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„Ale czad!”
w Nagawkach
str. 4

W poniedziałek 17 października burmistrz
Brzezin Marcin Pluta podpisał umowę na
przebudowę ulicy Dąbrowskiego. „To od
dawna oczekiwana przez mieszkańców
osiedla Polna inwestycja drogowa. Warto dodać, że od końca lata na ul. Polnej
działają nowe latarnie” – mówi burmistrz
Marcin Pluta.
Remont ma na celu głównie poprawę
bezpieczeństwa pieszych. Inspektorem
nadzoru inwestycji z ramienia miasta
jest Krystian Kowalski z Drogowego Biura Projektowego w Kazimierzy Wielkiej.
Wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę – firmę Usługi Budowlane KAL-BRUK z Gałkówka Parceli reprezentowali właściciel Zbigniew Skrzatek oraz
kierownik budowy Czesław Jarosz. Wykonawca jest sprawdzony i znany w Brzezinach choćby z prac prowadzonych przy
ul. Lasockich, a ostatnio także przy ul.
Kilińskiego. Zgodnie z umową do połowy grudnia za kwotę blisko 185 tys. zł
wykonawca zobowiązał się do wybudowania i przebudowania chodnika o szerokości 1,5 m wraz ze zjazdami na łącznej

Akcja „Znicz”
Tegoroczna policyjna akcja „Znicz” rozpocznie się 29 października i potrwa do
późnych godzin wieczornych 1 listopada.
Policjanci w tym okresie będą pełnić służbę w rejonach cmentarzy oraz

długości ponad 280 metrów. Chodnik po
zachodniej stronie ulicy Dąbrowskiego
na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Polnej ma zostać wykonany z 6-centymetrowej grubości kostki brukowej koloru
szarego na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Dla
odróżnienia wjazdy do posesji mają być
wykonane z czerwonej kostki betonowej
o grubości 8 centymetrów. Zakres prac
obejmuje także oczyszczenie rowu przydrożnego i przepustów oraz humusowanie i obsianie skarp. Na długości 80
metrów zamontowane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci stalowych barier ochronnych, pionowych
znaków drogowych oraz oznakowania
poziomego jezdni. Z uwagi na konieczność zapewnienia właściwego odprowadzenia wód deszczowych z dalszej części ul. Dąbrowskiego przeprowadzony
zostanie remont istniejącego przepustu
pod ul. Polną oraz montaż kilku studzienek ściekowych. Rozpoczęcie prac planowane jest na początku listopada.
g.k.
na głównych ciągach komunikacyjnych.
Znacznie zwiększy się ilość patroli. Funkcjonariusze będą nie tylko kierować ruchem drogowym, wskazywać pobliskie
parkingi, ułatwiać bezpieczny powrót do
domu, ale i reagować na wykroczenia, które są przyczynami zdarzeń drogowych.
c.d. na str. I

Brzezińskie ćwiczenia
„Kryzys 2016”
W piątek 21 października na terenie Liceum
Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza odbyły się ćwiczenia o charakterze antyterrorystycznym pod nazwą „Kryzys 2016”.
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Kolejny sukces
powiatowej
policji

21 października 2016 r. po raz kolejny w Powiecie Brzezińskim podjęto
działania na rzecz bezpieczeństwa.
Tym razem Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach przy współudziale innych wyspecjalizowanych służb
– Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach i Zespołu Medycznego Oddziału
Prewencji Policji w Łodzi oraz antyterroryści z wyspecjalizowanym pirotechnikiem na czele - przeprowadziła profesjonalny pokaz postępowania
w przypadku ataku terrorystycznego.
W szkoleniu i pokazie w ramach
akcji KRYZYS 2016 na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach,
które świętuje w tym roku 100. rocznicę istnienia, wzięła udział grupa
blisko 150 osób, wśród których większość stanowili kierownicy instytucji
publicznych.
Cieszę się niezmiernie, że służby
wszystkich powiatów woj. łódzkiego
będą mogły czerpać z posiadanych
umiejętności i wiedzy brzezińskich
policjantów, a pomysłodawcom gratuluję profesjonalizmu w tym innowacyjnym przedsięwzięciu.
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki
Pełny opis przeprowadzonej akcji
oraz zdjęcia w Aktualnościach na stronie
http://www.brzeziny.policja.gov.pl
FOT. KP Policji w Brzezinach.
ogłoszenie płatne
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Powiedzieli na jubileuszu Liceum
Edmund Kotecki, starosta powiatu
brzezińskiego: Szanowna pani dyrektor, szanowni państwo dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach, szanowni
profesorowie, obecni i z lat minionych,
szanowni pracownicy obsługi i administracji, obecni i lat minionych, szanowni drodzy absolwenci, szanowni dostojni goście, szanowni państwo, to dla mnie
wyjątkowe wyróżnienie, że z tak dostojnym gronem mogę się dziś spotkać. To
wspaniale, że emanujecie radością wspomnień, że macie za sobą spotkania z tak
wspaniałymi pedagogami, że na waszej
drodze stanęli ci wielcy ludzie, że mieliście takich wspaniałych kolegów, którzy dzięki tej brzezińskiej Alma Mater
osiągnęli tak wiele. To wspaniale, że możecie być po latach – po roku czy po 50
– dumni z tego, że byliście w takim gronie, w takim miejscu, w takim środowisku. Miło wspomina się te lata młode,
po to przychodzi tutaj ten młody człowiek, otwarty na wiedzę, bo tutaj, jak już
wielokrotnie podkreślano, zawiązują się
przyjaźnie, miłości, czasem na całe życie – to wspaniały czas, w którym młody
umysł otwarty jest na to wszystko. Stąd
wielka i odpowiedzialna rola pedagogów,
przez pięć pokoleń istnienia tego liceum,
nawet można powiedzieć, że więcej niż
przez wiek, bo przecież ta historia, ci ludzie, którzy rozpoczynali w 1916 roku tę
historię, swoimi korzeniami sięgają XIX
wieku. A więc różne światy, ale wyzwania ciągle te same. Dla nauczycieli, tak jak
były, tak są, dwa sznurki, za które mają
pociągać, i którymi do tego otwartego
młodzieńczego umysłu wprowadzać, jak
można słowami poety wyrazić – z jednej
strony dla ducha czucie i wiarę, a z drugiej, bez względu na to jakimi przyrządami nowoczesnymi, jakimi narzędziami się posługują, tak jak przed wojną,
tak i teraz – mędrca szkiełko i oko. Rozsądnie połączyć w tym młodym sercu

Fryzjer męski
CYRULIK
ul. Staszica 9

ZAPRASZA ANIA
602 608 088

ducha z wiedzą, to jest wasze zadanie, za
to wam dziękuję drodzy profesorowie, za
te wszystkie lata, i życzę kolejnym profesorom, tym obecnym i tym następnym,
abyście ciągle umieli to czynić, wykorzystując nowoczesne metody, bo młodzież
mieliśmy zawsze wspaniałą. Młodzież
w Polsce mamy ciągle wspaniałą i myślę, że taką zawsze będziemy mieli, obyśmy taką mieli, a waszą rolą jest wykorzystać to, co w młodzieńczym duchu żyje,
to co wybucha, aby z rozsądkiem zapanować nad tym, z rozsądkiem przekazać
młodzieży to, na co otwarte jest ich życie, co przed nimi, co ważne, i to, jakie
wartości do nich mają dotrzeć. Szanowni państwo, teraz tworzycie wspólnotę,
nazwę was wspólnotą Liceum Iwaszkiewicza, i stąd mój apel do was, tej wspaniałej zjednoczonej wspólnoty: postarajcie się, jeśli mogę was o to prosić, aby
wspólnie – jako ta rewelacyjna wspólnota, zakochana w swojej szkole – coś zrobić dla tej szkoły, aby była nadal szkołą,
do której tak chętnie się przychodzi, jak
przychodziło się przez cały ten wiek. To
jest moja prośba do was, do wspólnoty:

mówcie, nie tylko między sobą, ale głośno, że to jest najlepsze liceum w Polsce,
bądźcie dumni z tego liceum jak byliście
do tej pory. Wspólnie z panem przewodniczącym i wicestarostą składamy najlepsze życzenia także z okazji Dnia Edukacji
dla wszystkich państwa, dla wszystkich
profesorów, na ręce pani dyrektor Marii
Pisarskiej.
c.d. na str.5

LOBA –
autoryzowany dealer
NUTRENY
– zatrudni sprzedawcę
mobilnego, kat. C
46 874 11 12, 691 865 091
HENRYKÓW 3

Wynajmę plac i kupię działkę
około 4000m2
pod działalność gospodarczą
w Brzezinach.
tel.503602012

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na obrady XXXI sesji Rady Miasta Brzeziny,
która odbędzie się 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza
16.
Przedmiotem obrad będzie m.in.:
1. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego 2016/2017.
2. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2015 r.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach bieżącego funkcjonowania
miasta.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Kędzia

PPHU ROSSA Brzeziny, ul. Przechodnia 1a
zaprasza na

wyprzedaż i sprzedaż odzieży dziecięcej
od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 16.00

Informujemy, że w dniach 31.10. - 05.11.2016 r. będą
prowadzone prace na sieci wodociągowej na ulicy Fredry
i Małczewskiej. Może to spowodować przerwy w dostawach
wody. Za utrudnienia przepraszamy.
Firma HYDROS

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w czwartek 3 listopada - UWAGA -
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„Ale czad!” w Nagawkach
18 października na terenie Żywego Skansenu Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach w gminie Dmosin odbyła się akcja edukacyjno-informacyjna „Ale czad!”
zorganizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Nad akcją honorowy patronat objęli
łódzki komendant wojewódzki PSP bryg.
Jarosław Wlazłowski oraz starosta brzeziński Edmund Kotecki. Akcja skierowana
była do uczniów klas trzecich gimnazjum
oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu brzezińskiego.
„W okresie jesiennym w domach rozpoczynamy sezon grzewczy, często zapominając o przeglądzie i konserwacji
urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.
Ponadto nadmiernie uszczelniamy nasze mieszkania, powodując tym samym
wzrost ryzyka śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla, czyli tzw. czadem, który jest
gazem niewidocznym i niewyczuwalnym
dla ludzi – często określa się go mianem
>>cichego zabójcy<<. To z jego powodu
co roku umiera ponad sto osób, a blisko
dwa tysiące ulega zatruciu, dlatego też tak
ważna jest dla nas strażaków profilaktyka
i edukacja w tym zakresie” – mówi Jarosław Tomaszewski, komendant powiatowy PSP w Brzezinach.
Młodzież uczestnicząca w tym przedsięwzięciu miała okazję w nietypowy sposób zapoznać się z zagrożeniami dotyczącymi sezonu grzewczego, czadu i innych
zagrożeń, z którymi na co dzień zmagają się strażacy. Punktem kulminacyjnym
spotkania z młodzieżą był koncert „Kapeli PSP Sieradz”, w skład której wchodzą
m.in. czynni funkcjonariusze tamtejszej
jednostki. Wykonywane przez nich piosenki nawiązywały do tragicznych akcji
ratowniczych – gaśniczych i miały zachęcić do refleksji nad kruchością ludzkiego
życia i poprawą własnego bezpieczeństwa
w życiu codziennym.
W podziękowaniu za aktywny udział
młodzieży w prelekcjach komendant powiatowy PSP w Brzezinach Jarosław Tomaszewski wraz z zastępcą łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi
Grzegorzem Janowskim, wicestarostą Romanem Sasinem oraz dyrektor Wytwórni
Umundurowania Strażackiego w Brzezinach Dorotą Zagrabą, wręczyli wszystkim uczestnikom dwufunkcyjne czujniki tlenku węgla i dymu. W ten sposób

organizatorzy akcji chcieli zachęcić młodzież do zabezpieczenia swoich mieszkań
poprzez montaż skutecznych urządzeń
alarmowo- wykrywczych poprawiających bezpośrednio bezpieczeństwo mieszkańców. Po części koncertowej młodzież
zaproszono na pokaz z wykorzystaniem

Dzień pieczonego
ziemniaka w Jedynce

symulatora pożarów ABC oraz gaśnic
wodnych. Uczestnicy mogli zaobserwować, jakie zagrożenie niesie za sobą gaszenie rozgrzanych tłuszczów wodą oraz
wybuch pojemników po dezodorantach
i aerozolach poddanych działaniom wysokiej temperatury. Zorganizowano także pokaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego.
g.k.
Fotorelacja str.III

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

tel. 663 742 876
537 048 469

W sobotę 15 października Rada Rodziców klasy IVa Szkoły Podstawowej nr 1
w Brzezinach zaprosiła chętnych uczniów
tej klasy na spotkanie integracyjne pod
nazwą „Dzień pieczonego ziemniaka”
zorganizowane w lesie wiączyńskim.
Zabawa rozpoczęła się o godz. 10.00 od
zbiórki w szkole i przewiezieniu uczniów
do lasu. Tutaj rodzice zorganizowali swoim pociechom gry i zabawy, w których
główną rolę odegrały ziemniaki. Podczas
sobotniego wypadu do lasu nie mogło zabraknąć ogniska z pieczonymi kiełbaskami i ziemniakami. Mimo chłodnej jesiennej pogody wszyscy uczestnicy bawili się
wspaniale, a pieczone w ognisku ziemniaki smakowały jak nigdy wcześniej.
g.k.

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

AUTO-SERWIS -wymiana

opon – układy hamulcowe –
diagnostyka komputerowa –
naprawa zawieszeń – wymiana
oleju – wymiana rozrządu –
inne naprawy tel. 795 528 516
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 63
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Powiedzieli na jubileuszu Liceum
c.d. ze str.3
Marcin Pluta, burmistrz miasta
Brzeziny: Witam serdecznie wszystkich
państwa, przede wszystkim panią dyrektor, państwa dyrektorów, szanownych,
czcigodnych profesorów i was tu obecnych, szanownych absolwentów, którzy
swoimi osobami świadczycie, że ta szkoła średnia brzezińska jest wciąż wielka.
Szanowni państwo, chciałbym jeszcze we
wstępie powiedzieć, że ta szkoła w swoim herbie ma także herb miasta Brzeziny
i dlatego jako przedstawiciel władz miasta jestem zaszczycony, że mogę w tak
ważnym wydarzeniu, w tak przełomowym jubileuszu uczestniczyć – nie tylko
fizycznie jako osoba, ale jako najwyższy
przedstawiciel miasta, aktywnie włączając się w to święto, i jednoczyć nasze siły,
nasz potencjał, z potencjałem i zaangażowaniem powiatu wyrażonym przede
wszystkim przez władze szkoły, społeczność szkoły, która jest wciąż, jak widać
na tej sali, bardzo silna. Szanowni państwo, czas tak ważnego jubileuszu to nostalgia, wspomnienia, odnajdywanie się
po latach, wspólne rozmowy, ale to jest
przede wszystkim radosny czas, który
wchodzi w nasze serca, i na bazie którego uśmiechamy się, żyjemy radością. Ale
jest to również czas, w którym powinniśmy się zastanowić, jak dalej ta uczelnia,
tak zacna, tak ważna dla społeczności
miasta i społeczności ziemi brzezińskiej i nie tylko, ma funkcjonować. Jak
ten czas wykorzystać, spożytkować.
Z jednej strony mówię tutaj o niepokojach w tym uroczystym czasie związanych z tzw. reformą oświaty, która dotknie wszystkie szkoły w naszym kraju,
i tak naprawdę drodzy państwo, od nas
– przede wszystkim rządzących – zależy jak tę reformę przeżyjemy, jak ją zorganizujemy. Ja (…) wielokrotnie zapewniałem nauczycieli naszych szkół, w tym
gimnazjum, że przyszłość będzie dobra,
ale w dużej mierze zależy od tego, jak ją
zrealizujemy. I po drugie, reforma będzie
dotyczyła też liceum, a w mojej opinii,
jeżeli spełnimy ten pierwszy warunek,
dobrze ją wdrożymy, także lokalnie (tutaj oczywiście nie dotykam żadnej polityki, chociaż jest to nieuniknione), jeżeli
dobrze tę reformę zrealizujemy i podejdziemy ze zrozumieniem do problemów
naszej oświaty, to dobrze też uposażymy liceum, dla którego będzie to wielka

szansa. Oczywiście, mamy też inną szkołę, inny zespół szkół, który też będzie
elementem tej oświatowej całości, ale od
wyjścia z całości trzeba uzależniać przyszłość edukacji na terenie ziemi brzezińskiej. I druga kwestia – to nieunikniona walka z tzw. niżem demograficznym,
który bardzo doskwiera również w czasie
tego wielkiego jubileuszu tej tak zacnej
szkole. Szanowni państwo, nie bez powodu reprezentacja miasta jest tak szeroka, jest z nami przewodniczący Rady
Miasta, jest z nami nowy dyrektor Gimnazjum w Brzezinach, który de facto już
niedługo będzie dyrektorem szkoły podstawowej, on też będzie mówił do państwa, będzie wychodził z pewnym przesłaniem, polegającym na tym, że musimy
łączyć siły i stwarzać warunki, po to żeby
Liceum wciąż funkcjonowało. I tego drodzy państwo w czas jubileuszu przede
wszystkim władzom powiatu życzymy:
siły, dobrego pomysłu, dobrych strategii
i determinacji, oraz dobrej współpracy
tu i teraz. Szanowni państwo, kończąc
swoje wystąpienie, chciałbym podkreślić, że ta społeczność szkoły, wyrażająca się przede wszystkim w działaniach
nauczycieli i uczniów, jest bardzo widoczna. Przechodząc korytarzami obok
tej sali w ostatnich tygodniach, widziałem ogromne zaangażowanie nauczycieli i uczniów przygotowujących tę imprezę. Za chwilę zobaczycie państwo wyniki
tej pracy, a to co mnie udało się dojrzeć
podczas prób, jest naprawdę nadzwyczajne. Wszystkim życzę tej nici porozumienia, tej współpracy i rozsądnego
podejścia do przyszłości, a z okazji Dnia
Nauczyciela wszystkim, którzy tworzą
tę społeczność szkolną, wszystkiego najlepszego. Również z tej okazji składam
na ręce pani dyrektor wiązankę kwiatów
oraz list gratulacyjny, dziękując, że mogłem uczestniczyć w tym waszym i naszym święcie.
Roman Sasin, wicestarosta powiatu brzezińskiego: Pani dyrektor, panie
starosto, panie burmistrzu, szanowni
zebrani, rado pedagogiczna liceum, nauczyciele emeryci jak i przede wszystkim absolwenci naszego liceum. Zacznę
od tego, że nie miałem szczęścia uczęszczać akurat do tego liceum, jako brzezinianin kończyłem technikum samochodowe w Tomaszowie Mazowieckim, ale

w różnym czasie byłem bardzo blisko tej
szkoły. Bardzo miło wspominam jednego z pierwszych dyrektorów Władysława Janusza, który był moim kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 1, również
z następnym panem dyrektorem, panem
Cyniakiem, przez te wszystkie lata, kiedy uczęszczałem do Jedynki, miałem do
czynienia (…). Proszę państwa, pamiętam jaki duży problem powstał w czasach, kiedy nie było powiatu – w 1998
roku pani dyrektor Gałecka odważyła się rozebrać piece, tą odwagą swoją
po prostu przyspieszyła zainstalowanie
centralnego ogrzewania, które popłynęło z miasta. W takich sprawach można
było zawsze na liceum liczyć. I najważniejsza sprawa – walczyliśmy o ten powiat, zaczęliśmy w sierpniu 1998 roku,
i na początku września, kiedy nam ubyło ludzi, bo nie było już takiej potrzeby
palącej po tych pasach chodzić, zbliżały
się wybory w październiku 1998, a prasy i telewizji z całej Polski zjechało się
mnóstwo, natomiast nie było nas brzezinian. I zespół protestacyjny wpadł na
taki pomysł: szybko do pani dyrektor
Gałeckiej, że potrzebujemy wsparcia,
to wsparcie za 10 minut było, mieliśmy
uczniów z liceum i całe przejście było
zatłoczone. Wieczorem w głównym wydaniu dziennika ukazała się informacja,
że w Brzezinach nie są przeciwni wyborom, tylko chcą dalej powiatu. Więc teraz, po tylu latach, bo nie miałem wcześniej sposobności, dziękuję, że młodzież
z liceum uratowała nam ten dzień, że poszło w Polskę, że Brzeziny nadal walczą
o powiat. Życzę szkole dalej takich sukcesów jak w tej pierwszej „setce” i następnej „setki”, a na ręce pani dyrektor,
dla wszystkich absolwentów, nauczycieli,
pracowników, wszystkiego najlepszego.
not. TOM

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w czwartek 3 listopada - UWAGA -
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Grupa Orlików podziękowała sponsorowi

Bez wsparcia sponsorskiego nawet amatorskie dyscypliny sportu w dzisiejszych
czasach nie mogą normalnie funkcjonować. W związku z tym najmłodsza grupa piłkarska Startu Brzeziny występująca
w Łódzkiej Lidze Orlik postanowiła w specjalny sposób podziękować swojemu dobroczyńcy za wsparcie.
Od dłuższego już czasu najmłodszą
grupę wspiera restauracja Zapiekane,
która pod koniec lutego tego roku pod
wodzą znanej restauratorki Magdy Gessler przeszła kuchenne rewolucje. Dzięki
tej współpracy restauracja wraz z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów Włodzimierza Kaźmierczaka ufundowała małym adeptom futbolu komplet strojów
piłkarskich. To tylko jeden z wielkich
plusów pomocy, na jaką mogą liczyć zawodnicy grupy Orlik. W miniony weekend właściciel Zapiekane Mariusz Bączyński zaprosił do swojego lokalu całą

drużynę wraz z rodzicami na specjalny poczęstunek. Na dzieci czekała pizza i specjalny napój z miętą i limonką.
Małym piłkarzom wszystko bardzo smakowało. Po skończonym posiłku kapitan drużyny Nikodem Koziróg wręczył
właścicielowi pamiątkowe zdjęcie całej
kadry wraz ze sztabem szkoleniowym.
Grupa Startu Brzeziny Orlik od roku
odnosi spore sukcesy w turniejach piłkarskich na terenie całego województwa
oraz świetnie radzi sobie w rozgrywkach
ligowych.
Dawid Saj

Z wizytą u Reymonta

We wtorek 18 października dzieci
z grup 5-letnich „Kosmici” i „Muchomorki” z Przedszkola nr 1 w Brzezinach zawitały do Lipiec Reymontowskich. Przedszkolaki zwiedzały tam Muzeum Regionalne im.
Władysława St. Reymonta. Dzieci obejrzały
ekspozycje stałe: „Tradycje lipieckie”, „Dawne narzędzia rolnicze i sprzęt używany w gospodarstwie”, „Galeria współczesnej sztuki
ludowej”, a także zwiedziły hale dawnej manufaktury. Po opuszczeniu terenu muzeum
wycieczka zawitała do pobliskiego skansenu
„Zagrody Ludowej”. Po zwiedzaniu dzieci
odpoczęły w świetlicy skansenu, zjadły posiłek i napiły się ciepłej herbaty. Po nabraniu
sił przedszkolaki czekała kolejna atrakcja –
zwiedzanie Muzeum Czynu Zbrojnego. Muzeum gromadzi pamiątki związane z walką
o niepodległość w rejonie Lipiec Reymontowskich i okolic. Zwiedzanie wzbudziło
wiele emocji, bowiem nie zabrakło prawdziwego samolotu myśliwskiego Wojska Polskiego oraz czołgów i dział przeciwlotniczych. Pełne wrażeń po ciekawej wycieczce
dzieci wróciły do przedszkola.
g.k.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
serdecznie zaprasza 4 listopada 2016 r. (tj. piątek) o godz. 10:00 na
prelekcję z pracownikiem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
dotyczącą Dnia Krajobrazu.
Serdecznie zapraszamy
Danuta Bączyńska
dyrektor Biblioteki
http://mbp-brzeziny.eu
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Sukces Weroniki
Skrzyńskiej
w Mazovia MTB

Wielkim sukcesem Weroniki Skrzyńskiej
zakończył się cykl maratonów Mazovia
MTB. Młoda brzezinianka zajęła pierwsze
miejsce w klasyfikacji generalnej i tym samym sięgnęła po najważniejsze trofeum
w swojej kategorii wiekowej.
Mazovia MTB to cykl maratonów rowerowych organizowanych na terenie całej Polski. Poza dystansami dla dorosłych
odbywa się również rywalizacja dla najmłodszych na trasach o długości od pięciu
do dziesięciu kilometrów. Dziewięciolatka
z klubu rowerowego Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team, aby wygrać w klasyfikacji generalnej, musiała wziąć udział w jedenastu startach na terenie kraju, m.in.:
w Rogowie, Łodzi, Kielcach, Toruniu czy
Ełku. Podczas tych występów aż sześciokrotnie stawała na najwyższym stopniu
podium i pięciokrotnie kończyła zmagania na drugiej pozycji. O tytuł najlepszej
zawodniczki w kategorii dziewięciolatek
walczyło aż sześćdziesiąt małych kolarek.
Na drugim miejscu uplasowała się Natalia
Dobrzyńska z Warszawy, a na trzecim Daria Parzychowska z Białobiel koło Ostrołęki. Sukces Weroniki nie byłby możliwy,
gdyby nie pomoc sponsorów, między innymi firmy Inter-Solar z Buczku i Urzędu
Miasta Brzeziny.
Dawid Saj

UWAGA
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ROBOTYKI.
SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ
W CZWARTKI O GODZ. 18:15
W CENTRUM PROMOCJI I KULTURY
W BRZEZINACH. TRWAJĄ JESZCZE ZAPISY.
INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU
46-874-31-31 WEW. 25.
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.
Dyżury radnych w wrześniu 2016 r.
Urząd Miasta I p. pokój 127
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

Przedsiębiorstwo „REMA” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach
zatrudni pracowników na stanowiska:

- operator maszyn skrawających CNC – obróbka tworzyw sztucznych
wymagana znajomość obróbki skrawaniem oraz czytanie rysunków
technicznych (znajomość programu AUTOCAD mile widziana)
- handlowiec (praca na miejscu i wyjazdy do klientów; wymagane
prawo jazdy kat. B; znajomość języków angielskiego lub niemieckiego
mile widziana)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@rema-brzeziny.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie
w zgłoszeniu/CV następującej klauzuli: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

„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.

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w czwartek 3 listopada - UWAGA -
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Małgorzata Niemczyk odwiedziła Jeżów

We wtorek 11 października Małgorzata Niemczyk – polska siatkarka, reprezentantka Polski, mistrzyni Europy z 2003

roku i posłanka na Sejm RP na zaproszenie ks. proboszcza Andrzeja Chmieleckiego odwiedziła uczniów szkoły podstawowej

i gimnazjum w Jeżowie. W spotkaniu oprócz
uczniów uczestniczyła także wójt gminy Jeżów Anna Szeligowska. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji sylwetki mistrzyni.
Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, które dotyczyły zarówno zainteresowań
sportowych jak i pozasportowych, przebiegu
kariery sportowej, emocji po zwycięstwach,
drużyny najbliższej jej sercu. Małgorzata
Niemczyk zachęcała uczniów zarówno do
uprawiania sportu, aktywnego uczestnictwa
w lekcjach wychowania fizycznego, a także
do stosowania zdrowej diety pozbawionej
chipsów, coli, wody smakowej oraz ograniczania w diecie cukru. Wszyscy uczniowie
na pamiątkę spotkania otrzymali zdjęcia
z autografem. Spotkanie zakończył siatkarski trening uczniów z mistrzynią Europy.
g.k.
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Brzezińskie ćwiczenia „Kryzys 2016”
W piątek 21 października na terenie Liceum
Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza odbyły się ćwiczenia o charakterze antyterrorystycznym pod nazwą „Kryzys 2016”.
Zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach insp. Cezarego Petrusa przy wsparciu starosty brzezińskiego Edmunda Koteckiego ćwiczenia
miały na celu podniesienie wiedzy o potencjalnych zagrożeniach i pożądanych sposobach reagowania ludności w przypadku ich
wystąpienia.
Zgodnie ze scenariuszem pracownik gospodarczy szkoły, podczas wykonywania
bieżących prac, przy wejściu do budynku zauważył paczkę z wystającymi przewodami.
Dyrektor szkoły o znalezisku powiadomiła
Komendę Powiatową Policji w Brzezinach.
Na miejsce skierowany został pirotechnik –
dzielnicowy Grzegorz Miazek, który określił
„znalezisko” jako przedmiot niebezpieczny,
mogący zawierać materiał wybuchowy. Po
takim rozpoznaniu brzezińscy policjanci
zabezpieczyli przyległy teren, wstrzymując
ruch na ulicy Okrzei, sprawdzili też pozostałe pomieszczenia szkoły. Wobec braku
innych zagrożeń rozpoczęła się ewakuacja
uczniów i pracowników zarządzona przez
dyrektor Marię Pisarską. W tym czasie komendant Cezary Petrus zarządził alarm
dla wszystkich policjantów i pracowników
KPP w Brzezinach, którego skutkiem było
objęcie działaniami policyjnymi terenu całego miasta. Policjanci prowadzili rozpoznanie, dokonywali kontroli osób i miejsc oraz
identyfikacji innych zagrożeń, zabezpieczając mieszkańców przed skutkami zagrożenia terrorystycznego. Na miejsce przybyli
również funkcjonariusze Samodzielnego
Pododdziału Antyterrorystycznego Policji
w Łodzi. Antyterroryści za pośrednictwem
robota zabezpieczyli „improwizowane
urządzenie wybuchowe”. Następnie dokonali detonacji niebezpiecznego pakunku
w specjalnej beczce pirotechnicznej. Całość

tych działań wspierały dwie jednostki bojowe Państwowej Straży Pożarnej z Brzezin
oraz Zespół Medyczny Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Działaniom z bezpiecznej odległości przyglądali się ewakuowani
nauczyciele i uczniowie, zaproszeni przedstawiciele wszystkich samorządów gmin
powiatu brzezińskiego i miasta Brzeziny, a także przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych oraz administratorzy
istotnych obiektów z terenu powiatu brzezińskiego. Wszystkie działania prowadzone
były w sposób praktyczny, z pełnym wykorzystaniem sił i środków zaangażowanych
służb. Ćwiczenia były wyjątkową okazją do
zapoznania się i pogłębienia wiedzy związanej z działaniami ewakuacyjnymi i antyterrorystycznymi. Prowadzone działania na bieżąco omawiał ekspert ze Sztabu
Policji KWP w Łodzi podinsp. Radosław
Malanowski.
Po zakończeniu akcji goście udali się do
sali „Pokój i Dobro” w pobliskiej parafii św.
Franciszka z Asyżu, gdzie omówiono ćwiczenia. Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Dariusz Kurek przybliżył
programy „Dzielnicowy bliżej nas” i „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Omówił również procedurę rekrutacji do służby w Policji. Z kolei Radosław Malanowski
z Wydziału Sztabu KWP w Łodzi podsumował przebieg akcji. Następnie wspólnie
z funkcjonariuszem antyterrorystów w blisko półtoragodzinnej prezentacji multimedialnej przybliżyli uwarunkowania prawne

i faktyczne zagrożeń terrorystycznych. Profesjonalnie przygotowany materiał przypomniał ostatnie zamachy terrorystyczne, ich
przyczyny i skutki. Akustyczne i pirotechniczne „pułapki” umieszczone pod krzesłami i w innych miejscach w klasztornej sali
pozwoliły uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami,
a pokaz spotkał się z dużym zainteresowaniem z ich strony. Na zakończenie komendant powiatowy Cezary Petrus, zastępca
komendanta Wojewódzkiego w Łodzi Dariusz Walichnowski oraz starosta brzeziński Edmund Kotecki podziękowali przybyłym gościom. Podkreślili jak bardzo ważne
są działania mające na celu przebudowę
świadomości społecznej w kontekście potencjonalnego zagrożenia terrorystycznego. Ich zdaniem zabezpieczenie Światowych
Dni Młodzieży wskazało, iż służby są właściwie przygotowane, jednak bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa i dlatego tego
typu ćwiczenia są bardzo ważne i potrzebne. W piątkowych ćwiczeniach uczestniczyło ok. 150 osób reprezentujących podmioty z powiatu brzezińskiego. Warto dodać,
że każdy z uczestników otrzymał imienny
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Takimi
działaniami łódzcy i brzezińscy policjanci
przybliżają założenia ustawy o działaniach
antyterrorystycznych oraz Narodowego
Programu Antyterrorystycznego na lata
2015-2019, powodując również wzrost świadomości w tym zakresie.
g.k.
Fotorelacja str. IV

Zajęcia plastyczne dla dzieci
w wieku 2-4 lat z rodzicami.
Trwają zapisy do grupy.
Prosimy o kontakt i deklaracje udziału
w zajęciach do końca tygodnia.
Kontakt 46-874-31-31 wew. 25.

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.

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w czwartek 3 listopada - UWAGA -
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Uczniowie Jedynki na wycieczce w Chęcinach

27 września uczniowie klas szóstych
brzezińskiej Jedynki odwiedzili Chęciny,
niewielką miejscowość położoną w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Pierwszym punktem wycieczki
było odwiedzenie Dworu Starostów Chęcińskich, który jest najlepiej odtworzonym obiektem z epoki baroku w województwie świętokrzyskim. Przewodnik
w stroju z epoki zaprezentował uczniom
dwukondygnacyjną część główną, łącznik oraz oficynę. Ogromne wrażenie na
uczniach wywarł kompleks malowniczych ogrodów barokowych, a niewątpliwą atrakcją był spacer Aleją Lipową, której drzewa liczą ponad 300 lat. Kolejnym
punktem wycieczki była wizyta w Centrum Nauki Leonardo. Tematem wystawy
był zdrowy ludzki organizm czyli dobrze
funkcjonujące ciało i umysł. Uczniowie
mieli sposobność zbadania wydolności
płuc, refleksu, spostrzegawczości, a także różnych możliwości spalania kalorii.

Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzenie wraz z przewodnikiem Zamku
Królewskiego w Chęcinach, który powstał
na przełomie XIII i XIV wieku z inicjatywy Wacława II. Przekraczając bramę warowni, uczniowie przenieśli się w czasie
– załoga zamku przywitała ich w historycznych strojach. Uczestnicy mieli możliwość przymierzenia rycerskiej zbroi,
uczyli się także kroków średniowiecznych
tańców. Przewodnik zaprosił uczniów do
odwiedzenia baszty i skarbca, a także
obejrzenia wystawy tarcz heraldycznych.
Taka wyjazdowa lekcja nie tylko integruje grupę, ale jest przede wszystkim atrakcyjną formą zdobywania wiedzy, którą
można później wykorzystać w tradycyjnej szkolnej ławce.
g.k.

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
wydaje odzież codziennie w godz. 9.00-13.00.
Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży
Posiadamy łózeczko dziecięce z wyposażeniem

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
ŚRODA Balet godz. 16:00; Taniec współczesny dla dzieci 17:30;
Stretching dla dorosłych 18:30
CZWARTEK Robotyka 18:15
PIĄTEK Szachy godz. 17:00
SOBOTA Plastyka dla dorosłych godz. 9:00; Plastyka dla dzieci
i młodzieży godz. 11:00; Plastyka dla dzieci w wieku 2-4 lat
z rodzicami godz. 13:00
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Dyżur pracownika NFZ w Brzezinach

Kilkadziesiąt osób założyło konto ZIP
w czasie dyżuru pracownika NFZ, jaki

miał miejsce 20 października w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach. Jest to

Wspomnienie Dni
Młodzieży w DPS
i Senior-WIGOR

brzezińskim DPS nie mogło zabraknąć
również słynnej pieśni „Barka".
Na listopad Zofia Krawczyk zaplanowała już wizytę kolejnego ciekawego gościa w Domu Pomocy Społecznej i Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych
Senior-WIGOR. Tym razem będzie to Jan
Cygan – mistrz wypieku tradycyjnego
chleba ze znanej piekarni E.P. Olszyńscy.
TOM

Na zaproszenie radnej Zofii Krawczyk
w brzezińskim Domu Pomocy Społecznej
i w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych Senior-WIGOR o Światowych Dniach
Młodzieży opowiadała Anna Józwik z Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
W regionie brzezińskim była ona bowiem
odpowiedzialna za promocję tego wydarzenia oraz uczestniczyła w spotkaniu
z papieżem Franciszkiem w Krakowie.
Na spotkanie z podopiecznymi DPS
i Senior-WIGOR pracownica CPiK przygotowała prezentację kilkudziesięciu
zdjęć, które ukazywały jak mocno w to
wydarzenie zaangażowani byli młodzi ludzie zarówno w powiecie brzezińskim jak
i w Krakowie. Jako że inicjatorem Światowych Dni Młodzieży był św. Jan Paweł
II w znanym z religijności pensjonariuszy

XXXIII sesja
Rady Powiatu

Obrady XXXIII sesji Rady Powiatu
przebiegły wyjątkowo spokojnie. Główny punkt stanowiły informacje na temat
działań promocyjnych podejmowanych
przez samorząd powiatu brzezińskiego
oraz Powiatowe Centrum Zdrowia. Szczególnie obszerne było sprawozdanie Katarzyny Spychalskiej, która od roku zajmuje się w Starostwie Powiatowym promocją
i pozyskiwaniem funduszy unijnych. Z ramienia PCZ wystąpiła natomiast Katarzyna Marciniak-Kowalska, która od niedawna zajmuje w Powiatowym Centrum
Zdrowia stanowisko koordynatora ds.
marketingu usług medycznych. W czasie XXXIII sesji Rady Powiatu dokonano także analizy wykonania budżetu za

efekt wspólnej akcji informacyjnej brzezińskiego szpitala i łódzkiego oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia Konto
ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta. ZIP 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. W czasie dyżuru padały
także liczne pytania o wyjazdy do sanatoriów i refundację leków dla osób po 75.
roku życia.
Pracownik NFZ będzie dyżurował
w Brzezinach również 27 października
w godzinach od 10 do 15 w Przychodni
POZ przy ul. Bohaterów Warszawy 2. Następna taka wizyta planowana jest dopiero za kilka miesięcy. Warto więc przyjść
z dokumentem tożsamości, aby uzyskać
dostęp do swojego konta ZIP bez konieczności wyjazdu do Łodzi lub jednej z delegatur NFZ w Skierniewicach, Sieradzu lub
Piotrkowie Trybunalskim.
TOM
I półrocze 2016, które to informacje prezentowała skarbnik Edyta Łęczycka.
Radni przegłosowali też trzy uchwały:
w sprawie zmiany budżetu i wieloletniej
prognozy finansowej oraz ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu
strzeżonym.
TOM

Marzycielska
poczta
w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się w akcję „Marzycielska poczta", która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci.
W związku tym pracownicy MBP apelują
do przedszkoli oraz szkół podstawowych
o dostarczanie listów lub rysunków w dowolnej technice autorstwa przedszkolaków i uczniów klas 0-3 do dnia 16 listopada 2016 r. Brzezińska biblioteka planuje
zaprezentować je następnie na wystawie,
a później przekaże chorym dzieciom,
o których losach można poczytać na stronie www.marzycielskapoczta.pl. Są tam
także opisane założenia tej zapoczątkowanej w 2009 roku akcji.
TOM

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w czwartek 3 listopada - UWAGA -
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u p r aw n i e n i a m i

FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała praca,

ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi i c.o.

zatrudnienie, bardzo dobre warunki , miła atmosfera,

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

poprowadzi budowy, 604 381 688

509 233 753

AU TO -SK U P wsz ystkie, całe, uszkodzone,

MATEMATYKA fizyka, chemia, 664 626 854

FIRMA budowlana poszukuje pracowników do

skorodowane, bez opłat, 505 927 959

OCIEPLANIE budynków, 500 700 033

dociepleń, 500 700 033

AUTO-SKUP każde, 500 484 727

BRUKARSTWO, 512 525 323

FIRMA zatrudni dekarzy, 500 000 820

KUPIĘ auto do, 1000zł, 509 099 286

AUTOLAWETA, pomoc drogowa, przewóz maszyn,

ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551

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

502 592 035

ZATRUDNIĘ szwaczki, 507 755 880

KUPIĘ stare motocykle, motorowery i części,

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

ZATRUDNIĘ ekspedientkę, 887 767 311

604 627 402

600 086 995

SZWACZKI – drelich, praca całoroczna, 514 535 530

SPRZEDAM Opel Astra H 1,7 Diesel – 2005 r.

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

PRZYJMĘ cukiernika, pomoc i kierowcę do rozwożenia

500 363 570

KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306

pieczywa, 512 462 169

ALARMY, automatyka budynkowa, elektryka,

SZWACZKĘ, Brzeziny, Okrzei 5, 661 121 966

Motoryzacja

Usługi
TAXI ROBSON – 532 233 303

KIEROWNIK

b u d ow y

z

668 406 274

PRZYJMĘ osobę na overlock, 514 288 649

KOREPETYCJE – chemia, 505 141 056

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E (Unia Europejska),
505 454 499

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

BUDOW Y domów, budynków gospodarczych,

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475, www.

783 117 546

ZAKŁAD krawiecki zatrudni osobę (może być do

odslonka.pl

DOCIEPLENIA, ocieplenia poddaszy, wykończenia,

przyuczenia) do obsługi maszyn: kieszeniówka,
guzikarka, dziurkarka, rygiel, 605 08 68 28

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

ceny miłe dla ucha, 608 661 045

,rabaty, cena umowna

OCIEPLENIA – budynki gospodarcze, garaże, itp.

ZATRUDNIĘ kierowcę na kraj kat. C+E, weekendy

ELEKTRYK - przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

Zlecenia 2017 r., 668 218 563

wolne, 501 097 722

uprawnienia budowlane, 605 397 614

OCIEPLANIE poddaszy pianą pur, 608 610 491

ZAKŁAD krawiecki zatrudni konstruktora odzieży. Mile

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

PRANIE dywanów, mebli tapicerowanych, tapicerki

widziana obsługa programu INVENTEX, 605 08 68 28

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Dojazd!!!

samochodowej, 505 590 588

Z ATRUDNIĘ cukiernika, korzystne warunki,

732 313 316

KOREPETYCJE – j. niemiecki, 1 lekcja gratis,

514 686 668

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

694 487 614

POTRZEBNA pomoc do domu, 606 618 633, wieczorem

508 537 104

ANGIELSKI, 517 719 198

ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 604 543 817

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

SPRZĄTANIE domów, mieszkań, biur – solidnie !,

ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego kobiety
oraz mężczyzn 512 159 406 po godz. 18

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

576 045 924

– karcher, 606 495 830

DOCIEPLENIA elewacji i poddaszy, zabudowy z płyt

SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie bluzek,

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

K-G, gipsy, podbitki dachowe, glazura, terakota,

sukienek, spodni, 604 797 243

508 537 104

609 373 840

EMERYTKĘ – rencistkę do biura – Brzeziny, cv:

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

REMONTY, 721 958 081

praca@nieruchomości-55.pl , 504 605 504

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E, praca stała, dobra

889 994 992

MATEMATYKA – 516 949 040

płaca, wolne weekendy, 603 793 543
KOBIETĘ do sprzątania, 722 395 452

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

ORGANIZACJA domowych imprez okolicznościowych:

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

urodziny, imieniny, chrzciny, komunie, itp., 507 05 33 44

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki – sukienki, stała

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

FOTOBUDKA – idealna atrakcja na Twoją imprezę,

praca, rejestracja, 501 373 316

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

www.selfie-room.pl, 502 890 833

ZATRUDNIĘ pracownika do pomocy przy transporcie

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

GŁADZIE, malowanie, tynki, płyty G-K, glazura,

zwierząt, 508 148 143

budowlanego, 510 809 025

terakota, wykończenia od A do Z, 508 148 130

ZATRUDNIĘ sprzedawcę mięso – wędliny, rzeźników

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

KROJOWNIA – nóż taśmowy, klejenie, 609 854 800

i wędliniarzy, 506 099 263

kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka,

J. ANGIELSKI , podstawówka, gimnazjum, 509 829 271

ZATRUDNIĘ szwaczkę lub chałupniczkę, 516 846 790

nietypowe zabudowy, stoły drewniane. Tanio i solidnie

MATEMATYKA – korepetycje, 515 779 048

ZATRUDNIĘ cukiernika oraz pomoc do cukierni,

!, 515 361 875

MATEMATYKA – korepetycje, 789 155 704

514 686 668

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

J. ANGIELSKI – korepetycje, 789 155 704

DWIE szwaczki – praca całoroczna, dobre zarobki,

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

REMONTY – docieplenia, 721 620 231

607 880 698, 572 638 345

600 086 995

WYRÓB wykwintnych tortów okolicznościowych

ZATRUDNIĘ piekarza do pracy w piekarni, 530 983 242

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

sposobem domowym, 791 124 910

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż –

Praca

producent 503 572 046
ELEKTRYK- anteny, alarmy,napędy, monitoring,

SZWACZKI zatrudnię, 601 914 090

ZATRUDNIĘ kierowcę z samochodem do baru
i kelnerkę, umowa o pracę, 508 593 330
ZATRUDNIĘ pomocnika lakiernika meblowego,
784 070 606

domofony, 515 362 050, www.instalmed.pl

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa

ZATRUDNIĘ pracownika na skład węglowy,

JĘZYK niemiecki, 694 487 614

o pracę, 506 188 477

509 920 555

HYDRAULIKA – udrażnianie, 884 802 961

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 514 288 649

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

SPRZĄTANIE domu 1 raz w tygodniu zlecę, Nowosolna
– 509 862 610
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ZATRUDNIĘ ekspedientkę, sklep spożywczy, 502 652

ZAMIENIĘ lub sprzedam M5 na M3, osiedle

134

Kulczyńskiego, 698 189 876

i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,

ZATRUDNIĘ do prac ogólnobudowlanych(hydraulik,

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką

czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

elektryk, murarz), 797 321 185

i garażem – Rogów, , 601 352 697, internet: tobiks.

KUPIĘ zboże, 508 471 814

POSZUKUJĘ pracowników przy produkcji włóknin,

gratka.pl

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

668 627 626

SPRZEDAM działkę budowlaną – 1000 m2 w centrum

silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102

SZWACZKI przyjmę, 508 363 845

Rogowa, 504 200 495

NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul. Krakówek

ZATRUDNIĘ dekarzy i pomocników, 44 714 05 38

SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu – 120 tys.

34, 503 491 722 - Wojciechowski

ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809

do negocjacji, IV piętro 604 278 815

SKUP bydła świń, macior, knurów, 726 879 139,

ZATRUDNIĘ pracownika do ekipy remontowej,

MIESZKANIE dwupoziomowe 120 m2, blok z cegły, ul.

602 813 762

798 747 152

Głowackiego – sprzedam, 42 235 17 28

SPRZEDAM rozsiewacz Amazone, siewnik, pług na

OSOBĘ do prasowania, 607 880 698, 572 638 345

ODDAM w dzierżawę ziemię w Rozworzynie 6 ha,

sprężynie i agregat uprawowo – siewny, 505 128 289

EKSPEDIENTKĘ – spożywczy, 500 247 181

600 881 265

DWUIGŁÓWKA TEXTIMA płaska oraz UNION SPECJAL

SPRZEDAM wypoczynek w stylu „Ludwik”, 605 324 946

SPRZEDAM M 4 – 60 m2 bloki, 502 281 361

drabinkowa 230/380 – sprzedam, 511 422 151

SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, 503 952 451

SPRZEDAM jagnięta i jagnięcinę 40-45 kg, 604 543 817

PRZYJMĘ ziemie w dzierżawę, 785 534 988

KUPIĘ zboże 608 746 876

SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny, ul.

MIESZKANIE 25 m2 sprzedam, 603 610 750

ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44

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

DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273

SPRZEDAM odpady ziemniaków, 600 812 586

SPRZEDAM działki budowlane od 900-1300m

SPRZEDAM M-4 (70 m2) w blokach Kulczyńskiego,

S PR ZE DA M

w Brzezinach ul. Mrocka – okazyjnie 59zł/m2, 792

wyremontowane, urządzone, piękny widok, duży

w komplecie(dmuchawa i sterownik), 2010 r.,

433 601

balkon – bezpośrednio, 602 675 212

503 147 609

SPRZEDAM M-6, 509 171 241

SIEDLISKO + ziemie, 511 191 496, 501 384 860

SPRZEDAM ryby: tołpyga, amur, karp, 503 147 609

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

OKAZJA – 2 działki: 2064 m2 oraz 1337 m2, uzbrojone,

SPRZEDAM węgiel, eko groszek, miał, brykiet, pelet,

LOKALE użytkowe do wynajęcia-Rogów, 605 784 278

Brzeziny, ulica Mrocka, cena 59,- zł./m2, 792 433 601

509 920 555

Nieruchomości

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego

piec

c.o.

„”Ogniwo”

24

KW

SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok – Raformacka

WYNAJMĘ pod magazyny lub produkcję od 40 do 600

SPRZEDAM akordeon, 46 874 61 70

16, 502 218 623

m2, w budynku: szybki internet, rozbudowany socjal,

SPRZEDAM używana pralkę WHIRPOOL – stan idealny,

LOKAL użytkowy do wynajęcia w nowo powstającej

wygodny dojazd dla kuriera i TIR, parkingi, idealne

100% sprawna, 790 497 035

– Galerii ARKADIAN, Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

pomieszczenia pod handel internetowy, 508 301 005

GRZEJNIKI Purmo używane – tanio !, 601 343 507
SPRZEDAM pianino, 530 845 660

SPRZEDAM M-4, ul. Kulczyńskiego, 691 884 131

M-3 Modrzewskiego Brzeziny – sprzedam,

SPRZEDAM dużą działkę budowlana, Brzeziny, ul.

501 615 173 wieczorem

SPRZEDAM owies, ziemniaki jadalne, 780 016 719

Ludowa, 791 682 106

WYNAJMĘ lub sprzedam mieszkanie w kamienicy 51

KARCZMA STRZELNA organizuje ANDRZEJKI w dniu

DZIAŁKA zagrodowa 1,3 hektara Syberia – sprzedam,

m2, 607 263 321 po godz. 16.00

26.11.2016 r. zapisy: 784 537 468

508 000 210
SPRZEDAM działkę budowlaną, inwestycyjną – 2996

Różne

SKŁAD opału oferuje: drewno kominkowe opałowe,
pellet premium drzewny, brykiet. Brzeziny, ul.

m2 w Brzezinach, ul. Waryńskiego, 721 712 813

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

Waryńskiego 62, 504 010 550

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, blok TBS przy policji,

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

KUPIĘ siano, 509 233 749

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. Atrakcyjna lokalizacja,cicha
i spokojna okolica. Dostęp do mediów, 607 167 175
po 16.00

APTEKA
Brzeziny,
ul. Przedwiośnie 2D

czynne
8.00 – 20.00

SPRZEDAM prosiaki 5 szt. po 30 kg, 46 838 80 43
SPRZEDAM krajzegę, 669 444 125
SPRZEDAM Ciągnik T 25, dwukółkę, siano, 605 698 660
WYPOSAŻENIE sali weselnej, 500 247 181
SPRZEDAM wiertarkę kadłubową i promieniową,
509 481 762

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604

Kiermasz chryzantem doniczkowych
Zapraszamy na dni chryzantemowe
od 22. 10. 2016 r. do wyczerpania zapasów
Centrum ogrodnicze – kwiaciarnia ul. Piłsudskiego 63
- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w czwartek 3 listopada - UWAGA -
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Piłkarze w końcu wygrali

Po czterech miesiącach bez punktów i dziesięciu porażkach z rzędu piłkarze Startu
Brzeziny w końcu przełamali fatalną serię.
Podopieczni trenera Jacka Stańdo wygrali
na własnym boisku z Włókniarzem Pabianice 2:1 (1:1) w spotkaniu 11. kolejki łódzkiej
klasy okręgowej.
Początkowo wszystko wskazywało na
to, że ten pojedynek będzie wyglądał tak
samo jak poprzednie. Już w 6. minucie
dobre, prostopadłe podanie otrzymał Tomasz Sęczek, który bez wahania uderzył
na bramkę gospodarzy i pokonał młodego
golkipera Startu. Niecały kwadrans później na strzał z dystansu zdecydował się
Tomasz Ostalczyk, a futbolówka odbiła się
od słupka i trafiła pod nogi Antona Hartmana, który posłał piłkę do siatki. Piłkarz
znajdował się jednak na pozycji spalonej
i arbiter bramki nie uznał. Przez kolejne
minuty Włókniarz miał przewagę i starał
się podwyższyć prowadzenie. Po początkowej niemocy czarno-czerwoni zaczęli zyskiwać przewagę i wypracowywać groźne
sytuacje. W 35. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w olbrzymim zamieszaniu w polu karnym piłka odbiła się od
Antona Hartmana. To zmyliło bramkarza
Damiana Rzeźniczaka, któremu pozostało wyjąć piłkę z siatki. Wyrównujący gol
podziałał na gospodarzy bardzo motywująco. Przed przerwą nie udało się jednak
wyjść na prowadzenie.
Wydawało się, że po zmianie stron
główny faworyt tego spotkania opanuje sytuację i znowu zacznie dyktować warunki.

Tymczasem w 48. minucie to Start zdobył
drugiego gola. Po błędzie Piotra Maślakiewicza szybką kontrę wyprowadził Alex
Sesay, który dograł futbolówkę wzdłuż
bramki do Wojciecha Koperniaka, a młody zawodnik Startu bez problemu pokonał Damiana Rzeźniczaka. Podopieczni
trenera Jacka Stańdo grali bardzo ambitnie i za wszelką cenę starali się oddalać zagrożenie jak najdalej od własnej bramki.
Kiedy tylko nadarzyła się okazja brzezinianie wyprowadzali szybkie kontry. Tego
dnia Włókniarz nie był w stanie narzucić swojego stylu gry i zdominować pojedynku. Ostatecznie czarno-czerwonym
udało się doprowadzić korzystny wynik
do końcowego gwizdka i po raz pierwszy
w tym sezonie nasi piłkarze mogli cieszyć
się z pierwszych punktów i pierwszego
zwycięstwa.
Po spotkaniu doszło do skandalicznej
sytuacji. Do szatni drużyny gości wszedł
prezes Włókniarza, który nie przebierając
w słowach, zaczął wyrażać swoje niezadowolenie z powodu porażki pabianiczan
z najsłabszym zespołem ligowych rozgrywek. Działacz zaczął grozić zawodnikom,
że będą rozgrywać swoje mecze wyłącznie w klasie B. To nie spodobało się zawodnikom i o mały włos nie doszło do rękoczynów przed klubowym budynkiem.
Ostatecznie zakończyło się na głośnej wymianie zdań.
Kolejne spotkanie Start Brzeziny rozegra w niedzielę 30 października o godzinie
15:00 na wyjeździe z rezerwami trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki.
Dawid Saj

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.

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

16 Jedynce jesiennie i kolorowo
W

26. 10. 2016 r.

BAL
SYLWESTROWY
19 października Szkołę Podstawową nr
1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
odwiedziła Pani Jesień, która w ramach akcji „Jedynka czyta dzieciom” wprowadziła
uczniów w fascynujący świat literatury dziecięcej. Uczniowie klas 0 – III wraz z wychowawcami pokazali bogactwo wyobraźni, aby
powitać jedną z najpiękniejszych pór roku
– jesień. Dzieci przygotowały inscenizację
„Witaj jesień”. Na tle kolorowych dekoracji
zaprezentowała się sama Pani Jesień w towarzystwie asystentów, czyli Deszczowego Króla i Chmurki. Akcja przeplatana była licznymi piosenkami o tematyce jesiennej. Nie
obyło się bez informacji o darach tej pory
roku oraz przygotowaniach ludzi i zwierząt

do nadchodzącej zimy. W związku z tym, że
jesień jest wyjątkowo kolorową porą, słynącą
z bogactwa warzyw i owoców, wykorzystano je do propagowania zdrowego stylu życia
i zasad właściwego odżywiania się. Uczniom
przypomniano o konieczności stosowania
zbilansowanej diety, pełnej posiłków składających się z warzyw i owoców. Dlatego też
klasy 0 – III ubrane w stroje we wskazane
przez wychowawców kolory utworzyły w ramach barwnego podsumowania „warzywne
ludki” związane z darami jesieni. Celem spotkania było także przypomnienie dzieciom
o zasadach dbania o swoje zdrowie i odporność w pochmurne i deszczowe dni.
g.k.

sala w Brzezinach
ul. Południowa 14a

„Atrakcje- niespodzianki”
518 396 201
Oferta menu dostępna na
www.salaweselnainspiro.pl

I
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Akcja „Znicz”
c.d. ze str. I
Przy cmentarzu w Brzezinach na
czas Wszystkich Świetych zmieni się organizacja ruchu. Utrudnienia w rejonie
brzezińskiego cmentarza wystąpią na
ulicy Kopernika, która zostanie wyłączona z ruchu dla samochodów poprzez
umieszczenie specjalnych zapór i posterunków stałych policji. Na długości ok.
300 metrów ul. Strykowskiej od skrzyżowania z ul. Ludową po obydwu stronach
tej ulicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się.
Zakaz obowiązywać będzie również
na ul. Słowackiego po obydwu stronach
(i z obu kierunków) na odcinku pomiędzy ul. Strykowską i Kordeckiego, a także na ul. Kordeckiego pomiędzy Słowackiego i Kościuszki po obydwu stronach
(i z obydwu kierunków). Samochodom
nie będzie wolno się także zatrzymywać na ul. Ludowej od skrzyżowania
z ul. Strykowską po obydwu stronach
(i z obydwu kierunków) do wysokości
parkingu przy drugiej bramie cmentarza. Nie będzie można się także zatrzymywać w bezpośrednim sąsiedztwie
cmentarza na ul. Kościuszki i Łódzkiej.
Samochód będzie można zaparkować na parkingu przy kościele farnym,
a także na dalszych odcinkach drogi
w ul. Ludowej, Strykowskiej, Kordeckiego, Słowackiego, a także Piłsudskiego i Rejtana. Wprowadzone ograniczenia oraz obecność policjantów mają na
celu usprawnienie ruchu pieszego i kołowego na czas odwiedzin na cmentarzu.
W trosce o bezpieczeństwo i zapewnienie płynności ruchu policjanci apelują
do kierowców o rozsądek. Proszą także
o bezwzględne stosowanie się do poleceń
funkcjonariuszy kierujących ruchem.
g.k.

FIGLORAJ

Sala Zabaw JagodowyRaj

ul. Przedwiośnie 2G

zaprasza na
Happy Halloween
31.10.2016 r.
od godz. 17.00
wejście tylko 30,-zł.

Nowa edycja Dziecięcej Akademii Muzealnej

W ubiegłym roku Muzeum Regionalne
w Brzezinach przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 rozpoczęło pilotażowy cykl zajęć na temat lokalnej historii dla
uczniów dwóch klas IV.
Obecnie na zajęcia do Muzeum Regionalnego zaczęły uczęszczać kolejne trzy
klasy IV i kontynuujące program z ubiegłego roku dwie klasy V. „Chodzi nam
o przekazanie wiadomości o charakterze
lokalnym, które uzupełniamy też o informacje związane ze sztuką” – wyjaśnia prowadząca muzealne lekcje Bogusława Tyralska. „Zauważyliśmy bowiem deficyt, jeśli
chodzi o znajomość historii Brzezin wśród
dzieci i młodzieży” – ocenia dyrektor

Muzeum Regionalnego Paweł Zybała.
Akademia muzealna ma urozmaicać zajęcia
szkolne, więc nie
brakuje tu projekcji fragmentów filmów, słuchania
piosenek czy czytania utworów literackich. Uczniowie tworzą także
liczne prace plastyczne. Wszystko
to w oparciu u program szkolny uzupełniony elementami
edukacji o środowisku lokalnym. Tak na
przykład klasy IV, które poznają początki
działalności człowieka, poznają też początki osadnictwa w Brzezinach i okolicach,
a klasy V, które uczą się już o sztuce gotyckiej, renesansowej i barokowej, odwiedzają
brzezińskie zabytki z tego okresu.
„Realizacja tych zajęć w ubiegłym roku
tak się spodobała nauczycielom, rodzicom
i dzieciom, że postanowiliśmy wprowadzić
je jako innowację pedagogiczną, którą docelowo będą objęte klasy IV, V i VI” – informuje Zbigniew Zieliński, dyrektor sąsiadującej z muzeum Szkoły Podstawowej
nr 1.
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
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gmina

Brzeziny

Święto Kiszenia Kapusty w sołectwie Zalesie

Koło Gospodyń Wiejskich z sołectwa Zalesie
znane jest z kultywowania dawnych tradycji.
W październiku nie mogło więc zabraknąć
organizowanego co roku w tym kole Święta
Kiszenia Kapusty.
Wśród gości, którzy przybyli w minioną sobotę do świetlicy w Bogdance, znaleźli

się m.in. przewodniczący Rady Gminy Marek Kolasa, zastępca wójta Leszek Adamczyk, sekretarz Radzisław Kamiński, były
wójt Zbigniew Sokołowski, sołtys Paweł
Kusiak oraz pracująca w pobliskiej bibliotece Mirosława Socha. Na stołach zagościło
wiele dań, a wystrój sali z „kapustną panią"
i wystawką z tradycyjnymi przetworami
przypominał, że to już jesień. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia był oczywiście „obrzęd kiszenia kapusty" połączony
z myciem nóg i deptaniem poszatkowanego warzywa, jednak nie zabrakło także
wielu konkursów. Ręcznie wyrabiano więc
masło, które następnie znalazło się na stołach, ścierano na miniaturowych tarkach olbrzymie marchewki, przerzucano kapustę
między dwoma ręcznikami oraz bawiono

Ślubowanie pierwszaków w Dąbrówce Dużej

18 października w Szkole Podstawowej
w Dąbrówce Dużej do grona społeczności szkolnej przyjęto uczniów klas
pierwszych. Uroczystość ślubowania
wzorem lat ubiegłych połączona została z Dniem Edukacji Narodowej.
W związku z tym przygotowano
dwa przedstawienia słowno-muzyczne.
Najpierw zaprezentowali się najmłodsi uczniowie ubrani w odświętne togi,
których do występu przygotowała Iwona Seroczyńska. Z okazji Dnia Nauczyciela wystąpiły natomiast starsze dzieci,
przygotowane przez Elżbietę Śliwonik.

Oczywiście, jak na taką uroczystość
przystało, nie zabrakło uroczystego pasowania na pierwszaka, wręczenia okolicznościowych dyplomów i legitymacji
szkolnych. Warto tu wymienić wszystkich uczniów, którzy tego dnia zostali
przyjęci do grona społeczności szkolnej, a byli to: Kacper Bartosiewicz,
Oskar Defiński, Aleksandra Stępień,
Edyta Supera, Amelia Adamczyk, Martyna Adamczyk, Jakub Buldecki, Julita
Kwiecień, Maja Paluch, Antonina Rojek
i Filip Wachowski.
TOM

się w kalambury. Czas umilała także kapela
z Niesułkowa.
Święto Kiszenia Kapusty z Zalesia na
przestrzeni minionych lat pokazywano
m.in. w TVP Polonia, Teleexpressie oraz
dwóch programach TVP Łódź – „Tradycja
regionem malowana” i ŁWD.
Nie jest to jednak jedyna sławna tradycja
z Zalesia. Panie na Wielkanoc wykonują olbrzymie palmy dla brzezińskiego klasztoru
oo. Franciszkanów, a na Boże Ciało wysypują dywany kwiatowe. Tradycyjnie co roku
na dożynki wykonują także wieńce, a na
spotkanie opłatkowe i z okazji Wielkanocy
przygotowują świąteczne potrawy. Tradycje
w KGW Zalesie przekazywane są z pokolenia na pokolenie, gdyż wśród 30 pań, które
należą do koła, najstarsze mają już ponad 80
lat, a najmłodsze zaledwie 19.
TOM

Nowa droga
w Janinowie

11 października odebrana została nowa
droga asfaltowa łącząca Janinów z Nowymi Skoszewami. Wcześniej istniała tu droga gruntowa, a jej przebudowa kosztowała około 150 tys zł.
Szerokość obecnej drogi to około 6 metrów. Wykonano podbudowę tłuczniową,
położono nawierzchnię bitumiczną oraz
utwardzono pobocza. Po zakończeniu
prac wprowadzono także nową organizację ruchu.
TOM
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„Ale czad!” w Nagawkach
BIS/41/2016

str.III
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Brzezińskie ćwiczenia „Kryzys 2016”

BIS/37/2016
BIS/41/2016
BIS/38/2016
BIS/40/2016

str.XII
str.IV
str.VI

Październikowa zabawa brzezińskich emerytów
26. 10. 2016 r.

Blisko pięćdziesięcioro brzezińskich emerytów, rencistów, inwalidów oraz ich sympatyków bawiło się podczas sobotniej zabawy
zorganizowanej 22 października w stołówce „Smakosz”. Zabawa rozpoczęła się punktualnie o godz. 18.00 od ciepłego obiadu.
Uczestnicy sobotniej imprezy mieli zapewnione jeszcze jedno ciepłe danie, a także
przekąski, ciasta i napoje oraz dobrą zabawę przy muzyce „na żywo”. Znane i sprawdzone w tańcu piosenki przeplatały się
z czasem na odpoczynek. Podczas jednej
z przerw licznie reprezentowani październikowi solenizanci otrzymali słodki prezent

BIS/38/2016
BIS/41/2016

w postaci czekolad. Wszystkim Irenom, Jadwigom, Teresom i Tadeuszowi uczestnicy
zabawy przy akompaniamencie orkiestry
odśpiewali „Sto lat”.
Październikowa zabawa taneczna jest
kolejnym przedsięwzięciem oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Brzezinach. Niektórzy jej uczestnicy zaledwie kilka dni
wcześniej zdążyli rozpakować walizki po
turnusie rehabilitacyjnym w Międzyzdrojach i już bawili się na parkiecie, a teraz odliczają dni do kolejnych imprez. Na

V

27 października planowany jest wyjazd do
kina na film „Wołyń”, 26 listopada zabawa
andrzejkowa, a 5 grudnia zabawa mikołajkowa. Nie zabraknie także zabawy sylwestrowej. Brzezińscy emeryci snują już plany
na przyszły rok. Zamierzają zorganizować
tygodniowy wyjazd do Świnoujścia, które
ich urzekło, a później 12-dniowe wczasy we
Włoszech. Trzeba przyznać, że członkowie
i sympatycy oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezinach czasu na emeryturze nie
marnują na siedzenie w domu.
g.k.

str.V
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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
BIS/41/2016

str.VI

W CPiK ruszają zajęcia dla dzieci
26. 10. 2016 r.

Od połowy października w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach rozpoczęła się realizacja zajęć dla dzieci i dorosłych. W kolejnych
wydaniach „BIS” będziemy przybliżać specyfikę i przeznaczenie prowadzonych i planowanych zajęć.

BIS/41/2016

Zajęcia Music Body, które odbywają się
w poniedziałek od 17.00 do 18.00, przeznaczone są dla dzieci w wieku od zerówki przedszkolnej do III klasy szkoły podstawowej. Prowadzi je Anna Juraś – instruktor gimnastyki
korekcyjnej, pedagog terapeuta z rehabilitacją
ruchową. Zajęcia polegają na wykonywaniu
ogólnorozwojowych ćwiczeń kształtujących

VII

sylwetkę ciała – ćwiczenia i intensywność
ich wykonywania dostosowane są do wieku i możliwości fizycznych dziecka, a ich celem jest przeciwdziałanie powstającej postawie wadliwej, płaskostopiu, koślawości czy
też szpotawości kolan. Zajęcia trwają godzinę. O ile ćwiczenia podczas pierwszych zajęć
dzieci wykonywały jednocześnie, to podczas
drugich udało się już wprowadzić metodę
stacyjną polegająca na tym, że każde dziecko
wykonywało inne ćwiczenia w tym samym
czasie. Trzeba jednak pamiętać, aby nie doprowadzić do przemęczenia mięśni. „Zapracowani rodzice nie mają czasu na ćwiczenia
ze swoimi dziećmi, a czasami nawet nie zdają sobie sprawy z konieczności wykonywania
określonych ćwiczeń” – mówi Anna Juraś.
„Staram się, aby ćwiczenia wykonywane były
z udziałem jak najprostszych przyrządów, jak
woreczek z piaskiem, zwykła piłeczka, kartka papieru, wałek do ciasta czy okrągła butelka wypełnioną wodą, aby nie generować dodatkowych kosztów” – dodaje instruktorka.
Trzeba jednak pamiętać, że godzina ćwiczeń
w tygodniu to stanowczo za mało i dobrze
byłoby zaobserwowane ćwiczenia powtórzyć
w domu kilka razy w tygodniu. Miesięczna
opłata za godzinne zajęcia realizowane raz
w tygodniu wynosi 20 złotych.
Niestety, z uwagi na małe zainteresowanie nie udało się utworzyć grupy zajęć ruchowych dla dzieci w wieku 2-4 lata, mimo że
planowane zajęcia poprzedzone zostały dwoma bezpłatnymi spotkaniami, podczas których rodzice mogli zobaczyć, na czym będą
one polegały. Miały je prowadzić wspólnie
studentki pedagogiki – Monika Smaż, Katarzyna Żabka i Anna Matuszewska, z których
jedna ukończyła kurs animatora czasu wolnego dla dzieci. Zajęcia miały odbywać się we
wtorki o godz. 17.00, a miesięczna odpłatność
miała wynosić 120 zł, i miała maleć wraz ze
wzrostem liczby uczestników. Jednak w przypadku zebrania się grupy min. 15-osobowej,
zajęcia będą reaktywowane.
g.k.

str.VII

Powiatowe biegi sztafetowe

VIII

W ostatnich dniach Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy zorganizował w Parku Miejskim w Brzezinach zawody w biegach sztafetowych dla szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu
brzezińskiego.
W kategorii szkół podstawowych
wśród dziewcząt najlepsza okazała się
Szkoła Podstawowa nr 2 z Brzezin,

drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Rogowie, a trzecie Szkoła Podstawowa w Dmosinie. W skład zwycięskiej drużyny wchodziły: Sylwia Jerzyna,
Iga Sienkiewicz, Julia Góralczyk, Aleksandra Kaźmierczak, Maria Dunowska, Natalia Mospinek, Julia Klimczak,
Oliwia Krychowiak i Iga Wielkopolan.
Wśród chłopców w tej kategorii również zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr
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2 z Brzezin, drugie miejsce zajęła brzezińska Szkoła Podstawowa nr 1, a trzecie Szkoła Podstawowa w Rogowie.
Zwycięski skład przedstawiał się następująco: Michał Borowiński, Krzysztof
Piestrzyński, Jan Śliwonik, Szymon Rogodziński, Kacper Płoszka, Jan Pielarz,
Rafał Gralec, Maciej Garnys i Mateusz
Grzegorczyk. W kategorii gimnazjów
wśród dziewcząt zwyciężyło Gimnazjum
w Brzezinach, a drugie miejsce zajęło
Gimnazjum w Dmosinie. W skład zwycięskiej drużyny weszły: Olga Guzek,
Anna Krasnowska, Wiktoria Mendra,
Julita Grzelak, Oliwia Krychalska, Martyna Pabiniak, Karolina Rojek, Magdalena Pabiniak, Weronika Dziubek i Dżesika Mazur. Wśród chłopców zwyciężyło
również Gimnazjum w Brzezinach, II
miejsce zajęło Gimnazjum w Dmosinie,
a III Gimnazjum w Rogowie. Zwycięski
skład przedstawiał się następująco: Dawid Krawczyk, Arkadiusz Łapka, Damian Poździej, Dawid Smolarek, Marcin Kotynia, Norbert Kowalski, Szymon
Węgrzynowski, Samuel Świerczyński,
Bartosz Łącki i Marcel Fabian.
Na październik Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy zaplanował jeszcze
rozgrywki tenisa stołowego w Rogowie.
TOM

Zbiórka na odnowienie pomników

W okolicach Dnia Wszystkich Świętych
zaplanowano na brzezińskim cmentarzu
zbiórkę środków na odnowienie zabytkowych pomników. 20 września oddano
trzy pierwsze z odrestaurowanych w tym
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roku pomników, 24 października oddano
czwarty, a w najbliższych dniach zakończą
się prace przy piątym nagrobku.

Inwestorem jest Społeczny Komitet Ochrony Zabytków
Cmentarza Rzymskokatolickiego w Brzezinach – organizacja
powstała w maju bieżącego roku,
której funkcję prezesa pełni Sławomir Sobkiewicz. Odnowieniu
kolejnych pomników mają posłużyć środki zebrane właśnie
w okresie Dnia Wszystkich Świętych, a następnie w czasie Świąt
Bożego Narodzenia. Stosowne
pozwolenia wydało tu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Łódzka Kuria
Metropolitarna.
Członkowie komitetu, harcerze i wolontariusze, będą zbierać
środki m.in. w okolicach cmentarnych bram oraz przy odnowionych pomnikach, które są doskonałym przykładem, jak można przywrócić
dawny blask nawet bardzo zniszczonym
nagrobkom.
TOM
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Góry i morza w bibliotece miejskiej
26. 10. 2016 r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej można obecnie oglądać wystawę fotografii pod hasłem „Dwa żywioły – dwie
pasje”. Prezentowane są tu zarówno
zdjęcia z wypraw po Morzu Bałtyckim
i na Wyspy Kanaryjskie oraz z wycieczek w Tatry.

Ekspozycja została przygotowana
wraz z łódzkim oddziałem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wystawa powstała w związku z Dniami Gór, które w kwietniu 2016 roku
w Łodzi zorganizował Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy współudziale Muzeum

Uczniowie ZSS poznawali bibliotekę

Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach realizuje projekt Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego głównym celem jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych młodzieży. Jednym z kluczowych działań
w tym zakresie jest upowszechnianie
czytelnictwa we współpracy z różnymi
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bibliotekami, również z Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Tuwima w Brzezinach. 17 października uczniowie ZSS
udali się do MBP, aby nauczyć się efektywnie z niej korzystać.
Przy witała ich Maria Witkowska z Oddziału dla Dzieci, która

IX

Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Łódzkiego
Domu Kultury. Poświęcono ją Mariuszowi Zaruskiemu – założycielowi Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, pionierowi narciarstwa
i taternikowi, marynarzowi i żołnierzowi, który w y tyczał górskie szlaki i organizował polskie żeglarstwo
morskie, a jednocześnie artyście, który fotografował, malował i pisał wiersze. Łącznie zdjęć ukazujących piękno gór i zdjęć z rejsów m.in. „Darem
Pomorza”, „Darem Młodzieży” oraz
„Zawiszą Czarnym” jest blisko pięćdziesiąt. Znalazło się tu też miejsce
na kilka wierszy Mariusza Zaruskiego. Autorami fotografii są członkowie
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego: Piotr Fagasiewicz, Aleksandra Lesz, Natalia Golimowska, Łukasz Pietrzak, Krzysztof
Pietruszewsk i, Lucyna Przemirska,
Adam Sulikowski, Staska Telega oraz
gościnnie Krzysztof Wierzbicki i Paweł Wierzbicki.
Wystawę „Dwa żywioły – dwie pasje" będzie można oglądać w Miejskiej
Bibliotece Publicznej przez najbliższy
miesiąc.
TOM
przedstawiła proces rejestracji czytelnika oraz regulaminowe zasady korzystania z zasobów bibliotecznych. Wprowadziła też uczniów w arkana wiedzy
o wyszukiwaniu informacji na określony temat w źródłach pisanych. Zadaniem uczestników spotkania było
bowiem zdobyć informacje na temat
legendarnych miejsc w Polsce, niezbędne do realizacji projektów czytelniczych przez poszczególne klasy Zespołu Szkół Specjalnych. Tym razem
to Maria Witkowska zaprezentowała
uczniom dostępną na ten temat literaturę oraz zapoznała ich z jednym z takich legendarnych miejsc – dawną stolicą Polski – Krakowem. W czasie wizyty
w bibliotece nie mogło zabraknąć także
wspólnego czytania. Najpierw uczniowie w skupieniu wysłuchali legendy
o „Smoku Wawelskim”, a potem samodzielnie przeglądali „legendarną literaturę”. Wizyta uczniów ZSS w Miejskiej
Bibliotece była pierwszą z całego cyklu
takich spotkań. Kolejna wizyta związana z historią Polski i naszego regionu
zaplanowana jest już za miesiąc.
TOM
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X
Refleksje
po obchodach stulecia LO im. J. Iwaszkiewicza
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Społeczność pracowników, absolwentów i uczniów Liceum przeżyła wspaniałe chwile Jubileuszu Stulecia. W uroczystych nastrojach spotkała się grupa osób,
którą połączyła szczególna więź. Lata spędzone w niewielkiej, kameralnej szkole,
gdzie wszyscy się znają, pozostały na zawsze w pamięci uczestników obchodów.
Udział w zjeździe zadeklarowało 251 absolwentów, spośród których 26 osób nie
dotarło. Ponadto wielu honorowych gości występowało w podwójnej roli – jako
byli uczniowie i osoby zaproszone przez
Komitet Obchodów Stulecia. Statystycznie według roczników obecność na naszej
uroczystości przedstawia się następująco:
matura 1949 do 1959 – 16 osób; matura
1960 do 1969 – 61 osób; matura 1970 do
1979 – 53 osoby; matura 1980 – 1989 – 28
osób; matura 1990 do 1999 – 38 osób; matura 2000 do 2016 – 29 osób. Najliczniej
były reprezentowane następujące roczniki:
1973- 13 osób, 1975-13 osób, 1964-11 osób,

1969-10 osób, 200010 osób, 1962-9 osób,
1983-9 osób, 1990- 9
osób. W pozostałych
grupach było od 8 do
1 absolwenta. Były też
roczniki, z których
nikt nie przyjechał.
Po części oficjalnej nastąpiły spotkania pokoleń w klasach szkolnych. Zwiedzano sale
lekcyjne, często padały słowa: „gdyby
tak można było cofnąć czas i wrócić do szkoły, do lat młodości, do koleżanek, kolegów…”. W grupach
toczyły się rozmowy o czasach licealnych
i obecnych. Wśród absolwentów zdarzały
się reprezentacje pokoleniowe całych rodzin (dzieci, rodzice i dziadkowie). Niektórzy uczestnicy zobaczyli się ze swoimi
kolegami ze szkolnej ławki po raz pierwszy
od matury. Szukano się na zdjęciach w albumach i na wystawie. Dużo ciepłych słów
kierowano do nauczycieli. Wspominano
zmarłych Profesorów. Słowa otuchy i pozdrowień kierowano do tych, którym choroba uniemożliwiła udział w jubileuszowych uroczystościach.
Wszystkich cieszyła możliwość spotkania z byłymi i obecnymi pracownikami
szkoły. Wokół nauczycieli grupowali się
wychowankowie z różnych roczników. Ze
swoimi klasami spotkali się emerytowani
Profesorowie: Pan Dyrektor Henryk Cyniak, Pani Krystyna Olszewska, Pan Kazimierz Olszewski, Pan Zygmunt Dzierzyk,

Konsultacje dla organizacji pozarządowych
Na kolejny rok w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd
powiatu brzezińskiego planuje wydatkować kwotę 35.000 zł. Konsultacje w tej
sprawie odbyły się 13 października.
Na zadania z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji planuje się przeznaczyć 4000 zł, w zakresie upowszechniania

kultury fizycznej i sportu 15.000, na politykę społeczną 5000 zł i 7000 zł na wspieranie kultury oraz ochronę dóbr kultury
i tradycji. „Uważam, że środki przeznaczone na zadania z zakresu polityki społecznej w wysokości 5000 zł to bardzo mało”
– oceniała obecna na spotkaniu Barbara Bigoszewska – prezes Stowarzyszenia

Pan Jan Kluska, Pani Zofia Misztal, Pani
Grażyna Paradowska, Pani Janina Strugińska, Pan Klemens Piotrowski, Pani Zdzisława Suliborska. Wracano pamięcią do
szkolnych lat, z łezką w oku wspominano
przygody i psikusy. Absolwent z 1962 roku
(wychowawczyni Pani Prof. Krystyna Zubowska-Paś), Pan Lechosław Łyszkiewicz
opowiedział m. innymi anegdotę z życia
swojej klasy: pewnego dnia na lekcji historii jedna z uczennic ukradkiem, pod ławką
czytała lekturę na język polski. Pan Profesor Koch to zauważył i pyta: „a co tam robisz Iksińska? W tym momencie padła odpowiedź, która wprawiła w konsternację
całą klasę i Pana Kocha: A nic Panie Psorze, tylko „Chłopów” przerzucam”. Wiele
różnych opowieści wywoływało uśmiechy,
pogłębiało radość z naszego spotkania.
Wśród uczestników zjazdu byli między innymi: pracownicy naukowi, nauczyciele, lekarze, farmaceuci, wojskowi,
prawnicy administracji i samorządowcy
oraz przedstawiciele wielu innych zawodów. Do szkoły wciąż napływają gratulacje
od absolwentów i różnych instytucji. Dyrekcja Liceum i Grono Pedagogiczne serdecznie dziękują Wszystkim, którzy swoją
obecnością zaszczycili Nasze Święto: Absolwentom, Gościom, Władzom Powiatu,
Miasta i poszczególnych Gmin; Przedstawicielom Instytucji, Organizacji i Firm;
Rodzicom i Uczniom. Dziękujemy również Komitetowi Obchodów Stulecia z Panem Wiesławem Pawłowskim na czele oraz
Tym, którzy materialnie lub w inny sposób
wspierali nasze działania.
Elżbieta Borowska
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom".
Osobną kwotę stanowi dofinansowanie
kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie" – 56.320
zł, co stanowi wymagany udział własny
powiatu oraz dofinansowanie zadań z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej za kwotę 59.946 zł, na co przekazywane są środki z budżetu państwa.
TOM

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny
Łowicz informuje, że ze względu na prowadzone prace eksploatacyjne
nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla niżej
wymienionych miejscowości :

7.11.2016r. w godz. 11:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Kościuszki, 1-go Maja, Plac Jana Pawła II-go, Berka
Joselewicza.
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Dyrektor i Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach składają gorące podziękowania instytucjom, firmom i osobom,
które wsparły organizację
Uroczystości Jubileuszu Szkoły w dniu 15 października 2016 r.
Dziękujemy !
SPONSORZY
Starostwo Powiatowe w Brzezinach,
Urząd Miasta w Brzezinach,
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzezinach,
Gmina Dmosin,
Gmina Brzeziny,
Gmina Rogów,
Gmina Jeżów.
Firmy:
Robert Wodzyński – Wideofilmowanie, Małgorzata Rzeźnicka,
Topaz – Pracownia Kamieniarska z Gałkówka Kolonii,
KAMIT Import-Eksport, Pan Igor Tworek z Brzezin,
Tłocznia soków z owoców i warzyw „Wiatrowy Sad”- Grażyna Wiatr, z Kałęczewa,
Tłocznia soków owocowych „Vero”- Dariusz Kuna, z Lubowidzy,
Agencja reklamowa „VaCOMP” Zygmunt Siepracki,
Piekarnia i Cukiernia Piotr i Elżbieta Olszyńscy z Koluszek, Kwiaciarnia Pani Mirosławy Matusiak,
Kwiaciarnia Nova Flora, pani Wioletta Jagielska,
Kwiaciarnia Pani Cecylia Stąporek,
Centrum Ogrodnicze Państwa Aleksandry i Marcina Benków,
Firma Ogrodnicza Marcin Łoszewski,
Kwadrat MB sp. z o.o. Brzeziny,
Apteka Marcinkowscy z Brzezin,
Firma Dach-Pol państwa Kamili i Łukasza Klimczaków z Woli Cyrusowej,
Pani Iwona Michalska, Państwo Katarzyna i Dariusz Zalewscy,
Państwo Jerzy i Grażyna Michalak, Państwo Sławomir i Ewa Sobkiewicz, Pan Jerzy Nasiłowski,
Pani Grażyna Kapusta, Pan Waldemar Wyka
PARTNERZY
Muzeum Regionalne w Brzezinach
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
Brzeziński Informator Samorządowy
Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach
Orkiestra OSP Brzeziny i GOK Dzierżązna
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”, Pani Prezes Jolanta Wojciechowska
Dziękujemy osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia:
Pan Wiesław Pawłowski
Pani Elżbieta Wawszczak
Pani Gabriela Andrychowicz
Pani Kamila Klimczak
Pani Danuta Cieślak
Pani Anna Walczak
Pani Krystyna Sikora
oraz Rada Rodziców LO
Za pomoc dziękujemy
Pani Bogusławie Tyralskiej, Panu Ernestowi Kopaniewskiemu, Panom Marcinowi Kłopockiemu
i Waldemarowi Guzickiemu oraz Panu Grzegorzowi Koziełowi,
a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji uroczystości Jubileuszu.
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Wspólnie ku
bezpieczeństwu
Z uwagi na duże zainteresowanie prezentacją Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego dotyczącą rozpoznania osób
pod wpływem środków psychoaktywnych, która odbyła się podczas konferencji „Dzielnicowy bliżej nas” 23 sierpnia,
kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach wspólnie z zainteresowanymi władzami samorządowymi powiatu
brzezińskiego postanowiło zorganizować cykl spotkań dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pierwsze tego typu spotkanie, w którym
uczestniczyli z-ca komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach, z-ca naczelnika
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
oraz terenowy dzielnicowy, odbyło się 24
października podczas sesji Rady Gminy
Brzeziny. Władze gminy, radni oraz sołtysi mieli możliwość wysłuchania wykładu
Tadeusza Zagajewskiego – prezesa Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Łodzi dot. „Prawnych i praktycznych
aspektów udzielania pierwszej pomocy”.
Z kolei instruktor Marek Joachimiak przy
użyciu fantomu i urządzenia defibrylującego przedstawił te zagadnienia w praktyce. Każdy z uczestników gminnej sesji
mógł samodzielnie pod okiem fachowców
wykonać resuscytację na udostępnionych
urządzeniach, co wzbudziło duże zainteresowanie. Ponadto chętni po założeniu
narko-gogli lub alko-gogli mogli sprawdzić, jak zmienia się postrzeganie otaczającego świata pod wpływem alkoholu
i narkotyków. Kolejne tego typu spotkanie
planowane jest 25 listopada w trakcie sesji
Rady Gminy w Rogowie.
Podobne szkolenia mogą w przyszłości przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców
powiatu brzezińskiego. Działania zainicjowane w trakcie konferencji przez brzezińskich policjantów mają wpłynąć na
wzrost świadomości mieszkańców oraz
ich praktycznych umiejętności. Funkcjonariusze z KPP Brzeziny za swój cel postawili sobie inicjowanie i organizowanie wszechstronnych działań w kwestii
bezpieczeństwa. Współpraca z Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi związana jest z dużym doświadczeniem w szkoleniu wielu instytucji i podmiotów. Na terenie powiatu brzezińskiego
tego typu szkolenia, pokazy i instruktaże
będą prowadzone bezpłatnie, a działania

realizowane przez brzezińskich policjantów i zainteresowane podmioty przyniosą

skutek w postaci poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu brzezińskiego.
g.k.

