująca przy ul. Moniuszki 12/14 to
nowa placówka na kulturalno-oświatowej
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mapie Brzezin. Powoli jednak zdobywa
ona swoich zwolenników i nawiązuje kontakty z innymi instytucjami. Niedawno

przedszkolaki z „Marisol” po raz pierwszy
odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną.
„To było wielkie wydarzenie dla naszych dzieci, które bardzo lubią wychodzić poza teren przedszkola” – ocenia właścicielka tej placówki Justyna Jastrzębska.
„Zależy nam też, aby zachęcać rodziców
do czytania dzieciom książek, jest u nas
dostępna na przykład lista pozycji, które pozytywnie wpływają na rozwój dzieci. Zapraszamy też do głośnego czytania
różne znane osoby” – dodaje Justyna Jastrzębska. „To spotkanie to nawiązanie
współpracy z kolejną brzezińską instytucją przez naszą bibliotekę, ale przede
wszystkim doskonała okazja do popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych” –
wskazuje Maria Witkowska, która niektórych z „małych gości" poznała wcześniej,
gdyż już od pewnego czasu przychodzą
z rodzicami do Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej.
TOM

str.X
str.X

Nowy rok akademicki na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
12. 10. 2016 r.

5 października rozpoczął się rok akademicki dla słuchaczy brzezińskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nasz
Powiat".
Uczestników pierwszego wykładu
witali starosta brzeziński Edmund Kotecki oraz prezes Stowarzyszenia „Nasz
powiat" Jolanta Wojciechowska, którzy
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wręczyli też legitymacje studenckie
„najmłodszym słuchaczom". Nie mogło
obyć się bez odśpiewania akademickiego hymnu „Gaudeamus", a na zaproszenie starosty brzezińskiego wykonała go
znana sopranistka z Koluszek Iwona
Kaczmarek.
Na pierwszy wykład wybrano temat związany z obchodami 1050-lecia chrztu Polski. Od naukowej strony

XI

to wydarzenie przedstawiła w wykładzie „Motywy chrztu Mieszka I – fakty
i mity" dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak
z Katedry Historii Średniowiecznej
Uniwersytetu Łódzkiego. Stoisko informacyjne miał tu też Lokalny Punkt
Informacyjny Funduszy UE ponieważ
właśnie rozpoczęły się nabory wniosków dla osób po 50 roku życia, które
zainteresowane są rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.
Wykład rozpoczął kolejny rok działalności brzezińskiego Uniwersytetu,
który został utworzony w 2012 r. „Bardzo dobrze, że on istnieje, poszerzam tu
swoją wiedzę na wykładach oraz integruję się z innymi osobami” – wskazywała jedna ze słuchaczek Lucyna Mulczyk. „To cenna inicjatywa, co widać po
frekwencji, każdy tu znajdzie coś dla
siebie” – dodawała inna z uczestniczek
zajęć Iwona Witkowska. W tym roku
oprócz cyklu wykładów przewidziano
m.in. zajęcia z języka angielskiego, taneczne, rekreacyjne i na basenie. Tradycyjnie organizowane będą wyjazdy do
teatrów, a planach jest również wycieczka do planetarium.
TOM
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KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ
XII
W BRZEINACH
kontynuując
działania rozpoczęte w 2013 roku
zamierza przeprowadzić w dniu
18 października 2016 roku kolejną
edycję społecznej akcji edukacyjno
– informacyjnej pn. „ALE CZAD!”,
w ramach ogólnopolskiego Programu Ograniczenia Ofiar Pożarów
„Zgaś Ryzyko”, której celem będzie
poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych,
poprzez zmniejszenie liczby ofiar
śmiertelnych jak i osób rannych
w wyniku pożarów.
Akcję patronatem honorowym objął łódzki komendant wojewódzki
PSP w Łodzi bryg. Jarosław Wlazłowski oraz starosta brzeziński
Edmund Kotecki.
Na plakatach prezentujemy kilka
istotnych informacji na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.
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Komendant powiatowy PSP
w Brzezinach
st. bryg. Jarosław Tomaszewski

PCPR szuka
wolontariuszy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na wolontariuszy, którzy pomagaliby osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom z rodzin
zastępczych.
„Chodzi tu na przykład pomoc w odrabianiu prac domowych czy nauce pisania i czytania” – wyjaśnia pełniąca
obowiązki dyrektora PCPR Magdalena
Adamska. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych mają bowiem czasem
spore deficyty i ich nadrobienie wymaga wiele pracy. Osobom niepełnosprawnym pomoc natomiast będzie przydatna
w organizacji wolnego czas i drobnych
pracach domowych, np. przy robieniu
zakupów.
Pełnoletnie osoby chętne do pracy
w wolontariacie powinny kontaktować
się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go
Maja 3/5, 95-060 Brzeziny, tel. 46-874-2167, 46-874-21-68.
TOM
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XXX sesja Rady Miasta Brzeziny (cz. 2)
Informacje o wynikach egzaminów
i sprawdzianów szkolnych
Dyrektor Gimnazjum M. Gołąbek
przedstawił informacje dot. uzyskanych
przez uczniów wyników z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku
2016. Część humanistyczna: j. polski:
69,3%, wiedza o społeczeństwie i historia
58,3%. Część matematyczno-przyrodnicza: matematyka 52,5%, przedmioty przyrodnicze 54,7%. Część językowa: język
angielski 72% w stopniu podstawowym,
w stopniu rozszerzonym 52,7%; język niemiecki 62%. W nowej formule egzaminu
15 uczniów na 92 zdających uzyskało wynik 100% poprawnych odpowiedzi, 80%
i wyżej – z języka polskiego to aż 40%
uczniów. Przewodniczący G. Kędzia, wiceprzewodnicząca Z. Krawczyk i radna I.
Skipor pogratulowali wyników nauczycielom gimnazjum. Radna dodatkowo pytała o preferencje uczniów dotyczące wyboru przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej.
Dyrektor wyjaśniał, że około 15% gimnazjalistów deklarowało wybór Liceum
Ogólnokształcącego w Brzezinach. Radna
Z. Krawczyk zwróciła uwagę na ogromną rolę rodziców i nauczycieli w edukacji
młodzieży. Radny Z. Bączyński zaznaczył
potrzebę rekomendacji brzezińskiego liceum w następnych klasach gimnazjum.
Następnie wyniki uczniów przedstawił dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Z.
Zieliński. J. polski i matematyka 59,5%,
j angielski 70,9%. Dokładny raport znajduje się w dokumentacji nadzoru pedagogicznego. Następnie głos zabrała dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 A. Mrówka. Wyniki uczniów przedstawiają się następująco: część 1 j. polski i matematyka 68,18%;
część 2 j. angielski 68,13%.
Informacja w sprawie zaawansowania
remontu kanału deszczowego i inwestycji budowy separatora wód deszczowych
Wiceburmistrz J. Nowak wspomniała
o pewnych rozbieżnościach dotyczących
naniesień na mapach a rzeczywistym
przebiegiem kanału oraz występujących
kolizjach. Wszystkie, które angażują
spółki miejskie (ZUK, PEC, TBS) zostały lub są w trakcie wyjaśniania. Pozostaje kwestia kolizji z inwestycjami PGE
oraz Orange (Telekomunikacja). Spółki
zostały poinformowane o konieczności
usunięcia przeszkód. Wykonawca zamierza około połowy października rozpocząć montaż rur. Najtrudniejsze w tym

przedsięwzięciu jest samo przygotowanie – czyszczenie terenu. Na ten moment
nie ma większych problemów. Większość
zgłoszonych przez wykonawcę kolizji dotyczy nieczynnych włączeń. W sprawie
budowy separatora burmistrz J. Nowak
wyjaśniała, że jesteśmy na etapie pozyskiwania zezwoleń. Radni J. Piątkowski i T.
Klimczak dopytywali o ewentualne opóźnienia inwestycji związane ze wspomnianymi kolizjami. Wiceburmistrz zaznaczyła, że to wykonawca jest zobowiązany do
wykonania zadania i po jego stronie leży
wyjaśnienie wszystkich spornych kwestii z przedsiębiorstwami pozostającymi
w kolizji z planem budowy, jednak ściśle
współpracujemy i wspieramy wykonawcę w tym zakresie. Radny D. Guzek pytał o możliwość wzrostu kosztów inwestycji. J. Nowak mówiła, że są takie sygnały,
ale czekamy na kosztorys od wykonawcy.
Radna I. Skipor chciała wiedzieć, czy występują zagrożenia związane z remontem
kanalizacji pod kamienicami. Jednak burmistrz J. Nowak uspokajała, że wykonawca nie zgłaszał takich zagrożeń. W dalszej
części radna G. Pietrasik pytała, co się stanie, jeśli PGE i Orange nie ustosunkują się
do wysłanych pism, czy wpłynie to na terminowość wykonania i czy ewentualnie
miasto będzie musiało zwrócić promesę. J.
Nowak odpowiedziała, że bez względu na
stanowisko ww. firm, prace ruszą terminowo. Inwestycja zakłada remont kanału
o długości 700 m, na tyle została przyznana dotacja.
Informacje o potrzebach remontowych lokali będących w zasobach TBS
oraz zasobach miasta
Prezes TBS T. Miazek przedstawił potrzeby spółki. Ogółem zarządza ona 68
budynkami mieszkalnymi, w tym 39 stanowią wspólnoty mieszkaniowe. Potrzeby poszczególnych budynków: Staszica 2
remont klatki schodowej 20 tys. zł; Staszica 8e remont klatki schodowej 40 tys., remont elewacji budynku 150 tys., wymiana
stropów nad lokalami mieszkalnymi 80
tys.; Staszica 8c remont elewacji 150 tys.,
remont klatki schodowej 30 tys., remont
prześwitu bramowego 25 tys., remont dachu 30 tys., wykonanie zaleceń kominiarskich 15 tys.; Korczaka 3 remont dachu 45
tys., wykonanie zaleceń kominiarskich 25
tys., naprawa wjazdu na posesję 7 tys., remont klatki schodowej i korytarzy 40 tys.
Sienkiewicza 1 remont elewacji od strony

podwórka 150 tys. Remont klatki schodowej 30 tys., wykonanie zaleceń kominiarskich 25 tys.; Plac Jana Pawła II 7 remont
klatki schodowej 20 tys., wykonanie zaleceń kominiarskich 13 tys.; Traugutta 12
remont klatki schodowej i schodów wewnętrznych 24,800 tys., wykonanie zaleceń kominiarskich 20 tys., remont dachu
komórkowca 15 tys.; Traugutta 11 remont
klatki schodowej 25 tys., remont elewacji 50 tys., wykonanie zaleceń kominiarskich 14 tys.; Traugutta 1 remont dwóch
klatek schodowych 50 tys., remont wspólnych WC 10 tys., wykonanie zaleceń kominiarskich 22 tys.; Św. Anny 21 remont
klatki schodowej 30 tys., remont dachu
komórkowca 30 tys., wymiana drzwi wejściowych do komórek 3,200 tys.; Św. Anny
25 odtworzenie balkonów 10 tys., remont
klatki schodowej 19 tys.; Św. Anny 53 remont wspólnego korytarza 12 tys., wykonanie zaleceń kominiarskich 15 tys.; Kościuszki 28 remont klatki schodowej 14
tys.; Szarych Szeregów 2 remont dachu 12
tys., remont elewacji szczytowej 2,600 tys.,
utwardzenie podwórka 2,300 tys., wykonanie zaleceń kominiarskich 1,200 tys.;
Szarych Szeregów 4 remont dachu 12 tys.,
utwardzenie nawierzchni podwórka 2 tys.,
wykonanie zaleceń kominiarskich 700 zł.
Łącznie kwota szacowana to 1,291,800 zł.
Ponadto wszystkie lokale mają do wymiany instalacje elektryczne – koszt około 600
tys. Wymieniane są sukcesywnie instalacje w lokalach wynajmowanych. Potrzeba
około 180 tys. na wymianę okien. Łączna
kwota na te zapotrzebowania to 2151000
zł. Potrzeby remontowe na nieruchomościach wspólnotowych to osobny dział.
Przewodniczący G. Kędzia pytał o prace
wykonane przez TBS w tym roku. Prezes
T. Miazek wymienił poszczególne działania. Zaznaczył także, że fundusz remontowy TBS to dochód z najmu lokali. Radna
I. Skipor pytała o zaktualizowany regulamin sprzedaży lokali. Burmistrz zapewniał, że regulamin funkcjonuje cały czas.
Następnie wiceburmistrz J. Nowak przedstawiła informację o potrzebach remontowych i wykonanych w bieżącym roku remontach mieszkań będących w zasobach
miasta Brzeziny.
Rozpatrzenie projektów uchwał
Skarbnik Miasta G. Mela przedstawiła
zmiany w budżecie, które były omówione na komisjach. Było to zwiększenie dochodów i wydatków o 154010,65 zł (całość
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dostępna na stronie www.bip.brzeziny.pl
(przyp. red.). Kolejne zmiany dotyczyły uchwały Wieloletniej prognozy finansowej miasta Brzeziny na lata 2016-2019.
Kwestie te dotyczyły m.in. zabezpieczenia
budżetu na budowę hali sportowej. Burmistrz zapewniał, że wspólne obliczenia
kosztów z projektantami zakładają kwotę około 40 tys. rocznego utrzymania,
dzięki temu, że powstanie budynek pasywny i zeroenergetyczny. Skarbnik miasta wyjaśniała, że przewidywany koniec
budowy to rok 2018. Burmistrz dodał, że
będzie to budynek pokazowy i zostanie
objęty patronatem Polskiego Instytutu
Budownictwa Pasywnego oraz ośrodka
niemieckiego. Radni wyrazili obawę, że
budowa takiego obiektu może nie spełnić oczekiwań dotyczących zapotrzebowania mieszkańców na podobne miejsce
spotkań. Radny M. Sysa mówił o odpływie mieszkańców z miasta. Wiceprzewodnicząca Z. Krawczyk studziła emocje, argumentując, że w Brzezinach rośnie
zapotrzebowanie na miejsca, gdzie będzie
można uprawiać sport. Zmiany w obu
uchwałach zostały przegłosowane przez
radnych. Następnie naczelnik G. Kozieł
przedstawił treść Uchwały w sprawie
przystąpienia do Wieloletniego Programu Senior Wigor na lata 2015-2020 edycja 2016. Koszt dotychczasowej realizacji
to około 240 tys., z których blisko 150 tys.
to wkład własny miasta. Radni głosowali
za przyjęciem uchwały. W dalszej części
odczytano Uchwałę Rady Miasta Brzeziny
ws. pomników przyrody. W tym przypadku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Wolne wnioski i sprawy różne
Radna I. Skipor złożyła wniosek formalny o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli w schronisku Fundacji
Medor. Z kolei radny M. Sysa wnioskował o zwiększenie budżetu na przyszły
rok dla Muzeum, Miejskiej Biblioteki
Publicznej oraz na asfaltowanie ul. Korczaka. Przewodniczący G. Kędzia chciał
wiedzieć, czy miasto będzie odpowiadało za organizację finału WOŚP. Następnie
głos zabrali mieszkańcy Brzezin. Pierwsza mieszkanka poruszyła temat jazu na
stawie w Parku Miejskim. Domagała się
wyjaśnień dot. udostępnienia stosownych
dokumentów, przeprowadzenia kontroli
jazu oraz informacji odnośnie planowanych działań. Po długiej dyskusji, w której uczestniczył radny T. Klimczak, burmistrz i przewodniczący RM uzgodniono,
że sprawą kontroli w parku powinien zając się specjalista z zewnątrz. Następnie

mieszkanka poprosiła o wyjaśnienie kwestii budowy kanału deszczowego i zapewnienie, że mimo zbliżającej się pory jesiennej miasto w sposób poważny podchodzi
do tego tematu. Burmistrz M. Pluta zapewnił, że cały zespół skupia się na tym,
żeby prace zakończyły się do końca roku.
Na koniec mieszkanka pytała o trwające w centrum miasta inwestycje budowy marketów wielkopowierzchniowych.
Burmistrz tłumaczył, że tereny, na których trwają prace budowlane, nie należą
do miasta, a on sam popiera przedsiębiorstwa lokalne i nie jest zwolennikiem tego
typu obiektów. Jako następna głos zabrała mieszkanka ul. Polnej. Poruszyła kwestie współpracy miasta z Fundacją Medor.
Wyraziła wątpliwości i obawy dot. samej
umowy, a także funkcjonowania ww.

fundacji. Przedstawiła kilka faktów dot.
nierzetelnej pracy przedstawicieli schroniska dla zwierząt. Przewodniczący G.
Kędzia zapewnił, że zgodnie z wnioskiem
radnej I. Skipor zostanie przeprowadzona
kontrola w schronisku fundacji. Zachęcał do współpracy mieszkańców z RM
w tej sprawie. Następnie pytania zadawał
mieszkaniec ul. Polnej. Pytał m.in. o budowę chodnika przy ulicy Dąbrowskiego. Mówił także o budowie rowów przy
ul. Spokojnej, Wesołej i Cichej. Na koniec
pytał o prośbę mieszkańców dot. konsultacji społecznych. Burmistrz M. Pluta odpowiedział, że do końca roku chce zorganizować kilka etapów takich konsultacji.
Całość obrad dostępna pod adresem internetowym: https://www.youtube.com/
watch?v=-0fpYQj4ts4
JLB

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 21 o powierzchni użytkowej 24,30 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 1,00 zł
2. wadium – 29,89 zł.
3. postąpienie nie mniej niż – 0,01 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz
czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 27.10.2016 r.o godz. 900 w siedzibie Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto TBS
w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000
0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
w Brzezinach przy ul. Św. Anny 1 o powierzchni użytkowej 17,34 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 1,00 zł
2. wadium – 21,33 zł.
3. postąpienie nie mniej niż – 0,01 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz
czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 27.10.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie
Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto TBS
w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000
0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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II Rajd Szlakiem Bitwy Łódzkiej
W sobotę 8 października około 60 rowerzystów wyruszyło na II Rajd Szlakiem Bitwy Łódzkiej zakończony piknikiem historycznym w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Brzezinach. Głównym organizatorem
tego zadania była „Strefa Rowerowa Brzeziny", a honorowy patronat objął starosta
brzeziński Edmund Kotecki.
Rajd rozpoczął się około godziny
9 przy cmentarzu rzymskokatolickim
w Brzezinach. Nie każdy wie, że pamiątką po poległych w czasie I wojny światowej jest tu prawosławny krzyż, przy
którym uczestnicy rajdu zapalili symboliczny znicz. Następnie odwiedzili oni
cmentarz w Wiączyniu, majątek i mogiłę w Małczewie oraz cmentarz w Pustułce. Wśród rowerzystów z Brzezin zainteresowanych historią byli też mieszkańcy
Koluszek, Skierniewic, Wiśniowej Góry,
Pabianic i Łodzi. W czasie około 4 godzin
przyjechali oni blisko 30 km, poznając historię Bitwy Łódzkiej, której przełomowe
momenty miały miejsce pod Brzezinami.

Do historii przeszła ona jako największa operacja manewrowa I wojny światowej, w której poległo około 200 tysięcy żołnierzy. Wiele wiadomości o tych
walkach można było uzyskać dzięki wystawie, jaka została przygotowana przy
Dziale Bibliografii Regionalnej Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzezinach, który prowadzi Maria Witkowska. Swoje historyczne eksponaty zaprezentowało tu
Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym, książki na temat I wojny
światowej udostępniła Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach – filia w Gałkowie Dużym, a liczne plansze przygotowało Stowarzyszenie „Historia Koluszek".
Duże zainteresowanie wzbudziła też prezentacja mundurów i sprzętu bojowego,
którą przygotowała Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy" im. 31 Pułku
Strzelców Kaniowskich z Mszczonowa.
Nie zabrało także wojskowej grochówki
i ogniska.
Licznych uczestników rajdu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach

witali wicestarosta Roman Sasin, prezes
„Stref Rowerowej Brzeziny" Krzysztof
Wątorowski oraz wiceprezes Agnieszka
Kostrzewska.
„Dobrze, że ta historia nie została zapomniana, gdyż w okolicach Brzezin przebiegały granice zaborów i wcielano Polaków do wrogich sobie armii,
gdzie sąsiad czasem walczył z sąsiadem”
– wskazywał wicestarosta Roman Sasin.
Rajd wsparło także Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej
„Mroga”, gdyż jak wyjaśnia prezes zarządu tej organizacji Piotr Nowacki – „Mroga" od momentu powstania wspiera ciekawe inicjatywy w regionie, a promocja
Bitwy Łódzkiej to jeden z priorytetów tej
organizacji.
Osoby pragnące bliżej zapoznać się
z tą tematyką, w tym grupy szkolne, mogą
jeszcze przez miesiąc oglądać w Miejskiej
Bibliotece Publicznej wystawę zorganizowaną w ramach II Rajdu „Szlakiem Bitwy
Łódzkiej".
TOM
Fotorelacja str.IX

Inauguracja Akademii Mistrzów Zawodu

6 października odbyła się inauguracja
„Akademii Mistrzów Zawodu" – trzeciego dużego projektu oświatowego realizowanego przez powiat brzeziński po zadaniach „Autostrada kompetencji ucznia
i nauczyciela" i „Praktyka czyni mistrza".
Tym razem wartość projektu to 615.006
zł, a wartość dofinansowania wyniesie
562.159,93 zł.
„Dajemy coś dodatkowego ponad
ofertę programową, dobrą kadrę i wyposażenie – to możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych

certyfikatami, dzięki czemu będziemy
mieli prawdziwych mistrzów zawodu” –
ocenia starosta brzeziński Edmund Kotecki. „To cenny dla nas projekt, gdyż
uczniowie zyskują nowe umiejętności,
mając możliwość uczestniczenia w kursach, które są kosztowne i nie każdego byłoby na nie stać” – ocenia dyrektor ZSP
Anna Sokołowska. „Bardzo się cieszymy
z tego projektu, zdobędziemy tu dodatkowe umiejętności, co z pewnością się
przyda w przyszłości” – wskazuje jedna
z uczestniczek Karolina Komorowska.

Szkolenia mają objąć łącznie 60
uczniów, a przewidziano m.in. kurs barmański, kurs baristy, specjalisty ds. kadrowo-płacowych, organizowania pracy
w magazynie i monitorowania dystrybucji, monitorowania procesów transportowych, obsługi wózków widłowych wszelkich typów oraz zakładania działalność
gospodarczej i prowadzenia firmy. Sześcioro nauczycieli ZSP zakończy także
kursy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zadanie to będzie realizowane również w okresie wakacyjnym
poprzez płatne, miesięczne staże zawodowe m.in. w firmach Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. W ramach projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
powstaną także dwie nowoczesne pracownie dla techników logistyków i ekonomistów oraz wdrożony zostanie program monitorowania losów absolwentów.
Projekt „Akademia Mistrzów Zawodu"
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
TOM

