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450 tysięcy dla Adasia Kernera zebrane!

Po niespełna dwóch miesiącach, dzięki pomocy ludzi dobrej woli i szczodrości tajemniczych darczyńców, udało się zebrać kwotę
niezbędną do uratowania życia małego Adasia Kernera. Na stronie internetowej fundacji
„Mam serce” kilka dni temu licznik przekroczył sumę 450 tysięcy złotych!
Oznacza to, że rodzice chłopca mogą
spokojnie przygotowywać się do operacji w Stanach Zjednoczonych. To nie tylko
wielki sukces tego małego człowieka i jego
rodziny, ale również wszystkich mieszkańców Brzezin, którzy bardzo zaangażowali
się w akcję.
Przypomnijmy, że Adaś urodził się 22
lipca 2016 roku w szpitalu CZMP w Łodzi
z bardzo rzadką chorobą genetyczną – zespołem Aperta. W jej wyniku noworodek
ma zrośnięte szwy czaszkowe, dysmorfię
twarzy oraz zrośnięte palce rąk i stóp. Zrośnięte szwy zagrażają życiu chłopca (mózg
rośnie, czaszka nie). Okazało się, że uratowanie życia małego brzezinianina wymaga
operacji w USA (49 121,60 USD – operacja
czaszki i 66 100 USD dwie operacje palców
dłoni i stóp, co stanowi łączną kwotę około
450 000 złotych). Rodzice Adasia zwrócili
się o pomoc do fundacji „Mam serce”.
Błyskawicznie utworzono specjalne
konto, na które od 13 sierpnia można było

wpłacać pieniądze. Dodatkowo organizowano specjalne zbiórki. Początkowo kwestowano na plenerowych imprezach w okolicznych miejscowościach oraz podczas
wydarzeń kulturalnych w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Do akcji włączyli się
m.in.: Zbigniew Zamachowski z rodziną,
Barbara Kurdej-Szatan, Joanna Koroniewska, Magdalena Różczka, Paweł Mikołajuw (Popek), Magdalena Michalak, Kamil
Stoch, Grupa MoCarta. W pomoc zaangażowało się Miasto Brzeziny, prawie wszyscy mieszkańcy Brzezin oraz firmy i instytucje. Na rzecz chłopca zorganizowano
trzy imprezy: finały Ligi Orlikowej, piłkarski turniej charytatywny i piknik rodzinny
połączony z koncertem. Przeprowadzano
licytacje plenerowe i internetowe.
Jeszcze na początku poprzedniego tygodnia na stronie fundacji pojawiła się kwota
około 300 tysięcy złotych. Kilka dni później jednorazowa wpłata od anonimowej
osoby w wysokości 149 tysięcy złotych pozwoliła zamknąć zbiórkę. Najbliżsi Adasia
nie mają pojęcia, kim są hojni darczyńcy,
ale pragną serdecznie podziękować za okazane serce. Obecnie stan licznika wynosi
453 514 złotych. Kwota zostanie przelana
na konto kliniki w Stanach Zjednoczonych
do 8 grudnia. Adaś pierwszą z trzech operacji przejdzie w Dallas w maju 2017 roku.
Reszta zebranych pieniędzy posłuży rehabilitacji – ulokowana na koncie fundacji poczeka do czasu, gdy chłopiec będzie musiał
przejść jeszcze kilka kosztownych operacji.
Ze względu na to nikt nie rezygnuje z organizacji kolejnych wydarzeń. Najbliższe
z nich już w sobotę 12 listopada o godzinie
13:00. Na stadionie miejskim odbędzie się
specjalny pokazowy mecz rugby z udziałem
zawodników reprezentacji Polski.
Za pośrednictwem „BIS” Beata i Grzegorz Kernerowie pragną z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania tak wielkiej kwoty w tak
krótkim czasie. Dziękują za ciepłe słowa,
pomysły, zaangażowanie, wsparcie, organizowanie i współorganizowanie akcji, podczas których zbierane były pieniądze na
rzecz ich małego synka.
Dawid Saj
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Wycieczka seniorów
do Planetarium
EC1 w Łodzi

Powiatowe Obchody
98. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Serdecznie zapraszam do udziału
w Powiatowych Obchodach

Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2016 r.:
10:00 Zbiórka (Powiatowe Centrum Administracyjne w Brzezinach,
ul. Sienkiewicza 16);
10:15 Uroczyste rozpoczęcie Obchodów;
10:30 Przemarsz ulicami Brzezin i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Pod pomnikiem Hufiec ZHP Brzeziny złoży także przywieziony
z Kostiuchnówki (Ukraina) Ogień Niepodległości;
11:00 Uroczysta Msza Święta w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu.
Podczas nabożeństwa wmurowana zostanie tablica upamiętniająca
Rok Miłosierdzia i 15-Lecie Powiatu Brzezińskiego;
12:00 Koncert na zakończenie Powiatowych Obchodów 1050.
Rocznicy Chrztu Polski. W koncercie usłyszymy Iwonę i Piotra Kaczmarków
z synami Wojtkiem i Adamem.
Zachęcam do wspólnego śpiewania pieśni legionowych na zakończenie koncertu.
Dla wszystkich uczestników tradycyjna grochówka

Starosta Brzeziński Edmund Kotecki

‘’Co może być przyjemniejszego od oglądania rozgwieżdżonego nieba? Oglądanie
go ze świadomością, na jakie mity i legendy patrzymy. Tym bardziej, że dzisiaj wiemy już o wiele więcej od naszych przodków o kosmicznych obiektach widocznych
jesienią ‘’.
Grupa ponad 30 słuchaczy UTW Powiatu Brzezińskiego 26 października 2016
r. w godzinach popołudniowych wybrała się na wycieczkę do Planetarium EC1,
które otwarte jest dla zwiedzających od 8
stycznia 2016 r.
Seniorzy uczestniczyli w pokazie o tematyce popularnonaukowej z zakresu
astronomii. Mieli okazję obserwować jesienne niebo nad Łodzią, oglądali najdalsze zakątki Kosmosu i odnajdywali gwiazdozbiory jesiennego nieba m.in.
gwiazdozbiór Ryb, Wieloryba, a także
takie planety jak: Mars, Jowisz , Wenus.
Spotkanie odbywało się z udziałem prezentera, który bardzo ciekawie opisywał
oglądany przez nas kosmos. Po pokazie
przewidziany był czas na rozmowę z prowadzącym spotkanie, podczas której można było uzyskać odpowiedź na nurtujące
pytania.
ogłoszenie płatne
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Preproporcja w podatku
od towaru i usług
W poniedziałek 24 października w Urzędzie Miasta Brzeziny odbyło się szkolenie „Preproporcja w podatku od towaru i usług” zorganizowane przez Urząd
Skarbowy w Brzezinach. W szkoleniu
poprowadzonym przez Wioletę Meszkę – p.o. naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach uczestniczyło około
30 osób, głównie skarbników i księgowych reprezentujących samorządy różnych szczebli, których zasięgiem działania obejmuje brzezińska „skarbówka”.
Szkolenie przeznaczone było dla osób,
które w związku z centralizacją podatku VAT będą zajmować się tym zagadnieniem w poszczególnych gminach
i powiecie.
Zgodnie z nowymi przepisami do
1 stycznia przyszłego roku na terenie
jednej gminy będzie tylko jeden płatnik podatku VAT obejmujący zarówno gminę (urząd gminy) jak i jednostki podległe, np. szkoły, przedszkola itp.
Zmieniają się także zasady odzyskiwania VAT-u. Dla każdej jednostki samorządowej uczestniczącej w szkoleniu
przygotowano materiały. Poniedziałkowe szkolenie było jednym z pierwszych,
jednak planowane są kolejne z przeznaczeniem dla osób wystawiających faktury w poszczególnych placówkach.
g.k.
Ból i samotność po stracie tak
bliskiej osoby niech złagodzi
prawda, że nie umiera ten kto
pozostaje w sercach bliskich

Z ogromnym żalem
i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość,
że w dn. 7 listopada
zmarła nasza koleżanka
Małgosia Zasada.
Wyrazy współczucia
dla jej męża Stefana,
dzieci Asi i Adama
z rodzinami
składają

Ela i Irek

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko..." Ks. J. Twardowski

Asi Gromadzińskiej
jej mężowi, synkowi, tacie i bratu
wyrazy głębokiego współczucia,
słowa otuchy i wsparcia po stracie MAMY
składa
Agnieszka z mężem i rodzicami

To nie był czas, to nie była pora...

Serdeczne i szczere
wyrazy współczucia
Panu Stefanowi Zasadzie
z powodu śmierci
ŻONY MAŁGORZATY
składają

pracownicy Firmy „Szaszłyk"

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr Małgorzaty Zasady
Kierownik Apteki Powiatowego
Centrum Zdrowia w Brzezinach
Rodzinie i Najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu

składają
Zarząd i Pracownicy Szpitala
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Brzeziniaki - ekoprzedszkolaki
W czerwcu bieżącego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił konkurs pod
nazwą „Edukacja Ekologiczna w szkołach
i przedszkolach na rok 2016/2017”. Przystąpiło do niego Przedszkole nr 3 w Brzezinach, zgłaszając projekt „Brzeziniaki
- ekoprzedszkolaki – cykl działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną wśród dzieci z Przedszkola nr 3
w Brzezinach i powiatu brzezińskiego".
W połowie października WFOŚ w Łodzi
ogłosił wyniki konkursu. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazł
się projekt „Trójki". Okres realizacji ekologicznego projektu zaplanowano od listopada 2016 do czerwca 2017 r. W tym
czasie przedszkolaki wezmą udział w licznych warsztatach ekologicznych związanych z segregacją śmieci, zdrowym odżywianiem, odnawialnymi źródłami energii,
poznawaniem życia pszczół, itp. Wszystkie dzieci będą miały również możliwość
obserwowania zjawisk związanych z dobowym i rocznym ruchem sfery niebieskiej, zmianami położenia planet i faz
księżyca w mobilnym planetarium. Podsumowaniem tych działań będzie rodzinny eko-piknik planowany na maj przyszłego roku.
W toku realizacji programu odbędą
się też wycieczki ukazujące rozmaitość
ekosystemu województwa łódzkiego: rezerwat „Niebieskie Źródła", skansen rzeki Pilicy, Bolimowski Park Krajobrazowy,
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich,
las łagiewnicki, arboretum w Rogowie,
ogród botaniczny w Łodzi, Mikrokosmos
w Ujeździe. Ponadto wiedzę z zakresu
ekologii przedszkolaki będą pogłębiać
podczas zajęć edukacyjnych w przedszkolu, skupiając się w każdym miesiącu na

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

tel. 663 742 876
537 048 469

innym zagadnieniu związanym z ochroną środowiska, zjawiskami zachodzącymi
w przyrodzie, ekosystemami. Skuteczność
podejmowanych działań przedszkolaki
sprawdzą podczas proponowanych konkursów: „Jestem małym ekologiem", „Coś
z niczego", „Najładniejszy kącik przyrody". Pełną realizację zaplanowanych działań ułatwią zakupione w ramach projektu

pomoce dydaktyczne w postaci gier, układanek, miniszklarni, narzędzi ogrodniczych, stacji pogody, kalendarzy pogody,
modeli rozwoju owadów itp. Ogólna wartość projektu wyniesie 22 094,00 zł, z których 18 779,00 zł dofinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a pozostałą część
Miasto Brzeziny.
g.k.
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Kolejne zatrzymanie za kontrabandę
papierosy i alkohol bez polskich znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia majątku Skarbu
Państwa oszacowano na ponad 77 tysięcy
złotych.

Brzezińscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Komend Wojewódzkich w Łodzi i Krakowie zabezpieczyli krojony tytoń,

3 listopada policjanci prowadzili działania, w ramach których ujawnili w garażu
na terenie Brzezin wyroby bez polskiej akcyzy. W trakcie przeszukania zabezpieczono 90 kilogramów krojonego tytoniu, 280
paczek papierosów różnego rodzaju oraz
83 butelki spirytusu o pojemności 1 litra.
Zatrzymany 46-letni mieszkaniec powiatu

brzezińskiego usłyszał zarzuty posiadania
wyrobów bez polskich znaków akcyzy, za
co grozi do trzech lat pozbawienia wolności
oraz wysoka grzywna. Jest to kolejna tego
typu akcja prowadzona przez brzezińskich
funkcjonariuszy. W ubiegłym roku policjanci wydziału kryminalnego brzezińskiej
komendy zatrzymali mieszkańca Brzezin,
który posiadał 11 kilogramów krojonego
tytoniu i 832,5 litra spirytusu. Uszczuplenie majątku Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego wyniosło
ponad 53 tys. złotych.
g.k.

Patriotyczny mural będzie sławić polskich bohaterów

Od niedawna ścianę węzła ciepłowniczego
przy ul. Kilińskiego zdobi niezwykłe malowidło – mural, który przypomina polskich
bohaterów Bitwy o Anglię. Jest to dzieło stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny
i miejscowego fanklubu kibiców Widzewa.
„Ścianę węzła ciepłowniczego przy ulicy Kulczyńskiego planowaliśmy zagospodarować już od dłuższego czasu. Malując
mural, postanowiliśmy poprawić estetykę
okolicy, a jednocześnie, realizując cele statutowe Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny, przypomnieć jakiś fragment polskiej
historii” – wyjaśnia prezes tej organizacji Grzegorz Panek. Po wydaniu zgody
przez dyrekcję Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brzezinach, za co przedstawiciele stowarzyszenia serdecznie dziękują, przystąpiono do pracy. Pierwszy jej
etap polegał na wyrównaniu i renowacji

pękniętej ściany. Pracę nieodpłatnie wykonała brzezińska firma Pablo Remonty,
a materiały na renowację przekazał sklep
budowlany PHU Wiśniewski. Zakup farb
użytych przy malowaniu muralu został
natomiast w całości sfinansowany z dobrowolnej składki na ten cel przeprowadzonej wśród członków stowarzyszenia
i kibiców Widzewa. Na początku września swoją część mogli już rozpocząć dwaj
brzezińscy grafficiarze – Piotr Gabara
i Maciej Paradowski. Malowanie trwało
kilka tygodni, jednak obecnie ścianę węzła ciepłowniczego zdobi piękny obraz samolotu myśliwskiego typu Spitfire z polskimi oznaczeniami, który przemierza
zachmurzone niebo. Mural uzupełniają
herby bliźniaczych polskich dywizjonów
myśliwskich 302 i 303 broniących brytyjskich wybrzeży przed samolotami Luftwaffe oraz znana wypowiedź angielskiego

premiera z czasów II wojny światowej
Winstona Churchilla: „Jeszcze nigdy w historii tak wielu nie zawdzięczało tak wiele
tak nielicznym".
„Muralem chcieliśmy uczcić polskich
lotników walczących w Bitwie o Anglię oraz podkreślić ich ogromny wkład
w zwycięstwo aliantów” – wskazuje Grzegorz Panek, prezes stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny, którego zaangażowaniu
wraz z fanklubem Widzewa mieszkańcy Brzezin zawdzięczają ten niezwykły
mural.
TOM
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Gra miejska „Pan Sienkiewicz”

Pod takim hasłem 27 października uczniowie brzezińskich szkół uczestniczyli w grze
miejskiej organizowanej przez nauczycielkę biblioteki Gimnazjum im. Władysława
St. Reymonta w Brzezinach Agnieszkę Więclewską oraz Małgorzatę Bartnicką i Małgorzatę Siucińską reprezentujące brzezińską
filię Biblioteki Pedagogicznej. Do zabawy
z zaangażowaniem włączyli się także bibliotekarze szkolni ze Szkoły Podstawowej nr
1, Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół
Specjalnych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach.
Gra miejska to forma zabawy, w której
ulice stają się planszą do gry, a biblioteki
szkolne punktami kontrolnymi, w których
każda z drużyn musi odgadnąć zadania.
Motyw przewodni brzezińskiej gry stanowiły postać i twórczość Henryka Sienkiewicza. Zadania dotyczyły także patronów
szkół. Dziewięć trzyosobowych zespołów na początku zabawy otrzymało karty

służące do gromadzenia punktów za wykonane zadania. W punktacji liczyła się sumienność, dokładność i czas wykonania
zadań. W każdym punkcie kontrolnym
drużyny otrzymywały koperty z trzema zadaniami. Jedno z zadań dotyczyło Henryka
Sienkiewicza, a kolejne patrona danej szkoły. Trzecie zadanie polegało na odgadnięciu
następnego punktu kontrolnego, czyli biblioteki szkolnej konkretnej szkoły. Zadania polegały m.in. na wyszukaniu portretu H. Sienkiewicza, ułożeniu z rozsypanki
jego krótkiej biografii czy wykonaniu korony Kazimierza Wielkiego.

Nagrodami książkowymi nagrodzono
po jednej drużynie w dwóch kategoriach:
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W grze miejskiej uczestniczyli: Martyna Sitkowska, Anita Darnowska, Kinga
Łapka, Julita Manista, Martyna Niźnikowska, Julia Zielińska ze Szkoły Podstawowej
nr 1; Mateusz Grzegorczyk, Adam Jasiorowski, Julia Góralczyk, Wiktor Durański,
Bartosz Szymczyk i Maciej Miazek ze Szkoły Podstawowej nr 2; Mateusz Chruzimski,
Mateusz Chojecki, Mateusz Komenderski,
Robert Kozłowski i Karolina Fijałkowska
z Zespołu Szkół Specjalnych. Brzezińskie
Gimnazjum reprezentowali Gabriela Jatczak, Szymon Zambrzycki, Adam Adamski, Piotr Myśliwiec, Paweł Olczyk i Jakub
Poński, zaś Liceum Ogólnokształcące Damian Jacczyk, Natalia Choła, Gabriela Wężyk, Martyna Sitek, Julita Kobus i Aleksandra Jatczak. Organizatorzy serdecznie
dziękują nauczycielom, którzy towarzyszyli
uczniom w zabawie: Agnieszce Zielińskiej,
Beacie Rubaszewskiej, Dorocie Płuciennik, Iwonie Szubert, Iwonie Świniarskiej,
Marcinowi Lewandowskiemu, Marcinowi
Wojdalowi, Marioli Tyralskiej i Marzenie
Bykowskiej. Jednocześnie podziękowania
skierowane są do dyrektorów szkół oraz
rodziców za wyrażenie zgody na udział
uczniów w akcji.
g.k.

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

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA BRZEZINY” NR POIS.01.01.00-00-102/09

NIE TRAĆ CZASU, PODŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ DO KANALIZACJI SANITARNEJ!
Zyskujesz komfort i wygodę! Oszczędzasz pieniądze! Podnosisz wartość nieruchomości! Chronisz środowisko naturalne!
Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci kanalizacyjnej uzyskasz informacje zgłaszając się osobiście do Zakładu Usług
Komunalnych Spółka z o. o. w Brzezinach ul. Przemysłowa 14 lub drogą telefoniczną:46 8742752 lub 509544177.
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Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej

Już po raz piąty Biblioteka Pedagogiczna Filia w Brzezinach zorganizowała dla
uczniów trzecich klas Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Brzezinach Tydzień Kariery Zawodowej. Hasłem przewodnim tegorocznego Tygodnia Kariery
było „Bądź autorem swojej kariery!”. Akcja
z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem wśród uczniów, przed którymi
stoi jeden z najważniejszych wyborów życiowych – wybór zawodu.
Tegoroczne spotkanie z młodzieżą
dzięki uprzejmości dyrektora Michała
Gołąbka oraz pedagoga Aldony Nawrockiej odbyło się w sali gimnastycznej Gimnazjum. Jak co roku organizatorom udało
się zaprosić do współpracy przedstawicieli różnych ciekawych zawodów. Prelegenci przedstawili młodzieży przebieg swojej kariery zawodowej od początku, czyli
od wyboru kierunków studiów, po wybór
miejsca pracy. Młodzież zapoznała się
z wymaganymi kwalifikacjami i predyspozycjami zawodowymi i umiejętnościami, które są niezbędne do wykonywania
danego zawodu.

Spotkanie z gimnazjalistami rozpoczął
mgr inż. Tomasz Duda, kierownik oczyszczalni ścieków Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach, który przedstawił swoją ścieżkę kariery zawodowej.
Nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele
słuchali z ciekawością, jak ważny i odpowiedzialny jest zawód kogoś, kto codziennie czuwa nad naszym bezpieczeństwem,
czystością odprowadzanych do rzek wód
oraz środowiska naturalnego.
Drugim prelegentem była mgr
Agnieszka Kijewska, pedagog z Warsztatów Terapii Zajęciowej „Bliżej Ciebie”

w Brzezinach. Młodzież miała okazję poznać, jak ważna i odpowiedzialna jest praca z osobami niepełnosprawnymi. Ale jak
podkreślała prelegentka, jest to praca bardzo ciekawa i dająca wiele zadowolenia
i satysfakcji z osiągnięć podopiecznych.
Uczniowie zostali zachęceni do wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.
Duże zaskoczenie stanowił dla nich również fakt, że pracując w zawodzie pedagoga, można wykonywać jeszcze inny
zawód, ponieważ, jak się okazało, prelegentka wykonuje również zawód groomera, czyli stylisty fryzur dla zwierząt.
Uczniowie poznali również arkana zawodu dziennikarza przestawione przez
mgr Małgorzatę Wojtalę-Tomasik, która obecnie jest nauczycielem języka angielskiego, ale na początku swojej ścieżki zawodowej pracowała w zawodzie
dziennikarza.
Z zawodem policjanta gimnazjalistów
zapoznali kom. Marta Gałązka oraz asp.
szt. Krzysztof Jatczak z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. W rozmowach
z młodzieżą funkcjonariusze policji podkreślali, jak ważna w planowaniu własnej
przyszłości zawodowej jest znajomość samego siebie, swoich uzdolnień, możliwości, zainteresowań, mocnych i słabych
stron.
Gimnazjaliści poznali również zawód
ratownika medycznego, dzięki lekcji pokazowej o udzielaniu pierwszej pomocy zaprezentowanej przez uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach. Zawód oficera Wojska Polskiego przybliżył uczniom
z kolei Damian Nockowski, kapitan rezerwy Lotnictwa Polskiego.
Na zakończenie spotkania wystąpiła Magdalena Kryźba, logopeda, licencjonowany glottodydaktyk, terapeuta zajęciowy, trener biofeedback,
nauczyciel przygotowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
g.k.

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.
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Ważna edukacja w Dwójce – Szkolna Kasa Oszczędności

W ramach edukacji ekonomicznej, realizacji planu SKO na rok 2016/2017 oraz
października jako miesiąca oszczędzania,
w klasach 0 - III i IV- VI na lekcjach matematyki przeprowadzono zajęcia, dzięki którym uczniowie klas starszych mogli dobrze zaplanować dochody i wydatki
w budżecie domowym. Musieli wiedzieć,
ile wynoszą łączne miesięczne dochody
i wydatki członków gospodarstwa domowego. Symulacje dotyczyły wydatków, których mogliby uniknąć rodzice. Do takich
należą m.in. karne odsetki od zbyt późno
opłaconych rachunków, prowizje za przelewy, które moglibyśmy taniej lub całkowicie bezpłatnie wykonywać w Internecie, ale
także koszty niepotrzebnie zużytej energii elektrycznej, wody lub gazu. Zastępując tradycyjne żarówki energooszczędnymi świetlówkami, można znacząco obniżyć
wysokość rachunków za prąd. Wymieniając okna, drzwi lub ocieplając dom, można obniżyć koszty ogrzewania. Wreszcie,
biorąc prysznic zamiast kąpieli w wannie,
zmniejsza się zużycie wody.
Celem zajęć w klasach młodszych było
wyjaśnienie, na czym polega oszczędzanie,
rozumienie podstawowych pojęć związanych z bankiem i oszczędzaniem, np. pożyczka, konto. Uczniowie uzasadniali, dlaczego należy oddać pożyczone pieniądze,
wykonywali proste obliczenia matematyczne związane z pieniędzmi, rozwiązywali
zadania tekstowe z zakresu praktycznego
posługiwania się pieniędzmi (pojęcia długu i oddawania go). Organizowano zabawy

w sklep, kupowanie produktów i zabawek
na prezenty.
Na zakończenie cyklu zajęć edukacyjnych o oszczędzaniu uczniowie klas 0
i I wykonali pracę plastyczną pt. „Wesoła
moneta”, a klasy III mogły swoje oszczędności gromadzić w zaprojektowanej przez
siebie skarbonce. Wszystkie prace zostały
zaprezentowane na wystawie szkolnej i docenione, a wyróżnione zostaną nagrodzone
przez Annę Korzeniowską, opiekuna SKO.
Równolegle z oszczędzaniem pieniędzy
uczniowie klas V i VI na zajęciach techniki

pod kierunkiem Małgorzaty Charążki wykonywali prace z odpadów pt. „Coś z niczego”. Uczniowie mieli za zadanie wykonać
prace z materiałów ekologicznych i surowców wtórnych: puszek aluminiowych, tektury, zużytych przedmiotów plastikowych
i szklanych, szmatek, folii lub materiałów naturalnych: drewna, sznurka, słomy.
Dzieci wykazały się wyobraźnią i pomysłowością, a efekty ich pracy można obejrzeć na wystawie obok skarbonek i wesołych monet.
g.k.
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Niepełnosprawni niepełnosprawnym
Ośrodek „Słoneczko" prowadzony przez
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym
Dzieciom" to nie tylko miejsce rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, ale także
zawodowej.
Organizacja nawiązała bowiem ostatnio współpracę z Fundacją Aktywnej

Rehabilitacji z Łodzi, która ufundowała
jednej z uczestniczek zajęć rehabilitacyjnych 3-miesięczny staż zawodowy w „Słoneczku". „Szukaliśmy osoby do pomocy
w sprawach księgowo-biurowych, a Magda, która korzysta z rehabilitacji w naszym ośrodku, ma stosowne kwalifikacje”
– wyjaśnia prezes Naszych Dzieci Barbara Bigoszewska. Taki zawodowy staż dla

Nasze Dzieci w EC1
Niezwykłą wycieczkę zafundowało
swoim podopiecznym Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom".

26 października odwiedzili oni
bowiem najnowocześniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej łódzkie planetarium EC1, gdzie obejrzeli trójw ymiarow y film o początkach

Wszechświata. Dla większości uczestników wyjazdu były to pierwsze doświadczenia z f ilmem 3D, a łódzkie planetarium dysponuje jeszcze
18-metrow ym ekranem sferycznym,
któr y sprawia, że „jest się niemal
w środku filmu” – jak wspomina jeden z uczestników wycieczki.
W w yjeździe wzięło udział blisko
60 osób. Podróż ułatwił fakt, że jeden

Podróże po Europie przedszkolaków z Jedynki

W październiku dzieci z Przedszkola nr 1 w Brzezinach rozpoczęły cykl
spotkań „Podróże po Europie”. Ponieważ dzieci uczą się języka angielskiego,
pierwsza wycieczka odbyła się do Wielkiej Brytanii. Odwiedzany kraj powitał
ich hymnem, a dzieci na powitanie musiały zaśpiewać po angielsku piosenkę

„Now it`s time to say hello”. Miały też
okazję zobaczyć, gdzie Wielka Brytania umiejscowiona jest na mapie oraz
na globusie. Kolejne zadanie polegało na wykonaniu określonej czynności,
o którą nauczycielka prosiła w obcym języku. Nikt się nie pomylił, a dzieci miały przy tym wiele zabawy i satysfakcji.

innej osoby niepełnosprawnej ze środków
PFRON finansuje też w „Słoneczku" Powiatowy Urząd Pracy.
Nowy partner „Naszych Dzieci" – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji to organizacja, która zajmuje się wsparciem osób po
urazach rdzenia kręgowego, gdzie m.in.
instruktorzy, którzy sami poruszają się na
wózkach inwalidzkich, na swoim przykładzie pokazują, jak dalej normalnie żyć po
takim wypadku.
TOM
z przewoźników w powiecie brzezińskim nabył autokar do przewożenia
osób na wózkach inwalidzkich, a sam
obiekt planetarium jest też dostosowany do takich wizyt. Po wizycie
w EC1 podopieczni „Naszych Dzieci" odwiedzili jeszcze Centralne Muzeum Włókiennictwa, gdzie obejrzeli wystawy „Z modą przez XX wiek "
oraz „Między narodowe Trienna le
Tkaniny".
TOM
Na olbrzymich zdjęciach przedszkolaki
mogły zobaczyć najbardziej charakterystyczne zabytki i miejsca Londynu, takie
jak: Big Ben, Tower Bridge, London Eye
czy Pałac Buckingham. Woskowe rzeźby
ze słynnego Muzeum Figur Woskowych
zabrały dzieciaki w świat zabawy, gdzie
każdy przedszkolak mógł stać dowolną
postacią. Na koniec dzieci powróciły do
Polski, lecz już nie mogą doczekać się następnej wyprawy do kolejnego europejskiego kraju.
g.k.

ALEXANDER-MED.
Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa – rwa
kulszowa, przepukliny dysków, barkowa
– nerwica i naruszenie snu – skolioza
u dzieci – bóle migrenowe
tel.(44) 714 68 75, tel.kom. 601 226 862
95-040 Koluszki ul.11-go Listopada 41
95-015 Głowno ul. Wojska Polskiego 10

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.

10

9. 11. 2016 r.

Wykrywalność przestępstw wciąż najlepsza w Brzezinach
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach wciąż najlepsi w garnizonie łódzkim w wykryciu sprawców 7
kategorii przestępstw. „Wzorowo pełniona służba oraz bardzo dobra współpraca
z mieszkańcami i władzami samorządowymi daje takie efekty” – mówi komendant powiatowy policji w Brzezinach Cezary Petrus.
Tych siedem kategorii przestępstw to
przestępstwa społecznie uciążliwe: przestępstwa rozbójnicze, bójki/ pobicia, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie
mienia i kradzieże pojazdów. W tych kategoriach z wynikiem 64,9 % brzezińscy policjanci osiągnęli I miejsce w województwie przy średniej wojewódzkiej
wynoszącej 37,1%. Złożyło się na to wykrycie i zatrzymanie 6 sprawców spośród
10 zgłoszonych przestępstw. Wysokie wyniki w wykrywaniu przestępczości ogółem
brzezińscy policjanci odnotowują od 2012
roku na poziomie ok. 70%. Jednak w 2015
roku wskaźnik ten wyniósł aż 83,13%, przy
średniej wojewódzkiej – 67,44%, a w okresie styczeń – październik br. wyniosła 82,5
% przy średniej wojewódzkiej 63,2 %. Aż
w blisko 8 przypadkach na 10 brzezińscy
policjanci ustalają sprawców i wykrywają
popełnione przez nich przestępstwa. Blisko co trzeci sprawca jest zatrzymywany
już na gorącym uczynku bądź po pościgu.
Podobnie wysoki poziom utrzymali w wykrywalności przestępstw typowo
kryminalnych. W okresie styczeń – październik br. KPP w Brzezinach osiągnęła wykrywalność na poziomie 78,5% na
tle średniej wojewódzkiej – 54%. „Za tą
statystyką kryją się zatrzymani sprawcy
przestępstw oraz satysfakcja pokrzywdzonych” – dodaje zastępca komendanta Piotr
Szustowski odpowiedzialny za pracę pionu
kryminalnego.
Brzezińscy policjanci wykryli sprawców
wszystkich rozbojów (7), bójek i pobić (4),
spowodowania uszczerbków na zdrowiu
(9), tym samym uzyskali stuprocentową
wykrywalność. Funkcjonariusze kryminalni wykryli rekordową ilość kradzieży
z włamaniem – 35. Osiągnęli wykrywalność aż 60,3%, przy średniej wojewódzkiej
34,2%, plasując się na I miejscu w całym
garnizonie łódzkim. „Większość funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego systematycznie doskonali swoje umiejętności
zawodowe na kursach specjalistycznych

i to przynosi wymierne efekty” – dodaje
Przemysław Potasiak, naczelnik wydziału
kryminalnego.
W kategorii kradzieży cudzej rzeczy wykrywalność wyniosła 63,2% , przy
wojewódzkiej 31,9%. W tej trudnej kategorii przestępstw policjanci z Brzezin
usytuowali się również na I miejscu w garnizonie łódzkim. Na terenie powiatu brzezińskiego wykryto co drugie przestępstwo.
Tak dobre wyniki i oceny to również
efekt codziennej prewencyjnej i kryminalnej służby ukierunkowanej na eliminowanie i zapobieganie sytuacjom mogącym
doprowadzić do popełniania przestępstw.
Policjanci stosują zasadę braku tolerancji
dla wykroczeń uciążliwych społecznie, na
które nie ma przyzwolenia mieszkańców.
Zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego, używanie nieprzyzwoitych słów publicznie i w miejscach publicznych, śmiecenie, przewracanie koszy
i nieobyczajne wybryki wciąż spotykają
się z reakcją i surową represją policjantów.
W efektywności tych działań brzezińscy
policjanci należą do najlepszych w garnizonie łódzkim. Konsekwentne prewencyjne legitymowanie osób, patrolowanie
miejsc zagrożonych bezpośrednio sprzyja
bezpieczeństwu mieszkańców.
W 2016 r. wykryto 34 sprawy dotyczące
rozprowadzania narkotyków. 10 osobom
przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa. Wciąż prowadzone są czynności
ukierunkowane na zatrzymywanie dilerów narkotykowych. Rodzice, pedagodzy
szkolni powinni być szczególnie uwrażliwieni na zachowania wskazujące na możliwość używania narkotyków przez dzieci i młodzież. Chrońmy naszych bliskich
również przed dopalaczami. Wszelkie
istotne informacje prosimy przekazywać
brzezińskim policjantom, do państwa dyspozycji jest z-ca naczelnika Wydziału Kryminalnego Jarosław Tomaszewski gwarantujący anonimowość spotkań.
Istotnym czynnikiem mającym wpływ
na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców są prewencyjne służby ponadnormatywne finansowane przez
władze samorządowe miasta Brzeziny.
Przekazywane corocznie środki pozwalają

na zapewnienie bezpieczeństwa w porach
zwiększonego zagrożenia w weekendowe wieczory i noce oraz „dni rynkowe”.
Dzięki tej formie finansowania w 2015
roku policjanci w ramach czasu wolnego
zrealizowali dodatkowo ponad 530 służb
prewencyjnych. W 2016 roku takich służb
odbyło się już 218 (w tym 26 ze strażnikiem miejskim) w Brzezinach oraz 30
w Rogowie.
Doskonałe wyniki to również efekt wymiernych darowizn od samorządowców
powiatu i gmin. KPP w Brzezinach wzbogaciła się o sprzęt komputerowy zakupiony
przez starostwo powiatowe, sprzęt techniki kryminalistycznej i informatyczny od
gminy Brzeziny, a po drogach powiatu
brzezińskiego jeżdżą dwa radiowozy, których zakup współfinansowały w połowie
powiat i gminy. Jak widać, to była trafiona inwestycja w bezpieczeństwo. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami, rozmowy
z patrolującymi policjantami, konkretne
uwagi i wskazówki mieszkańców skutkują zapobieganiem przestępstwom oraz zadowoleniem mieszkańców. Z tego powodu
w 2015 roku w gminach najbardziej oddalonych od Brzezin, w Jeżowie i w Dmosinie, otwarto Punkty Przyjęć Interesantów. Policjanci rzetelnie wykorzystują
informacje i zgłoszenia przez „Krajową
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że
70 % respondentów uważa Polskę za kraj,
w którym żyje się bezpiecznie. „Wierzę,
iż te pozytywne opinie podzielają również mieszkańcy powiatu brzezińskiego”
– mówi komendant Cezary Petrus. Przekazujmy policjantom wszelkie istotne dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego uwagi i spostrzeżenia (tel. 997, 112, 46
8740330). Programy „Dzielnicowy bliżej
nas”, „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, sierpniowa konferencja, ćwiczenia i pokazy związane z zagrożeniem
terrorystycznym „Kryzys 2016 ”, prowadzenie doboru do Policji we współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzezinach, szereg spotkań w kościołach, debaty i konsultacje społeczne, to przykłady
efektownych i efektywnie realizowanych
przedsięwzięć w 2016 r.
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
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Taniec współczesny dla dzieci, stretching dla dorosłych

W środy w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach instruktorka Elżbieta Niezgodzka prowadzi taniec współczesny dla
dzieci (godz. 17.30), a godzinę później zajęcia stretchingu dla dorosłych. Elżbieta
Niezgodzka jest pedagogiem tańca, absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej

w Łodzi, solistką z 20-letnim stażem pracy
w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Nie budzi zatem zdziwienia fakt, że jej zajęcia cieszą się
dużym zainteresowaniem.
Środowe zajęcia z tańca współczesnego przeznaczone są dla dzieci i zwykle

Pokazowy mecz rugby dla Adasia
Chociaż pieniądze na operacje dla Adasia
Kernera zostały już zebrane, nikt nie odwołuje zaplanowanych wcześniej imprez.
W najbliższą sobotę 12 listopada o godzinie 13:00 na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach odbędzie
się specjalny mecz pokazowy rugby. To
pierwsze tego typu wydarzenie w naszym
mieście.
Historyczny mecz organizowany jest
przez działający od roku w naszym mieście klub Sparta Brzeziny z pomocą Brzezińskiego Klubu Sportowego Start Brzeziny. Wydarzenie nie doszłoby do skutku,
gdyby nie zaangażowanie dyrektora Centrum Kultury Fizycznej Daniela Nawrockiego. Zespół Sparty po koniec października zajął drugie miejsce w Pucharze
Polski, który rozegrany został w Tomaszowie Mazowieckim. Dzięki temu rugbiści z Brzezin otrzymali od przedstawiciela związku Łukasza Łucka propozycję
organizacji niezwykle prestiżowego meczu pokazowego rugby „Biali kontra czerwoni”. Impreza organizowana jest raz
w roku z okazji Święta Niepodległości
11 listopada przez najlepszy klub w kraju lub drużynę, która szczególnie się wyróżniła. W specjalnym meczu mogą zagrać tylko najlepsi zawodnicy z każdej
drużyny. Patriotyczna inicjatywa ma na
celu integrację rugbistów z całego województwa łódzkiego i okolic oraz zainteresowanie tym szczególnym sportem jak

największej grupy odbiorców. W sobotnie
wczesne popołudnie na murawie stadionu swoje umiejętności zaprezentują m.in.

rozpoczynają się od rozgrzewki, a następnie wprowadzenia poszczególnych figur
tworzących układ choreograficzny. Nauka
zajmuje sporo czasu, dlatego prezentacja
synchronicznego wykonania całego układu przez grupę tancerzy możliwa będzie po
kilku miesiącach ćwiczeń.
Zajęcia stretchingu dla dorosłych przeznaczone są głównie dla pań pragnących
zadbać o sylwetkę oraz zdrowy kręgosłup
i składają się z tańca relaksacyjnego z elementami rozciągania i jogi. Zajęcia tradycyjnie rozpoczynają się od rozgrzewki,
a następnie wykonywane są serie ćwiczeń.
Panie po pewnym czasie pokonują swoje ograniczenia ruchowe i stają się bardziej
sprawne.
Odpłatność zarówno za zajęcia z tańca
współczesnego dla dzieci jak i ze stretchingu dla dorosłych wynosi 30 zł miesięcznie.
g.k.
Fotorelacja str. VIII
zawodnicy reprezentacji Polski. Pojawią
się również przedstawiciele krajowych
mediów. W trakcie wydarzenia przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na
rzecz Adasia Kernera.
Dawid Saj

Zapraszamy na zajęcia plastyczne!
Oferujemy zajęcia dla grupy dzieci i młodzieży
oraz dorosłych.
Zapraszamy w soboty na godz. 9:00 (dorośli)
i na godz. 11:00 (dzieci i młodzież).

Szczegóły pod numerem
tel. 46-874-31-31 wew. 25

Plan zajęć w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach*
*plan w trakcie budowy, terminy mogą ulec zmianie

Poniedziałek Music Body dla dzieci godz. 17:00
Wtorek Music Body dla dorosłych godz. 11:00
Środa Balet godz. 16:00;
Taniec współczesny dla dzieci godz. 17:30;
Stretching dla dorosłych godz. 18:30
Czwartek Robotyka godz. 18:15
Piątek Szachy godz. 17:00
Sobota Plastyka dla dorosłych godz. 9:00;
Plastyka dla dzieci i młodzieży godz. 11:00
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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 -monta ż-serwis, AUTO-Naprawa,
600 148 628
KUPIĘ stare motocykle, motorowery i części,
604 627 402
SPRZEDAM Opel Astra H 1,7 Diesel – 2005 r.
500 363 570
SPRZEDAM Seata Ibizę 1,4 benzyna, 1999 r.,
783 275 698
KUPIĘ stare motocykle – motorowery,
575 032 795
SPRZEDAM VW SHARAN 1.9 diesel 115 KM, 2001r.,
606 732 384

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
TAXI ROBSON – 532 233 303
ELEKTRYK - przyłącza, domy, mieszkania,
pomiary, uprawnienia budowlane, 605 397 614
ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,
508 537 104
H Y D R AU LI K A , glazura, w ykońc zenia,
502 858 882
PR AN IE dy wanów, 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
PIELĘGNAC JA 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
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,
600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa,
montaż – producent 503 572 046

ELEKTRYK- anteny, alarmy,napędy, monitoring,
domofony, 515 362 050, www.instalmed.pl
JĘZYK niemiecki, 694 487 614
HYDRAULIKA – udrażnianie, 884 802 961
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami
ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi
i c.o. poprowadzi budowy, 604 381 688
MATEMATYKA fizyka, chemia, 664 626 854
OCIEPLANIE budynków, 500 700 033
BRUKARSTWO, 512 525 323
AUTOLAWETA, pomoc drogowa, przewóz
maszyn, 502 592 035 WYLEWKI agregatem
zacierane mechanicznie, 600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
D O C I E PL E N I A , ocieplenia poddasz y,
wykończenia, ceny miłe dla ucha, 608 661 045
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
REMONTY, 721 958 081
KROJOWNIA usługowa, 600 915 806
MATEMATYKA – 516 949 040
O RG AN IZ AC JA domow ych
imprez
okolicznościowych: urodziny, imieniny, chrzciny,
komunie, itp., 507 05 33 44
FOTOBUDKA – idealna atrakcja na Twoją
imprezę, www.selfie-room.pl, 502 890 833
GŁADZIE, malowanie, tynki, płyty G-K, glazura,
terakota, wykończenia od A do Z, 508 148 130
KROJOWNIA – nóż taśmowy, klejenie,
609 854 800
J. ANGIELSKI , podstawówka, gimnazjum,
509 829 271
MATEMATYKA – korepetycje, 515 779 048
MATEMATYKA – korepetycje, 789 155 704
J. ANGIELSKI – korepetycje, 789 155 704
REMONTY – docieplenia, 721 620 231
WYRÓB wykwintnych tortów okolicznościowych
sposobem domowym, 791 124 910
PRZERABIAMY niemodne kożuchy i futra
na modne kurtki. Czyszczenie, farbowanie
kożuchów i kurtek skórzanych. Wszelkie naprawy
i wymiana suwaków. „TOSKAN” Andrespol, B.
Prusa 5a. Zapraszamy codziennie od 8.00 do
20.00, 601 225 907
OCIEPLANIE – domy, budynki gospodarcze,
garaże itp., 668 218 563

PRANIE ciśnieniowe, sprzątanie – Popiół
Sławomira, 601 92 94 96
ZŁOTA rączka, 721 958 081
REMONTY, gładzie, malowanie, 505 509 874

Praca
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C, 604 491 774
SZWACZKI zatrudnię, 601 914 090
SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki,
umowa o pracę, 506 188 477
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 514 288 649
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała
praca, zatrudnienie, bardzo dobre warunki , miła
atmosfera, 509 233 753 od 32
FIRMA budowlana poszukuje pracowników do
dociepleń, 500 700 033
FIRMA zatrudni dekarzy, 500 000 820
ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551
PRASOWACZKĘ, Brzeziny, Okrzei 5, 661 121 966
ZAKŁAD krawiecki zatrudni osobę (może być do
przyuczenia)do obsługi maszyn: kieszeniówka,
guzikarka, dziurkarka, rygiel, 605 08 68 28
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 sprzedawcę mięso – wędliny,
rzeźników i wędliniarzy, 506 099 263
ZATRUDNIĘ szwaczkę lub chałupniczkę,
516 846 790
ZATRUDNIĘ cukiernika oraz pomoc do cukierni,
514 686 668
DWIE szwaczki – praca całoroczna, dobre
zarobki, 607 880 698, 572 638 345
ZATRUDNIĘ piekarza do pracy w piekarni,
530 983 242
ZATRUDNIĘ pomocnika lakiernika meblowego,
784 070 606
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SPRZĄTANIE domu 1 raz w tygodniu zlecę,
Nowosolna – 509 862 610
ZATRUDNIĘ ekspedientkę, sklep spożywczy,
502 652 134
POSZUKUJĘ pracowników przy produkcji
włóknin, 668 627 626
SZWACZKI przyjmę, 508 363 845
ZATRUDNIĘ dekarzy i pomocników, 44 714 05 38
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809
ZATRUDNIĘ pracownika do ekipy remontowej,
798 747 152
OSOBĘ do prasowania, 607 880 698, 572 638 345
EKSPEDIENTKĘ – spożywczy, 500 247 181
SPRZEDAM wypoczynek w stylu „Ludwik”,
605 324 946
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542
R E S TAU R AC JA poszukuje pracownika
w charakterze kierowcy – dostawcy, 504 995 154
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, kraj, stała praca,
690 321 370
PRZYJMĘ szwaczki – praca przez cały rok,
509 869 237
POSZUKUJEMY pracowników ochrony na terenie
Koluszek – stawka za roboczogodzinę 12 -13 zł.
Brutto, 505 116 464
PRASOWACZKĘ – Brzeziny, 661 121 966
NA mięsny zatrudnię (Nowosolna), 604 936 065
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E – kraj, 724 386 048
ZATRUDNIĘ kierowców kat. C+E – kraj,
535 496 251
POSZUKUJĘ młodego wokalisty – solisty do
zespołu muzycznego, 577 983 467
LOBA – autoryzowany dealer NUTRENY zatrudni
sprzedawcę mobilnego kat. C , 46 874 11 12,
691 865 091, Henryków 3
POSZYKUJĘ pracowników do prac remontowo
– budowlanych, stała praca – atrakcyjne
wynagrodzenie, 501 284 258
ZATRUDNIĘ szwaczki oraz osobę do prac
pomocniczych, 602 475 488
ZATRUDNIĘ panią do pomocy w cukierni
i kierowcę do rozwożenia pieczywa, 512 462 169
SZWACZKI – chałupniczki, kurtka męska,
516 593 442
ZATRUDNIĘ pracowników ogólnobudowlanych,
509 391 286
ZATRUDNIĘ na produkcję do stolarni 10,- zł/h,
,882 928 505
EKSPEDIENTKĘ – spożywczy, dobre warunki,
500 247 181

TRANSPORT
od 1 kg do 6 ton,
przeprowadzki, przewozy
695 384 451

ZATRUDNIĘ kierowcę z samochodem do baru
i kelnerkę, 508 593 330

Nieruchomości
M-4 wynajmę , 698 115 683 po 17.00
SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny,
ul. Polna, prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok –
Raformacka 16, 502 218 623
SPRZEDAM M-4, ul. Kulczyńskiego, 691 884 131
SPRZEDAM dużą działkę budowlana, Brzeziny,
ul. Ludowa, 791 682 106
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
ZAMIENIĘ lub sprzedam M5 na M3, osiedle
Kulczyńskiego, 698 189 876
SPRZEDAM działkę budowlaną – 1000 m2
w centrum Rogowa, 504 200 495
SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu
– 120 tys. do negocjacji, IV piętro 604 278 815
MIESZKANIE dwupoziomowe 120 m2, blok
z cegły, ul. Głowackiego – sprzedam, 42 235 17 28
MIESZKANIE 25 m2 sprzedam, 603 610 750
DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273
OKAZJA - 2 działki: 2064 m2 oraz 1337 m2 –
uzbrojone, Brzeziny, ulica Mrocka, cena 59,- zł./
m2, 792 433 601
DZIAŁKĘ 10.000 m2 sprzedam tanio – Wola
Cyrusowa Kolonia, 600 645 944
SPRZEDAM M-3 parter, ul. Przedwiośnie,
604 947 405
PILNIE sprzedam sklep na targowisku miejskim,
501 967 196
WYNAJMĘ odnowione pomieszczenie 330 m2,
możliwość pow. do 600 m2 po Klubie Fitness,
501 284 258
SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką
i garażem – Rogów, , 601 352 697, internet: tobiks.
gratka.pl
SPRZEDAM mieszkanie 3-pokoje z kuchnią, IV
p., 608 576 108
WYNAJMĘ/SPRZEDAM M3, 793 231 060
KUPIĘ siedlisko – okolice Brzezin, 695 384 451
DWA pokoje z kuchnia do wynajęcia, 512 693 495

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286

WYNAJMĘ pod magazyny lub produkcję od
40 do 600 m2, w budynku szybki internet,
rozbudowany socjal, wygodny dojazd dla
kuriera i TIR, parkingi, idealne pomieszczenia
np. pod handel internetowy, Brzeziny, ul. Łódzka,
508 301 005

Różne
S KLEP 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
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 węgiel, eko groszek, miał, brykiet,
pelet, 509 920 555
SPRZEDAM akordeon, 46 874 61 70
SPRZEDAM używana pralkę WHIRPOOL – stan
idealny, 100% sprawna, 790 497 035
SPRZEDAM owies, ziemniaki jadalne, 508 078 967
SKŁAD opału oferuje: drewno kominkowe
opałowe, pellet premium drzewny, brykiet.
Brzeziny, ul. Waryńskiego 62, 504 010 550
KUPIĘ siano, 509 233 749
SPRZEDAM krajzegę, 669 444 125
WYPOSAŻENIE sali weselnej, 500 247 181
SPRZEDAM nowy aparat słuchowy, 691 279 289
SPRZEDAM owies, wagę suwakową 400 kg,
605 884 584
HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,
660 854 640
SPRZEDAM kredens pokojowy, telewizor 28 cali,
dekoder, 728 116 605
ŻYTO sprzedam, 516 061 980

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Piłkarze nie podtrzymali zwycięskiej serii
Nie udało się piłkarzom Startu Brzeziny
wygrać trzeciego meczu ligowego z rzędu. Brzezinianie po dwóch niespodziewanych zwycięstwach z bardzo trudnymi rywalami tym razem nie zdobyli punktów.
Podopieczni trenera Jacka Stańdo w ramach 13. kolejki łódzkiej klasy okręgowej
przegrali na własnym boisku z beniaminkiem UKS SMS Łódź 1:4 (0:3).
Od samego początku przyjezdni narzucili swój styl gry, opanowując środek
boiska, częściej utrzymując się przy piłce i co chwila tworząc groźne sytuacje.
Gospodarze nie byli w stanie w pierwszej odsłonie przeprowadzić żadnej godnej uwagi akcji. Na boisku przeważali
młodzi zawodnicy z Łodzi. Nic dziwnego, że goście do przerwy zdołali wbić
czarno-czerwonym aż trzy gole. Na listę strzelców kolejno wpisywali się: dwukrotnie Rafał Nowak i Beniamin Łuczak.
Obrońcy Startu robili co mogli, ale nie
byli w stanie zatrzymać rywali. Na przerwę oba zespoły do szatni schodziły przy
rezultacie 0:3.
S z k o l e n i ow i e c
gospodarzy Jacek
Stańdo dokonał kilku zmian taktycznych i w drugiej
połowie gra gospodarzy w yglądała
znacznie lepiej. UKS
SMS Łódź starał się
kontrolować przebieg rywalizacji, nie
forsując już tempa, tylko utrzymując piłkę jak najdalej od własnego pola
karnego. Więcej do
powiedzenia miał
Start, który szukał
skutecznej recepty
na pokonanie golkipera przyjezdnych. Honorowego
gola udało się zdobyć około 70. minuty. Do siatki rywali drogę znalazł
Marcin Jaśkiewicz.
Miejscowi próbowali pójść za ciosem, ale nie potrafili dostać się pod
pole karne rywali.

W końcówce meczu to UKS SMS ustalił
końcowy rezultat. Bramkę na 1:4 zdobył
Adrian Kowalski i goście zasłużenie wywieźli z Brzezin komplet punktów. W innych meczach obyło się bez niespodzianek. Zwycięstwa odnieśli faworyci. Sokół
II Aleksandrów wygrał 2:1 z Włókniarzem Pabianice, Stal Głowno pokonała
3:1 GKS Bedlno, a Orzeł Parzęczew rozgromił 9:1 Termy Uniejów. W spotkaniu
na szczycie MKP-Boruta Zgierz zremisował 1:1 z Górnikiem Łęczyca. W tabeli
w dalszym ciągu na prowadzeniu piłkarze ze Zgierza przed Orłem i Stalą. Nasi
piłkarze zajmują ostatnie szesnaste miejsce z dorobkiem sześciu punktów. Tyle
samo oczek na koncie ma Polonia Andrzejów, ale rozegrała o jedno spotkanie
mniej.
Kolejne spotkanie Start rozegra w niedzielę 13 listopada o godzinie 14:30 na
wyjeździe z Polonią Andrzejów. Mecz odbędzie się na boisku w Andrzejowie przy
ulicy Rokicińskiej 450.
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
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Halloween w nowym English 4 you and me
9.11. 2016 r.

Szkoła Języka Angielskiego English 4 you
and me Agnieszki Fijałkowskiej zorganizowała dla dzieci i młodzieży Halloween we
wszystkich filiach.

Tomasz Guzek, BIS: Prowadzi pani szkołę w nowym miejscu?
ӹӹ Agnieszka Fijałkowska: Tak, szkoła english 4 you przy ul. Sienkiewicza

15

18 zakończyła swoją działalność w lipcu
bieżącego roku, obecnie prowadzę szkołę
English 4 you and me przy ul. Małczewskiej 48.
Jak dużo szkoła ma filii?
ӹӹ Obecnie prowadzimy zajęcia w Rogowie i w Żaganiu, planujemy otwarcie
kolejnych.
W Żaganiu?
ӹӹ Tak los zdecydował.
Prowadzi pani zajęcia sama?
ӹӹ Nie, nie jestem w stanie, zatrudniam
wspaniałe lektorki: Ewę i Asię.
Ile dzieci uczestniczyło w tegorocznym
Halloween?
ӹӹ Oj, około 100.
Czy ta zabawa jest płatna?
ӹӹ Ależ nie, jest to dodatkowy bonus od
szkoły dla dzieci i młodzieży. Zapewniamy słodki poczęstunek, dynie oraz straszne dźwięki.
Czy tegoroczny Halloween przeznaczony był wyłącznie dla kursantów szkoły?
ӹӹ Oczywiście, że nie. Każde dziecko mogło zabrać ze sobą rodzeństwo, kolegę
bądź koleżankę.
Oczywiście ma to związek z nauką języka
angielskiego?
ӹӹ Celem takiego spotkania jest nie tylko
zabawa, ale też zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych.
Oprócz wątku edukacyjnego co jeszcze oferuje szkoła?
ӹӹ Przede wszystkim dobrą zabawę, na
którą dzieci jak i młodzież czekają z utęsknieniem cały rok. Jest m. in. zabawa
w ducha, słodki poczęstunek, minidyskoteka i oczywiście tworzenie lampionów
z dyni przy przerażających dźwiękach.
Dynia to dość twarde warzywo. Czy dzieci same
wycinają lampiony?
ӹӹ W zależności od wieku – młodsze dzieci
wykonują je pod okiem rodziców, moim
czy też lektorek.
Czy były jakieś ofiary, polała się krew?
ӹӹ Na szczęście obeszło się bez ofiar
(śmiech). Stwarzamy bezpieczną przestrzeń dla tego typu zabaw. Oczywiście,
każdy artysta zabiera swoje dzieło do
domu.
Życzymy wobec tego samych zadowolonych
kursantów.
ӹӹ Dziękuję za odwiedziny i zapraszam do
zabawy w przyszłym roku.
Rozmawiał TOM

Serwis informacyjny Miasta Brzeziny:
Kultura, sport, zdrowie, edukacja: wyślij SMS o treści TAK.KU na numer 664 079 910 Drogi, zagrożenia pogodowe, awarie: wyślij
SMS o treści TAK.KR na numer 664 079 910 Ekologia, konkursy: wyślij SMS o treści TAK.EK na numer 664 079 910

Asp.
szt. Krzysztof Piechota wyróżniony przez ministra
16
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24 października w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji minister Mariusz Błaszczak

wspólnie z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem
wręczyli 14 policjantom Krzyże Zasługi

NABÓR DO GRUP TANECZNYCH

CPiK BRZEZINY, ul. Sienkiewicza - 15 LISTOPAD
(wtorek) GODZ.18.00

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE:
DZIECI OD 4 LAT, MŁODZIEŻ, DOROŚLI
W PROGRAMIE:
*LATIN DANCE (z elementami t.towarzyskiego),
*VIDEO CLIP DANCE,
*KURS T.TOWARZYSKIEGO DLA DOROSŁYCH
*LATINO SOLO DLA PAŃ.
*ZUMBA (zajęcia prowadzi licencjonowany instr.)
ZAJĘCIA PROWADZI GŁÓWNY TRENER - K.WEGWERT.

Zapisy również tel.605 296 604,
lub mail-stepdance@wp.pl

za Dzielność nadane przez Prezydenta
RP, dwa Medale za Ofiarność i Odwagę,
a kolejnych 20 funkcjonariuszy Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu otrzymało nagrody za szczególne zaangażowanie.
W grupie wyróżnionych policjantów nie
zabrakło przedstawiciela naszego miasta,
reprezentowanego przez asp. szt. Krzysztofa Piechotę z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, który w obecności
Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach insp. Cezarego Petrusa z rąk Ministra Mariusza Błaszczaka odebrał nagrodę
za szczególne zaangażowanie.
„Niewątpliwy profesjonalizm, zaangażowanie, determinacja w działaniu oraz
bohaterska postawa poza służbą zaprezentowana przez aspiranta sztabowego
Krzysztofa Piechotę zasługuje na najwyższe uznanie oraz stanowi wzór do naśladowania. Jego postawa przyczynia się do
poprawy wysokiego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz buduje tak ważny
społecznie etos służby i pozytywny wizerunek policjanta. Bardzo cieszy fakt, że
codzienna służba doceniana jest przez
wyższych przełożonych” - powiedział komendant Cezary Petrus.
g.k.

BAL
SYLWESTROWY
sala w Brzezinach
ul. Południowa 14a

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

I
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Lekcja w Bibliotece Pedagogicznej w Brzezinach
Gdzie znajduje się powietrze? Do czego jest potrzebne? Czy można je zobaczyć, poczuć, spróbować, zważyć? Jak należy o nie dbać? Na te i na wiele innych
pytań starali się odpowiedzieć 28 października uczestnicy lekcji bibliotecznej,
uczniowie klasy III d Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach. Dzieci zapoznały się z podstawowymi wiadomościami o powietrzu, sposobach ograniczenia
jego zanieczyszczenia. Dzięki pogadance
na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka dzieci dowiedziały się jak ważnym problemem jest
ochrona powietrza. „Czyste powietrze to
zdrowy człowiek” – mówiła prowadząca zajęcia Małgorzata Siucińska. Jednak
często oddychamy powietrzem brudnym,
zanieczyszczonym pyłami i gazami. Zanieczyszczenia te są dla człowieka niewidoczne gołym okiem, ale szkodliwe dla
ludzkiego zdrowia. Ich wdychanie wywołuje kaszel, chrypkę, a także choroby: alergię, chroniczne zapalenie oskrzeli, astmę, choroby układu krwionośnego,
a nawet nowotwory. Choroby takie może
wywoływać powietrze zanieczyszczone
dymem z pieców, w których pali się złej
jakości opałem i odpadami. Odpady takie
jak plastykowe opakowania, folie, ścinki
materiałów krawieckich powinny trafić do
wyspecjalizowanych zakładów, które zajmują się ich utylizacją i recyklingiem bez
szkody dla środowiska i zdrowia. Wdychając zanieczyszczone powietrze, narażamy
się na poważne choroby, a środowisko naturalne na zanieczyszczenie.
Po skończonych w bibliotece zajęciach
uczniowie doszli do wniosku, że powietrze istnieje, chociaż go nie widać. Potrafią powiedzieć do czego jest powietrze,
w jaki sposób może być zanieczyszczane
i jakie to ma znaczenie dla zdrowia roślin,
„NIE W MIEŚCIE I NIE NA PRERII,
JEŚLI SYLWESTER, TO TYLKO
W SYBERII".

Serdecznie zapraszamy

na BAL SYLWESTROWY
2016/2017, który odbędzie się
w DOMU WESELNYM

„WIKTORIA"
w Syberii 17.

Kontakt tel.:
513 006 418, 512 462 188

zwierząt i ludzi. „Po takiej lekcji bibliotecznej są duże szanse, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach będą
pamiętać o tym, że należy segregować odpady, gdyż dzięki segregacji mniej śmieci trafi na składowisko odpadów, mniej

śmieci będzie spalonych w piecach, uwalniając do powietrza niebezpieczne związki, a poprzez segregację odpadów odzyskane zostaną cenne surowce, które mogą
być ponownie wykorzystywane” – mówi
Anna Korzeniowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach.
g.k.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Klub tenisa stołowego MLUKS Brzeziny uprzejmie informuje, że
w dniu 12 listopada 2016r /sobota/ w sali sportowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
odbędzie się VIII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego im.Stanisława
Dorynia pod patronatem Starosty Brzezińskiego i Łódzkiego
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.Początek zawodów – 8.45.
Turniej zostanie rozegrany w 5 pięciu kategoriach wiekowych z udziałem
dziewcząt i chłopców oraz osób dorosłych.
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy/ki zrzeszeni jak i bez
przynależnościn klubowej.
Za zajęcie czołowych lokat w poszczególnych kategoriach wiekowych
przewidziano medale, dyplomy oraz NAGRODY RZECZOWE.
WPISOWE : kategorie : zawodnicy/zawodniczki do 13 lat - 10 zł,
zawodnicy/zawodniczki powyżej 13 lat 20 zł .
Zapisy przyjmuje trener MLUKS Brzeziny Jan Pudlarz w czasie
treningów od godz. 18-tej w poniedziałki – w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 ,ul. Konstytucji 3 Maja 5 oraz w piątki
w Szkole Podstawowej Nr 2.
Lista startowa zostanie zamknięta przed rozpoczęciem zawodów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w turnieju.
Zarząd MLUKS Brzeziny

Konkurs: Marzycielska Poczta

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
przyłącza się do akcji Marzycielska Paczka.
Akcja narodziła się pod koniec 2009 roku. Co jakiś czas
zamieszczane są na stronie internetowej Marzycielskiej Poczty
profile chorych dzieci z całej Polski, które kochają dostawać
tradycyjne listy i kartki.
Marzycielska Poczta nie jest akcją jednostronną i w tym tkwi jej
wielka moc. Chore dzieci oraz ich rodzice, w miarę możliwości
zdrowotnych i finansowych, odpisują na przesyłki, a najczęściej
pozostawiają w swoich profilach imienne podziękowania za każdy
list, kartkę lub prezent. Dzieci często fotografują się z otrzymanymi
przesyłkami. Dla osób, które wysłały coś od siebie, jest to niezwykle
poruszające. Marzycielska Poczta jest prowadzona wyłączenie
przez wolontariuszy.
W związku z tym nasza placówka apeluje do przedszkoli
w naszym rejonie, jak i uczniów klas od 0 do 3 klasy podstawówki
o dostarczanie listów, lub też rysunków (technika dowolna) do
naszej placówki do dnia 16 listopada 2016 r. następnie biblioteka
zorganizuje wystawę prac i przekaże pocztą prace chorym dzieciom.
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gmina

Brzeziny

Bal Jesieni w Gałkówku Kolonii

przez nauczycielki Sylwię Fert, Emilię Grabowicz i rodziców, zostały zaproszone
dzieci z zerówki, nauczyciele oraz dyrektor Barbara Kozłowska.
Było to niezwykle barwne wydarzenie.
Dzieci pojawiły się bowiem w pięknych,
kolorowych strojach. Dostrzec można
było grzybki, jeże, warzywa i inne ciekawe
postacie, lecz najwięcej było Pań Jesieni.
Miłą atmosferę tworzyły też kolorowe dekoracje oraz wystawy darów jesieni przyniesionych przez maluchów.
Bal rozpoczął się od piosenki o jesieni
i zaproszenia wszystkich do wspólnej zabawy przy muzyce. Nie zabrakło jesiennego poczęstunku – owoców, warzyw i soków, lecz także słodkich smakołyków. Na
zakończenie balu dyrektor Barbara Kozłowska wręczyła dzieciom dyplomy za
najlepsze jesienne przebrania.

24 października w przedszkolu działającym przy Szkole Podstawowej w Gałkówku

Kolonii odbył się „Bal u Pani Jesieni”. Na zabawę zorganizowaną w grupie 3 i 4-latków

Uczniowie sprzątali
w Pustułce

Trwają prace przy hydroforni w Gałkówku Kolonii

Położona niedaleko Witkowic „Pustułka”
to cmentarz wojenny z okresu I wojny
światowej, gdzie spoczywa około 3000
żołnierzy – Niemców i Rosjan, lecz także
Polaków, którzy wcielani byli do wrogich
sobie armii. Każdego roku w okolicach
Wszystkich Świętych przychodzą porządkować go uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii.
W minionych dniach zadania tego
podjęli się uczniowie klasy VI oraz zuchy. Uporządkowano okolice pomników oraz zapalono znicze. Dzieci poznały też fragment historii swojej okolicy
z czasów I wojny światowej. Wkrótce
uczniowie Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii znów będą mogli posłuchać o wydarzeniach z tego okresu.
W szkole przygotowywana jest bowiem
akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.
TOM

TOM

Trwa termomodernizacja hydroforni w Gałkówku Kolonii. Budynek
został już obłożony styropianem, docieplono dach
i posadzkę, wymieniono
też okna. Do wykonania
jest jeszcze m.in. opaska
wokół budynku, położenie tynków i wykonanie obróbek blacharskich.
Zgodnie z planem prace
mają się zakończyć jeszcze w listopadzie.
TOM

Unijne środki na ekologię
Obecnie na ocenę Urzędu Marszałkowskiego oczekuje wniosek samorządu gminy
Brzeziny obejmujący instalację 277 solarów i 16 kotłów na biomasę, a w fazie opracowywania jest dokumentacja na budowę
kolejnych 100 przydomowych oczyszczalni.
Wyniki oceny wniosków na instalację solarów powinny się pojawić do końca
stycznia. W ubiegłym roku na terenie gminy Brzeziny zamontowano już 49 takich
urządzeń, które ogrzewają ciepłą wodę. Do

5 stycznia można natomiast składać wnioski na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadaniem firmy, która przygotowuje dokumentację, jest też wykonanie
odwiertów geologicznych przed wykonaniem projektów. Działania te muszą wpisywać się także w strategię gminy, dlatego
dla każdej z około 20 wsi, gdzie mają powstać przydomowe oczyszczalnie, opracowywany jest plan odnowy miejscowości.
W minionych latach gmina Brzeziny pozyskała już środki na budowę 321 takich
oczyszczalni.
TOM

Brzezińscy emeryci w Międzywodziu
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W dniach od 4 do 11 października 30
członków i sympatyków brzezińskiego
oddziału rejonowego Polskiego Związku

BIS/43/2016

Emerytów Rencistów i Inwalidów uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Koszt 7-dniowego turnusu

wyniósł 735 złotych plus 160 złotych przejazd autokarem. Uczestnicy mieli zapewnione zakwaterowanie w ośrodku oraz 12
zabiegów rehabilitacyjnych m.in. krioterapię, kąpiele borowinowe, masaże, lecznicze
pływanie, zabiegi wodne. W przerwach
między zabiegami brzezińscy emeryci spędzali czas głównie na zwiedzaniu okolicznych miejscowości. W Kamieniu Pomorskim odwiedzili katedrę, gdzie uczestniczyli
w koncercie organowym, w Międzyzdrojach zwiedzili aleję gwiazd, molo i „zaliczyli” spacer po mieście. W drodze do Berlina przez okno autobusu odbyli spacer po
Szczecinie, podziwiając Wały Chrobrego
oraz port rzeczny, a w samym Berlinie zobaczyli Bramę Brandenburską, pozostałości
muru berlińskiego, ambasadę amerykańską, Reichstag – gmach parlamentu Rzeszy w Berlinie, pomnik Żydów oraz część
zachodnią miasta. Podczas zagranicznej
wycieczki nie zabrakło czasu na drobne
zakupy słodyczy oraz artykułów chemicznych. W Świnoujściu zobaczyli gazoport,
latarnię morską, molo, plażę i promenadę.
To miasto urzekło ich na tyle, że już teraz
postanowili wrócić do niego w przyszłym
roku. Zarówno październikowy turnus jak
i czerwcowa wycieczka do Krynicy wykazały, że wśród członków i sympatyków
oddziału rejonowego Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów jest zapotrzebowanie na tego typu wyjazdy, dlatego już teraz trwają przygotowania do przyszłorocznych wycieczek.
g.k.
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Wielkie kiszenie kapusty w Przedszkolu nr 1
VI

W Przedszkolu nr 1 w Brzezinach odbyło się Wielkie Kiszenie Kapusty. W tym
celu przedszkolaki zebrały się w sali gimnastycznej, gdzie w tradycyjny sposób najpierw siekano kapustę, a następnie solono
i ubijano, aby każda z przedszkolnych grup

9. 11. 2016 r.

przygotowała swoje przetwory w słoikach
lub kamiennych garnkach. Zwyczaj kiszenia kapusty przedstawiły Ewa Wojciechowska i Katarzyna Wosik. Dzięki temu
dzieci mogły poznać etapy kiszenia, potrzebne narzędzia, przyprawy i odmiany

Muzealna lekcja patriotyzmu

7 listopada uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach odwiedzili Muzeum
Regionalne, by uczyć się patriotyzmu. Wizyta związana była ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości.
O tym, czym jest patriotyzm, opowiadała uczniom ZSS Bogusława Tyralska.
Była to w pełni multimedialna prelekcja,
wykorzystująca różne formy przekazu.
W trakcie wykładu nie zabrakło nawiązujących do tematu filmów i muzyki, a zadaniem młodych ludzi było również wykonanie patriotycznych kotylionów.

BIS/41/2016
BIS/43/2016

Odwiedziny w Muzeum Regionalnym
stanowiły element cyklu zajęć uczących
patriotyzmu. „U nas jest to dość trudne, gdyż nie każdy uczeń potrafi zrozumieć, co to słowo oznacza” – informuje
nauczycielka historii w ZSS Jolanta Dyrała. Uczniowie ZSS szacunku do narodu
polskiego starają się jednak uczyć na lekcjach historii i wychowania obywatelskiego, przy okazji różnych świąt narodowych
oraz w czasie wycieczek, takich jak do Muzeum Regionalnego w Brzezinach.
TOM

kapusty oraz jej właściwości odżywcze
i oczywiście wielorakie zastosowania. Nie
mogło zabraknąć inscenizacji „Kisimy kapustę”. Wreszcie nadszedł czas na pracę
zespołową. Dzieci z ochotą przystąpiły do
pracy, soliły, ubijały, wygniatały kapustę
i upychały w słoiki. Po zakończonej pracy wszyscy wspólnie zatańczyli oberka do
piosenki „Kiszenie kapusty”.
g.k.

Urodziny
Bolka i Lolka
w bibliotece

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej zaprosił z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek małych gości
z brzezińskiego Przedszkola nr 1.
Ponieważ wizyta miała miejsce 7 listopada, na temat przewodni wybrano dzieje
Bolka i Lolka, którzy w tym dniu obchodzili swoje 53. urodziny. Oprócz prelekcji Oddział dla Dzieci MBP z okazji tego
święta przygotował też jubileuszową ekspozycję. „Mimo upływu lat Bolek i Lolek nadal podbijają bowiem serca dzieci”
– wskazuje bibliotekarka Maria Witkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie
najmłodsi często przychodzą szukać książek ze swoimi ulubionymi bohaterami
z kina i telewizji.
TOM
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Ślubowanie pierwszaków w Dwójce

BIS/42/2016

str.VII

Sukcesy
brzezinian na Turnieju Okinawa Uechi-Ryu Karate-Do
VIII
9. 11. 2016 r.

29 października w Częstochowie odbył się V Ogólnopolski Turniej Okinawa
Uechi-Ryu Karate-Do. Turniej jest bardzo
emocjonującym przeżyciem dla każdego

uczestnika, ponieważ startują w nim zawodnicy reprezentujący różne style i szkoły walki. W turnieju rywalizowano w konkurencjach sumo-grappling (walka

przypominająca połączenie zasad sumo,
zapasów i judo), karate oraz dodatkowo
zorganizowano kilka walk w formule K-1
i MMA. W turnieju udział wzięli zawodnicy z wielu miast Polski, w tym z Akademii
Sztuk Walki – Fight And Win z Brzezin.
Po raz pierwszy w Polsce zawodnicy rywalizowali między sobą o certyfikowane pasy
mistrzowskie. Każdy zawodnik za zdobycie pierwszego miejsca w konkurencji karate w swojej kategorii wiekowej otrzymał
w nagrodę w postaci pasa mistrzowskiego
z certyfikatem potwierdzającym jego posiadanie. „Zawodnicy reprezentujący Brzezińską Akademię Sztuk Walki zdobyli kilka takich pasów, w tym dwoje trenujących
na co dzień w sekcji w Szkole Podstawowej
nr 2 w Brzezinach” – mówi Krzysztof Derach z Akademii Sztuk Walki Fight And
Win. Z Częstochowy z pasem mistrzowskim wrócili Maria Dmowska i Nikolas
Lepski.
W klasyfikacji drużynowej klub z Brzezin zajął trzecie miejsce. Kolejny ciężki
sprawdzian przed karatekami z Brzezin już
20 listopada podczas turnieju w Końskich.
g.k.

Ślubowanie pierwszaków w Dwójce

W piątek 4 listopada o godz. 9.00 w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr
2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach odbyło się ślubowanie
pierwszoklasistów.
W tym roku ślubowało 27 uczniów
klasy pierwszej prowadzonej przez Jolantę

BIS/43/2016

Swaczynę i Martę Jasińską. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu pieśni
sztandarowej i hymnu państwowego, dyrektor Anna Mrówka powitała przybyłych
gości. Wśród nich byli bohaterowie dnia:
pierwszoklasiści oraz ich rodzice i dziadkowie. Dyrektor Anna Mrówka wyraziła
zadowolenie, że w murach tej szkoły kolejni uczniowie będą zdobywać wiedzę, poznawać świat i przeżywać najpiękniejszy
czas swojego życia, jakim jest dzieciństwo.
„To jeden z najważniejszych dni rozpoczynających naukę w pierwszym etapie edukacji. Po dzisiejszym dniu będziecie mieli nie tylko prawa ucznia, ale i obowiązki.
Zapewniam, że zrobimy wszystko, aby nauka w tej szkole była miłym wspomnieniem i kojarzyła się nie tylko z obowiązkiem, ale i przyjemnością. Życzę wielu
sukcesów, aby ta szkoła była waszym drugim domem” – mówiła dyrektor szkoły.
W ślubowaniu na sztandar pierwszoklasiści zobowiązali się być dobrymi uczniami i kolegami, szanować swoich nauczycieli i rodziców, uczyć się tego
co piękne i dobre, służyć pomocą innym,
być przyjaciółmi roślin i zwierząt, kochać swoją ojczyznę. Po ślubowaniu dyrektor Anna Mrówka dokonała pasowania na ucznia szkoły poprzez dotknięcie

prawego ramienia każdego pierwszoklasisty specjalnym ołówkiem symbolizującym
ciężar szkolnej wiedzy.
Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna przygotowana
przez wychowawczynie Jolantę Swaczynę
i Martę Jasińską. W programie znalazły
się wiersze o szkole, przyjaźni, rodzinie.
Uczniowie wykazali się również znajomością zasad bezpiecznego poruszania się po
drogach, a swoją wiedzą na temat symboli narodowych dali dowód miłości do
ojczyzny.
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele samorządu szkolnego – uczniowie
klas szóstych złożyli pierwszakom życzenia oraz zapewnili o swojej pomocy w pokonywaniu trudów szkolnego życia. Wręczyli też upominki w postaci kolorowych
ołówków. Rodzice przekazali uczniom gry
i plansze dydaktyczne, a dyrekcja szkoły
wręczyła legitymacje szkolne i kronikę,
w której będą zapisywane najważniejsze
wydarzenia z życia klasy przez najbliższe
osiem lat.
W dalszej części spotkania uczniowie,
rodzice i zaproszeni goście udali się do
swojej sali na słodki poczęstunek.
g.k.
Fotorelacja str.V

str.VIII

XXXI sesja Rady Miasta Brzeziny
9. 11. 2016 r.

Obrady rozpoczęły się od koncertu fortepianowego w wykonaniu Mateusza Sztabińskiego, nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej w Brzezinach. Po odczytaniu
porządku obrad przez przewodniczącego
G. Kędzię, burmistrz M. Pluta przedstawił
informację z prac między sesjami.
Radni w dalszej części poruszali m.in.
tematy związane z budową hali pasywnej
i budową separatora. W związku z ostatnią
sprawą pojawiły się pewne niedogodności
dotyczące specyfiki terenu inwestycyjnego.
Burmistrz wyjaśniał, że takie scenariusze
mogą się zdarzyć, tym bardziej że miasto
położone jest na trudnym dla wykonawców terenie.
W punkcie Zapytania do kierowników
jednostek, spółek miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej radni poruszyli kwestię
czystości w mieście. Prezes Communal Service R. Śliwkiewicz podkreślił, że mimo
określonej w porozumieniu częstotliwości wyjazdów pracowników w teren, jest
gotowy do działań w przypadku potrzeby.
Spokojni mogą być również odbiorcy ciepła z PEC. Prezes R. Podogrodzki zapewnił, że nawet w przypadku awarii któregoś z kotłów, jednostka jest

przygotowana i na pewno dostarczy ciepło do wszystkich odbiorców. W kolejnym punkcie – Przygotowanie miasta do
sezonu zimowego 2016/2017 kierownicy
jednostek, prezesi spółek miejskich i prezes Communal Servis przedstawili sprawozdania. Zarówno stan budynków, jak
i sprzętu jest zadowalający.
W punkcie blok uchwał odczytano poszczególne treści, dotyczyły m.in. zmian
budżetu i zmian w budżecie miasta na
2016 r., zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych
zaliczanych do sektora finansów publicznych, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych działek w mieście czy złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. podziału miasta na
osiedla. Jako dodatkowe zostały zgłoszone
przez G. Kędzie dwie uchwały dot. przyjęcia rezygnacji radnego z pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Miasta oraz wyboru nowego.
Radni, głosując nad kolejnymi uchwałami, zabierali głos i przedstawiali swoje
ewentualne wątpliwości. W efekcie wyniki
głosowania przedstawiały się następująco:

IX

ws. zmian budżetu i zmian w budżecie
za głosowało 5 radnych, przeciw 2, 6 głosów wstrzymujących. Ws. zorganizowania
wspólnej obsługi finansowej za głosów 10,
3 wstrzymujące. Ws. współpracy z organizacjami pozarządowymi za głosów 9, 1
wstrzymujący. Ws. sprzedaży działek niezabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wszystkie trzy
uchwały nie zostały przyjęte. Ws. uchwały
dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych za głosowało 9 radnych, wstrzymało
się 3. Ws. uchwały dot. przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta za głosowało 12 radnych,
przeciwko 1. Zgłoszono dwie kandydatury: radnego G Maślanko i T. Baruckiego.
Przewagą dwóch głosów nowo wybranym
przewodniczącym został radny T. Barucki. W ostatnim punkcie wolne wnioski i sprawy różne poruszano temat pozytywnego skutku rozwoju ekonomicznego
gmin sąsiednich oraz strefy ekonomicznej
na terenie Brzezin. Radni zabrali głos także w sprawie tegorocznych i przyszłorocznych imprez miejskich.
Całość obrad dostępna pod adresem internetowym: https://www.youtube.com/
watch?v=Rz3K9tVpXeQ
JLB

Taniec współczesny dla dzieci, stretching dla dorosłych
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Spotkanie z podróżniczką w bibliotece
X

Wspomnienie
Zbigniewa Herberta

9. 11. 2016 r.

29 października Zbigniew Herbert obchodziłby swoje 92. urodziny. Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała okolicznościową ekspozycję na temat tego wybitnego
poety, eseisty i dramaturga, który zmarł
w 1998 r.

Natalia Chojna to pasjonatka dalekich podróży, która zwiedziła blisko 50 krajów. 3 listopada, już po raz kolejny, odwiedziła Miejską
Bibliotekę Publiczną w Brzezinach.
Młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych opowiadała tym razem o Iranie.
Ze swej wyprawy do tego egzotycznego kraju przywiozła liczne zdjęcia ukazujące wiele
ciekawych miejsc, m.in. pałac w Teheranie,
w którym w 1943 r. spotkali się przywódcy

Wspomnienie
zmarłych w bibliotece

Jak każdego roku w listopadzie Miejska
Biblioteka Publiczna przygotowała ekspozycję wspominającą znane osoby, które odeszły w minionych miesiącach. Na
wystawie w Czytelni dla Dorosłych znajdziemy informacje zarówno o postaciach
ze świata filmu, teatru, literatury i muzyki jak i mediów, polityki oraz religii takich
jak reżyser Andrzej Wajda, aktor Marian
Kociniak, krytyk Bogusław Kaczyński, pisarki: Monika Szwaja i Maria Czubaszek,
muzyk Prince, dziennikarka Janina Paradowska, polityk Zyta Gilowska czy kardynał Franciszek Macharski i arcybiskup
Tadeusz Gocłowski.
TOM
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koalicji antyhitlerowskiej. Zachęcała też
młodzież do odwiedzenia Iranu, który wciąż
pozostaje jednym z bezpieczniejszych krajów dla turystów na Bliskim Wschodzie.
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy okazji wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej zobaczyli też prezentowaną
w Czytelni dla Dorosłych wystawę „Dwa żywioły" ukazującą zdjęcia z wypraw w góry
i rejsów po morzach.
TOM

W gablocie w Czytelni dla Dorosłych
znajdziemy informacje o biografii Zbigniewa Herberta jak i książki z jego twórczego dorobku, które przyniosły mu światową sławę, m.in. cykl poetycki „Pan Cogito",
dramat „Jaskinia filozofów" czy zbiór esejów „Barbarzyńca w ogrodzie". Książki poety przetłumaczono na blisko 40 języków.
Za wybitne osiągnięcia uhonorowano go
Orderem Orła Białego i ponad 20 nagrodami literackimi. Był też jednym z poważnych kandydatów do literackiej Nagrody
Nobla.
TOM

Młodzież poznawała PKWŁ

4 listopada Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziła Agata Zaborowska – starszy specjalista ds. ochrony krajobrazu
w dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dział Bibliografii Regionalnej zorganizował bowiem prelekcję dla
uczniów gimnazjum ukazującą piękno ziemi brzezińskiej.
„To było bardzo interesujące spotkanie” – wskazuje Sylwia z klasy Id. Park

Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich to aż
11.580 ha chronionego krajobrazu położone na terenie Łodzi i Brzezin oraz gmin
wiejskich: Nowosolnej, Strykowa, Brzezin, Dmosina i Zgierza. Agata Zaborowska zostawiła w brzezińskiej bibliotece
wiele interesujących wydawnictw. Będą
one dostępne dla mieszkańców w Dziale
Bibliografii Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej.
TOM
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Z profilaktyką w kościele

4 listopada o godzinie 17.30 dzięki zaangażowaniu starosty brzezińskiego Edmunda
Koteckiego, księdza proboszcza Andrzeja
Chmieleckiego oraz komendanta powiatowego policji w Brzezinach Cezarego Petrusa w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie odbyło się profilaktyczne spotkanie.

Starosta Edmund Kotecki, w otoczeniu brzezińskich policjantów, zwrócił się
z apelem o bezpieczne zachowania na drogach. Większość zgromadzonych stanowiły osoby piesze lub poruszające się na
rowerach. Jesienne warunki pogodowe
mają wpływ na widoczność i tym samym
na bezpieczeństwo tych niechronionych
uczestników ruchu drogowego. Wystąpienie starosty uzupełnił komendant Cezary

Petrus. Następnie terenowi dzielnicowi
Łukasz Markus i Sławomir Stańczyk wraz
ze specjalistą ds. wykroczeń Zbigniewem
Cuprynem oraz oficerem prasowym Mariuszem Chmielem podczas bezpośrednich rozmów „ubierali ” uczestników
spotkania w kamizelki odblaskowe. Panie otrzymały również kolorowe torby na
zakupy z widocznymi elementami odblaskowymi. Wszystkie „bezpieczne” podarunki zostały zakupione przez Starostwo
Powiatowe w Brzezinach i ozdobione logotypem powiatu brzezińskiego. Spotkanie z miejscowymi autorytetami w osobach starosty, księdza proboszcza oraz
policjanta wywarło wrażenie na wiernych. Uczestnicy spotkania zobowiązali
się do noszenia odblasków i propagowania bezpiecznych zachowań na drogach.
Ksiądz proboszcz Andrzej Chmielecki
podziękował w imieniu swoich parafian
za inicjatywę i troskę.
Było to już kolejne spotkanie w kościele. 27 października brzezińscy funkcjonariusze, korzystając z gościnności dziekana ks. prob. Marka Balceraka oraz ks.
Piotra Górskiego przeprowadzili prelekcję w kaplicy parafii Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej w Brzezinach.
Dzielnicowy asp. szt. Grzegorz Miazek
i sierż. szt. Artur Nogalski z Zespołu ds.
Nieletnich i Patologii przy użyciu przekazanej z KWP w Łodzi walizki instruktażowej, zawierającej imitację środków odurzających, przybliżali zebranym wiernym
wygląd i rodzaje narkotyków i dopalaczy
oraz ich działanie. Przestrzegali jak bardzo ważne jest obserwowanie, czy nasze
pociechy nie zachowują się inaczej niż do
tej pory. Spotkania będą kontynuowane.
g.k.
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Dlaczego warto
biegać?
13 listopada odbędzie się kolejny Powiatowy Bieg Niepodległości. Każdego roku biorą
w nim udział dziesiątki osób. Dlaczego warto biegać, spytaliśmy fizjoterapeutę Marka
Kozakiewicza ze Szpitala Specjalistycznego
Brzeziny.
Tomasz Guzek, BIS: Dlaczego warto biegać?
ӹӹ Marek Kozakiewicz: Aktywność fizyczna
jest niezbędnym elementem zdrowego stylu
życia, a bieganie to najprostsza forma ruchu.
Bieganie ma zbawienny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Wpływa również
korzystnie na nasze zdolności umysłowe, samopoczucie, a nawet... libido! Korzyści z uprawiania sportu jest naprawdę wiele. Oto tylko
kilka z nich: bieganie zmniejsza ryzyko otyłości – otyłość staje się powoli plagą w krajach
wysokorozwiniętych. Istnieje wiele badań,
które niezbicie dowodzą, że najlepszą formą
walki z otyłością jest aktywność fizyczna. Regularnie bieganie (co najmniej 2-3 razy w tygodniu) poprawi twój metabolizm, co z kolei
przyczyni się do szybszego spalenia tkanki
tłuszczowej. Bieganie zmniejsza ryzyko poważnych chorób – w tym chorób serca, niektórych chorób nowotworowych (m.in. raka
płuc, piersi i okrężnicy), a nawet cukrzycy typu
2. W przypadku osób regularnie uprawiających sport, ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2
zmniejsza się aż o połowę! Bieganie wzmacnia mięśnie i kości – systematyczne uprawianie sportu zwiększa masę kości i stopień
ich mineralizacji, co zapobiega osteoporozie
(odwapnieniu kości). Osteoporozą zagrożone są zwłaszcza kobiety w okresie menopauzy. Bieganie znacznie poprawia też odporność
organizmu poprzez mobilizację układu immunologicznego. Bieganie poprawia zdolności umysłowe – aktywność fizyczna wpływa
pozytywnie na prawidłowe funkcjonowanie
umysłu. Osoby aktywne fizycznie mają większą zdolność podejmowania trafnych decyzji,
planowania, lepiej funkcjonuje też ich pamięć
krótkotrwała; poprawia samopoczucie – podczas intensywnego i długotrwałego wysiłku
w mózgu człowieka wydzielane są endorfiny, zwane też „hormonami szczęścia”. Badania kliniczne wykazały, że aktywność fizyczna zmniejsza niepokój, poprawia jakość snu,
a nawet w pewnym stopniu może być pomocna w leczeniu depresji.
Jakie wyzwania stoją przed początkującym
biegaczem?

9. 11. 2016 r.

ӹӹ Najtrudniejszą sprawą jest podjęcie decyzji
o rozpoczęciu treningów, a następnie wytrwanie w tej decyzji dłużej niż kilka dni. Jeśli odpowiednio się do tego przygotujemy, wówczas
nasze szanse na sukces zdecydowanie wzrosną. Jest kilka istotnych spraw, o które powinniśmy zadbać na początku. Cel: każdy z nas
zaczyna biegać z określonego powodu. Dla
jednych jest to chęć zrzucenia zbędnych kilogramów, dla innych pragnienie przedłużenia
młodości, a dla jeszcze innych to sposób na odreagowanie stresu w pracy. Niezależnie od powodu, dla którego zaczęliśmy biegać, należy
pamiętać, by nigdy nie stracić go z pola widzenia. W chwilach zwątpienia i zwykłego lenistwa należy go sobie przypomnieć. Najlepiej,
by wyznaczony przez nas cel był pozytywny.
W końcu bieganie ma być dla nas przyjemnością, a nie pokutą. Zdrowie: twoje zdrowie
powinno być zawsze na pierwszym miejscu.
Dlatego zanim zaczniesz biegać, upewnij się,
że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.
Dotyczy to w szczególności osób, które prowadziły dotychczas siedzący tryb życia lub cierpią
na choroby krążenia lub schorzenia kostno-stawowe. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia, odwiedź
najpierw specjalistę – lekarza medycyny sportowej, który przeprowadzi stosowne badania.
Sprzęt: dobór odpowiedniego sprzętu do biegania, a w szczególności obuwia, zapewni ci
nie tylko komfort w trakcie treningu, ale również uchroni przed kontuzjami i nieprzyjemnymi otarciami. Buty do biegania muszą być
odpowiednio dobrane do stopy. Twoja stopa
może bowiem wykazywać skłonności do nadmiernej pronacji (płaskostopia) lub supinacji
(wysokie sklepienie stopy). Odpowiednio dobrane obuwie zagwarantuje właściwe dopasowanie i amortyzację. Podobnie z odzieżą.
Markowa odzież do biegania uchroni organizm przed przegrzaniem w lecie lub wychłodzeniem w zimie. Dieta: Wraz ze wzmożoną aktywnością fizyczną zmieniają się nasze
potrzeby żywieniowe. Dlatego należy zadbać,
by nasze pożywienie dostarczało nam energii
niezbędnej do biegania. Dieta sportowca powinna być bogata w węglowodany, witaminy
oraz minerały i substancje odżywcze. W przeciwnym razie szybko zabraknie nam energii
do dalszych ćwiczeń. Wraz z potem tracimy
również całą masę istotnych dla funkcjonowania organizmu elektrolitów oraz soli takich
jak: sód, potas, wapń i magnez. Dlatego należy dbać o właściwe nawadnianie organizmu.
Sportowcom sama woda nie wystarczy.
Jakie inne formy aktywności fizycznej poleca pan dla
różnych grup wiekowych, aby utrzymać właściwą
formę?

ӹӹ Aktywność ruchowa to niezbędna ilość ruchu (ćwiczeń fizycznych) potrzebna do rozwoju i zachowania zdrowia. Prawidłowy
przebieg procesów fizjologicznych i metabolicznych uwarunkowany jest koniecznością
zapewnienia organizmowi optymalnej lub
przynajmniej minimalnej ilości ruchu. Brak
ruchu powoduje zaburzenia procesów metabolicznych i ma ujemny wpływ na psychikę
oraz zdolność odreagowania stresów. Naturalna potrzeba ruchu, największa w dzieciństwie, z wiekiem maleje, lecz ciągle pozostaje ważnym czynnikiem utrzymania zdrowia,
młodości i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, wynikającym z zaburzeń przemiany
materii (cukrzycy, miażdżycy, chorobom serca
i układu krążenia). Brak odpowiedniej aktywności ruchowej wynika z wychowania, braku
nawyków rekreacyjnego uprawiania sportu.
Powodem braku ruchu jest przeciążenie pracą zawodową, ograniczenia materialne i organizacyjne, spędzanie wolnego czasu przed
telewizorem lub komputerem, brak powszechnej mody na uprawianie ćwiczeń ruchowych
itp. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
i Światowa Organizacja Żywienia (FAO) zalecają codzienny ruch w postaci marszu, biegu
lub aerobicu. Jako minimum ruchu dla osób
dorosłych zaleca się ćwiczenia określone wielkościami; 3 razy w tygodniu, po 30 minut ćwiczeń z intensywnością określoną wielkością
tętna 130/min (3x30x130). Dla dzieci i młodzieży minimalne wartości te powinny wynosić; 4x40x140. Dzieci powinny mieć możliwość
ruchu przez około trzy godziny dziennie. Minimalny, jednostkowy czas ćwiczeń – 30 minut pozwala na zaangażowanie mięśni, serca,
układu krążenia, układu oddechowego i związanych z wysiłkiem przemian energetycznych
w takim stopniu, że powoduje spalanie rezerw
energetycznych w postaci tłuszczów i jest minimalnym, skutecznym bodźcem sprawnościowo-zdrowotnym. Również wykonywanie
wysiłków w zakresie średniego poziomu przemian tlenowych (tętno 130-140/min) jest intensywnością bardzo bezpieczną i dostarczającą najkorzystniejszych bodźców. Nie trzeba już
dziś na szczęście udowadniać, jak wielkie jest
znaczenie systematycznej aktywności ruchowej dla zdrowia. W dalszym ciągu jednak nie
w pełni rozumiana i doceniana jest integrująca rola aktywności ruchowej w budowaniu
i realizowaniu modelu zdrowego stylu życia.
Owa zaściankowość polega między innymi na
tym, że bagatelizuje się lub w ogóle nie dostrzega znaczenia tej aktywności dla wzmacniania
psychiki, rozwiązywania problemów społecznych czy duchowych.
Rozmawiał Tomasz Guzek

