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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Brzezinach zebrała 33 tys. zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działająca przy Miejskim Sztabie utworzonym w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach zebrała 33.603,79 zł. Nie jest
to jednak cała kwota, jaką brzezinianie obdarowali WOŚP, gdyż do 19 stycznia Orkiestra „gra” jeszcze w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, która nadal zbiera
fundusze. W tym roku WOŚP zbiera pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla
oddziałów pediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

W Brzezinach WOŚP zaczęła grać już 7
stycznia – w holu Urzędu Miasta Brzeziny
odbywał się kiermasz odzieży prowadzony
przez Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi
Brzezińskiej, podczas którego zebrano ponad 1556 złotych.
W niedzielę czterdziestu dziewięciu
wolontariuszy wraz ze znajomymi i przyjaciółmi od rana zbierało pieniądze do
tekturowych puszek, rozdając w zamian
czerwone serduszka. O 16.00 na parkingu CPiK rozpoczęło się wielkie granie

Dariusz Guzek nowym miejskim radnym
W niedzielę 10 stycznia w wyniku uzupełniających wyborów do Rady
Miasta Brzeziny dokonano wyboru
nowego radnego w okręgu wyborczym
nr 4. O mandat radnego ubiegało się
dwóch kandydatów – 47-letni Dariusz
Guzek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Dobra Zmiana oraz
22-letni Juliusz Lerman, zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Juliusza Lermana. Uprawnionych do głosowania
było 701 wyborców, z których do urny
stawiło się 74, co oznacza, że frekwencja wyniosła zaledwie 10,56%. Głosowanie odbywało się w Gimnazjum

miejskiego sztabu prowadzonego przez
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również licytacje prowadzone przez
Barbarę Kędzię, Teresę Kawecką oraz Monikę Jarzęcką – szefową miejskiego sztabu.
Szczegółową relację z przebiegu brzezińskiego finału WOŚP przedstawimy Państwu w kolejnym wydaniu „BIS”.
g.k.
Fotorelacja str. 15, 16
w Brzezinach przy ul Bohaterów Warszawy 4, w godzinach od 7.00 do 21.00
i miało bardzo spokojny przebieg. Komisja obwodowa nie odnotowała żadnego nieważnego głosu. Spośród 74
oddanych głosów 62 otrzymał Dariusz
Guzek, a 12 Juliusz Lerman. Miejska
komisja potwierdziła wybór Dariusza
Guzka na miejskiego radnego, co jeszcze tego samego dnia usankcjonowała
dyrektor łódzkiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, przyjmując protokół z wyników głosowania.
Złożenie ślubowania nowo wybranego radnego odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta Brzeziny.
g.k.
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Zakupy inwestycyjne powiatu
Rok 2015 był dla Powiatu Brzezińskiego
niezwykle owocny. Wśród ważnych inwestycji należy wymienić zakup sprzętu do
konserwacji rowów przydrożnych. To zadanie o łącznej wartości 463 587,00 zł dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska o Gospodarki Wodnej w Łodzi, udzielając w połowie umarzalnej pożyczki na kwotę 374 034,00 zł. Dzięki temu
powiat wzbogacił się o profesjonalny sprzęt
w postaci ciągnika rolniczego, przyczepy
transportowej, kosiarki tylno-bocznej, ramienia hydraulicznego, a także trzech głowic: do koszenia, ścinki poboczy oraz do
odtwarzania i pogłębiania rowów.
Dotąd powiat zlecał prace w zakresie
konserwacji rowów firmom zewnętrznym.
Od bieżącego roku za to zadanie odpowiadać będą pracownicy starostwa, co pozwoli na zaoszczędzenie środków finansowych.
Pierwsze prace w tym zakresie ruszą wiosną, ale ostateczny termin ich rozpoczęcia
zależeć będzie od panujących warunków
atmosferycznych.

Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015r. poz. 2126) Starosta Brzeziński
zaprasza do składania ofert na stanowisko lekarza stwierdzającego
zgon i jego przyczyny w przypadku niemożności stwierdzenia zgonu
przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. Oferty proszę
składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach lub
pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiat-brzeziny.pl do dnia 25
stycznia 2016r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
tel. 46/874 24 12 .
ogłoszenie płatne
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Wigilijne spotkanie w Urzędzie Miasta Brzeziny

We wtorek 22 grudnia 2015 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny
odbyło się spotkanie wigilijne, w którym
uczestniczyli pracownicy urzędu, miejscy radni, prezesi, dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych miastu, a także
dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji.
Przybyłych gości powitał burmistrz
Marcin Pluta. Spotkanie rozpoczęło się
od przekazania włodarzom miasta Betlejemskiego Światełka Pokoju przez brzezińskich harcerzy.
„Chrystus, przychodząc na świat, narodził się w sercach wielu osób. Jest bardzo potrzebne, aby pokój, zrozumienie
i miłość bliźniego, które On przynosi,

Atak zimy nie
zaskoczył Communal
Service
Już o godz. 5.00 w środę 6 stycznia wraz
z pierwszym śniegiem dwa ciągniki rolnicze oraz jeden mniejszy komunalny (Kubota) wyposażone w pługi i posypywarki
wyruszyły na ulice Brzezin. Wspomagało
je 10 pracowników Spółdzielni Socjalnej
Communal Service wyposażonych w łopaty do odśnieżania przystanków, chodników i miejsc niedostępnych do odśnieżenia w zmechanizowany sposób. Walka
z zimą trwała do wczesnych godzin popołudniowych, jednak już następnego dnia
musiała rozpocząć się na nowo i to od godziny 4.00. Tylko przez dwa dni zużyto
kilka ton mieszaniny piasku i soli.
g.k.

wciąż odbudowywać. Tego życzę nam
wszystkim – aby budować dobro na ziemi
brzezińskiej. Waszym rodzinom z całego serca życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, zrozumienia, a dobrej współpracy
wszystkim w imieniu własnym i pracowników” – mówił burmistrz Marcin Pluta.
„W najbliższych dniach będziemy
świętować przyjście na świat Mesjasza,
którego zadaniem było poświęcić się, by
każdego z nas mogło czekać zbawienie.
Poświęcenie Chrystusa jest bardzo bliskie narodowi polskiemu, gdyż Polacy
bardzo często poświęcali się za wolność
naszą i innych narodów. Życzę, abyśmy
w naszej codziennej pracy rozsiewali miłość do ojczyzny i poświęcali się, bo nie

na darmo w urzędach widnieje polskiego
godło. Poświęcając się dla dobra wspólnego, budujemy lepsze jutro” – mówił przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia. Do
życzeń przyłączyła się z-ca burmistrza Justyna Nowak. W imieniu władz powiatu
życzenia złożyli także starosta brzeziński Edmund Kotecki i wicestarosta Roman Sasin, zapraszając do włączenia się
w obchody 15-lecia powiatu brzezińskiego i 1050. rocznicy chrztu Polski.
O stronę duchową spotkania zatroszczyli się ks. Mariusz Wojturski – proboszcz parafii pw. Podwyższenia św.
Krzyża, ks. Piotr Górski z parafii pw.
NMPCZ oraz o. Grzegorz z parafii pw.
św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach.
W imieniu honorowego obywatela Brzezin o. Juliana Szlachty świąteczne życzenia złożyła wiceprzewodnicząca Zofia
Krawczyk, a w imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Dorota Zagraba – dyrektor
Wytwórni Umundurowania Strażackiego
w Brzezinach.
Następnie nadszedł czas na indywidualne życzenia i przełamanie opłatkiem,
po których uczestnicy wprawdzie za stołem nie zasiedli, ale mogli skosztować wigilijnych postnych potraw. Na „szwedzkim stole” królowały postne dania ze
śledzia, nie zabrakło smażonego karpia,
pierogów, kapusty z grzybami i ciasta.
Zgodnie z tradycją nie zapomniano o dodatkowym nakryciu dla nieoczekiwanego gościa.
g.k .

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Brzezin,
którzy oddali na mnie głos w wyborach
uzupełniających do Rady Miasta.
Dariusz Guzek
Nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych

Przyjaciołom, znajomym za wsparcie
w trudnych dla nas chwilach
i wszystkim uczestnikom pogrzebu
Ś.P. ELŻBIETY WITKOWSKIEJ
Dziękuje RODZINA
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ZAWIADOMIENIE
Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne o strukturze:
- 2 pokoje z kuchnią ( 48,22m2 ),
- 1 pokój z kuchnią (31,63 m2),
usytuowane w nowo wybudowanym budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.
Zgodnie z uchwałą nr XIV/89/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15.09.2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Brzeziny, lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku
przeznacza się do wynajmu w drodze konkursu osobom, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem lokalu nie przekracza:
1) 300 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 250 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Uprawnionymi do najmu lokali mieszkalnych są :
1. osoby, które utraciły lokale w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego, które
przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie
Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny;
2. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, które przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny,
którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo własności lokalu mieszkalnego
na rzecz Miasta Brzeziny. Pierwszeństwo mają osoby, które zajmują lokal o powierzchni użytkowej przekraczającej
normatywną powierzchnię użytkową uprawniającą do przyznania dodatku mieszkaniowego;
3. rodziny spełniające na dzień złożenia wniosku kryteria ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), zamieszkałe w lokalach o powierzchni użytkowej nie większej niż 40 m2, które przekażą do
dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny
lub przeniosą prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny. Pierwszeństwo wynajmu mają osoby, które
przekażą lokal o większym metrażu;
4. osoby posiadające ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, które przekażą do dyspozycji Miasta
Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą
prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny.
5. Lokale mieszkalne, które nie zostaną wynajęte osobom określonym wyżej przeznacza się dla innych osób, które
przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie
Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny.
Lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku mogą być wynajęte osobom spełniającym kryteria określone w pkt
1- 5 jeżeli nie zalegają z zapłatą należności za zajmowany obecnie lokal i w okresie ostatnich 12 miesięcy zaległości nie
przekraczały 3 krotnej wysokości miesięcznych należności za lokal.
Osoby spełniające wyżej wymienione wymogi, zainteresowane najmem mieszkania powinny złożyć w terminie:

od 14 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 roku

następujące dokumenty:
1. wypełniony wniosek (wzór wniosku do pobrania w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny
lub na stronie internetowej www.brzeziny.pl);
2. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy
ubiegającego się o lokal uzyskanych w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie
lokalu mieszkalnego:
1) w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaświadczenie o wysokości dochodu,
2) w przypadku emerytów i rencistów zaświadczenie z ZUS o wypłaconym świadczeniu lub odcinki renty,
3) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie o uzyskanym dochodzie
3. w przypadku osób niepełnosprawnych, orzeczenie właściwego organu o ustalonym stopniu niepełnosprawności;
4. w przypadku, gdy wniosek składa osoba zamieszkała w lokalu stanowiącym jej własność i wyrażająca chęć przeniesienia
prawa własności tego lokalu na rzecz Miasta Brzeziny, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność
lokalu ( akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie prawa
własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny w drodze darowizny.
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul.
Sienkiewicza 16 pok.110.
Uwaga : wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!
Stawka czynszu za lokal w budynku przy ul. Świętej Anny 35A, na dzień ogłoszenia konkursu wynosi: 6,00 zł za m2
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Szlachetna paczka – podziękowania

XV edycja Szlachetnej Paczki za nami –
było dużo radości i wzruszeń, a teraz nadszedł czas, by podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się w tę akcję w rejonie Brzeziny i okolice.
„Na początku dziękuję darczyńcom,
chciałbym ich wszystkich wymienić
z imienia i nazwiska, ale większość z nich
pragnie pozostać anonimowa. Dziękuję im za wielkie serce i zaangażowanie
w przygotowanie tylu wspaniałych paczek. Dzięki nim i >>Szlachetnej paczce<<
obdarowane rodziny mogły w radości
i spokoju spędzić święta Bożego Narodzenia. Chciałbym podziękować wolontariuszom, to przede wszystkim dzięki nim
>>Szlachetna Paczka<< odniosła taki sukces w naszym rejonie. W XV edycji w rejonie Brzeziny i okolice wolontariuszami
byli: Martyna Krawczyk, Bożena Kosuda, Dominik Wosiński, Maciej Podsiadło,
Karol Turek, Renata Wosińska - Guzek,
Tomasz Guzek, Marzena Nasalska, Maria Dziubińska, Ola Pakuła, Zofia Płocka,
Zofia Kuźma, Beata Kosmowska, Aleksandra Gumola, Anna Krześniak i Przemysław Wosiński. Bardzo serdeczne dziękuję

GEODETA
profesjonalne usługi
geodezyjne

501-648-590, 505-897-126

Zatrudnię
konstruktora odzieży
projektanta
2byooth@gmail.com
698 288 655

też osobom pomagającym przy organizacji finału: Oli Kotyni, Justynie Krześniak,
Jakubowi Widulińskiemu i Michałowi
Sikorze ze Związku Strzeleckiego >>Strzelec<<, Aleksandrze Ćwikła, Kamili Dębiec i Ewelinie Sikorskiej. Za udostępnienie magazynu na potrzeby finału dziękuję
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych,
za pomoc w transporcie: OSP Witkowice, OSP Brzeziny i Starostwu Powiatowemu w Brzezinach, za słodki poczęstunek
piekarni Elżbiety i Piotra Olszyńskich
oraz cukierni Mariusza Pastusiaka. Za
wspieranie akcji dziękuję też samorządowcom, w szczególności burmistrzowi

miasta Brzeziny i wójtowi gminy Nowosolna. Wielkie podziękowania kieruję także do instytucji pomocy społecznej, szkół,
fundacji i wszystkich osób dobrej woli za
pomoc w dotarciu do potrzebujących rodzin z terenu naszego rejonu. Na koniec
chciałem podziękować obdarowanym
rodzinom. Wiem, że przeżywacie teraz
trudny okres w swoim życiu, ale nie poddawajcie się, walczcie i działajcie. Niech
paczki, które otrzymaliście, będą zachętą i pierwszym krokiem do pozytywnej
zmiany. Pamiętajcie, że jesteście wyjątkowi, nie każdy mógł otrzymać >>Szlachetną Paczkę<<, wam się to udało” – powiedział Przemysław Wosiński, lider rejonu
Brzeziny i okolice.
TOM

Nie ma problemów z dostawą ciepła

„Obecnie pracują dwa z trzech pieców.
Obydwa piece o łącznej mocy 11,6 MW
produkują wystarczającą ilość ciepła na
potrzeby naszych odbiorców. To w zupełności wystarcza przy temperaturze
do minus 15 stopni Celsjusza. W zapasie
mamy jeszcze trzeci piec o mocy 2,5 MW,
który możemy uruchomić, gdyby temperatura jeszcze spadła. Na razie nie ma
takiej potrzeby, gdyż nadeszła odwilż”

Szwaczki chałupniczki
zatrudnię, dobre
zarobki, stała praca
606 769 490

– mówi Piotr Marjański, specjalista ds.
technicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brzezinach.
Na hałdzie zgromadzono ok. 1,8 tysiąca ton miału. Taka ilość powinna wystarczyć do produkcji ciepła przez 2 miesiące przy obecnie panującej temperaturze.
Pod koniec stycznia zgodnie z zawartą umową zapas miału zostanie uzupełniony. Od początku sezonu grzewczego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Brzezinach nie odnotowało poważniejszych awarii, z wyjątkiem jednej drobnej.
Na skutek uszkodzenia czujnika 3 stycznia w dwóch blokach przy ul. Bohaterów
Warszawy ciepła woda miała nieco niższą temperaturę. Jednak po wymianie
czujnika w ciągu kilku godzin wszystko
wróciło do normy.
g.k.

ORTODONCJA

dr Wojciech Jastrzębski
Brzeziny, Św. Anny 16

46 874 30 44,
791 311 449

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
wydaje odzież codziennie w godz. 9.00-13.00.
Posiadamy wózek dla bliźniaków
Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży
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Nasi dzielnicowi

Niemcewicza, Czartoryskiego, Dekerta, Sejmu Wielkiego, Waryńskiego, Prusa, Droga
Młyńska, Sosnowa, Kilińskiego, Reymonta,
Północna, Brzozowa, Madalińskiego, Racławicka, Uniwersału Połanieckiego, Jasińskiego, Kosynierów, Marii Skłodowskiej-Curie,
Szarych Szeregów, Korczaka, Wojska Polskiego, Nadrzeczna, Lasockich, Traugutta,
Joselewicza, Plac Jana Pawła II (bez numeru
2), Staszica, Świętej Anny – od numeru 1 do
numeru 17, Przechodnia, Mickiewicza (bez
numeru 2 oraz 6/8), Reformacka – numery
parzyste, Sienkiewicza – numery nieparzyste, Frycza-Modrzewskiego, Głowackiego,
Wspólna, Malownicza, Mrocka, Berlinga,
Pileckiego, Sikorskiego, Słodowa, Ogrodowa, Partyzantów, Kosmononautów, Kulczyńskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Przedwiośnie, Różana, Daliowa, Irysowa,
Konwaliowa, Chryzantem, Tulipanowa, Sasanek, Zawilcowa, Cegielniana, Konstytucji
3 Maja, Bohaterów Warszawy.
g.k.

Wykrywalność przestępstw najlepsza w Brzezinach.
Bezpieczeństwo w 2015 roku okiem brzezińskiej policji (1)

w Brzezinach uplasowali się na I miejscu
w całym garnizonie łódzkim w zwalczaniu
tak społecznie dolegliwej kategorii przestępstw. Wynik ten wskazuje na wyjątkowe zaangażowanie tak w pracy operacyjnej, jak i procesowym udokumentowaniu
przestępstw. Sprawy te z reguły są dowodowo trudne i dlatego wynik brzezińskiej
komendy jest wyjątkowy, nie tylko w skali
województwa.
Podobnie bardzo dobra sytuacja jest
w kategorii kradzieży cudzej rzeczy –
45,97% przy wojewódzkiej 25,49%. W tej
trudnej kategorii przestępstw policjanci
z Brzezin usytuowali się na 3. miejscu w garnizonie łódzkim. Wyprzedzili ich jedynie
policjanci z Bełchatowa i Łowicza. Bardzo
dobra sytuacja jest również z wykryciem
przestępstw – uszkodzenie rzeczy. Na terenie powiatu brzezińskiego wykryto 46,67%
tego typu przestępstw, natomiast na terenie
garnizonu – 26,22%. Można stwierdzić, że
policjanci z KPP w Brzezinach perfekcyjnie
zwalczają przestępczość przeciwko mieniu.
g.k.
c.d. w kolejnym wydaniu

W kolejnych wydaniach „BIS” będziemy przedstawiać naszym Czytelnikom
brzezińskich i powiatowych dzielnicowych
z uwzględnieniem podziału na rejony. Rozpoczynamy od miasta Brzeziny, w którym
pracuje dwóch dzielnicowych, a granicę ich
rejonu wyznacza przebieg drogi krajowej nr
72. Rejon służbowy nr 1 – dzielnicowy asp.
szt. Grzegorz Miazek – w służbie 16 lat, funkcję dzielnicowego pełni od 2006 roku, adres e-mail: komendant@brzeziny.ld.policja.
gov.pl, telefon służbowy 601-371-226. Asp.
szt. Grzegorz Miazek sprawuje pieczę nad
ulicami: Łódzka – numery parzyste, Ludowa, Strykowska, Kopernika, Kościuszki –
numery parzyste, Kordeckiego, Chopina,
Słowackiego, Kołłątaja, Słoneczna, Orzeszkowej, Konopnickiej, Burskiego, Stryjkowskiego, Krakówek, Nowa, Potockiego,

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach najlepsi w garnizonie
łódzkim w wykryciu sprawców przestępstw.
„To rekordowe wykrycie” – mówi Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach Cezary Petrus. W 2012 roku osiągnęli wykrywalność – 69,6 % w stosunku do wskaźnika
wojewódzkiego – 62,5%, w 2013 roku odnotowano wzrost wykrywalności – do poziomu 70.17%, przy wskaźniku wojewódzkim 62.20%, w 2014 r. był to poziom 68,94%
przy wskaźniku wojewódzkim – 60,36%,
natomiast za 2015 rok wskaźnik ten dla KPP
w Brzezinach wyniósł aż 83,13%, przy średniej wojewódzkiej – 67,44%. Jest to wyjątkowe osiągnięcie dla jednostki policji szczebla
powiatowego – zwłaszcza tej najmniejszej
w garnizonie łódzkim.
Aż w 8 przypadkach na 10 brzezińscy policjanci ustalają sprawców i wykrywają popełnione przez nich przestępstwo. Blisko co
trzeci sprawca jest zatrzymywany już na gorącym uczynku bądź w wyniku podjętego

pościgu. „Na >>rozliczonych<< 244 podejrzanych aż 83 sprawców zostało przez naszych policjantów zatrzymanych na >>gorącym uczynku<<” – wyjaśnia komendant
powiatowy Cezary Petrus.
Podobnie wysoki poziom utrzymano w wykrywalności przestępstw typowo kryminalnych: 57,9% w 2012 w KPP
w Brzezinach w stosunku do 50,2% w całym województwie. W 2013 roku nastąpił
dalszy wzrost wykrywalności – 60.65%,
przy wskaźniku KWP – 50.55%. W 2014 r.
– 57,19% przy wojewódzkim – 49,76%. Aktualnie ten wskaźnik wyniósł 67,6% – o blisko 10% więcej niż w 2014 r. Średnia wojewódzka to 48,54%.
Brzezińscy policjanci wykryli sprawców
dwóch rozbojów. Ustalili sprawców wszystkich 9 przestępstw „uszczerbek na zdrowiu”. Kryminalni wykryli rekordową ilość
kradzieży z włamaniem. Osiągnęli wykrywalność wynoszącą 78,18%, przy średniej
wojewódzkiej 26,53%. Policjanci z KPP

„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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Nowe czasopisma
w bibliotece
Wraz z początkiem roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej przybyło pięć tytułów czasopism, które można przeglądać w czytelniach dla dorosłych i dzieci.
Łącznie zamawianych jest 26 tytułów
prasowych dostępnych na co dzień dla
mieszkańców Brzezin i okolic.
Wśród nowych tytułów znalazły się
tygodniki Newsweek i Stolica, czasopismo dla hobbystów Młody Technik
oraz dwa wydawnictwa dla dzieci: Kaczor Donald i Kubuś Puchatek i Przyjaciele. Uzupełnią one ofertę biblioteki,
gdzie na co dzień z prasy korzysta wielu
mieszkańców, których pasjonują m.in.
podróżnicze artykuły w Poznaj swój kraj
i Poznaj świat, wydarzenia polityczne
opisane Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Angorze i tygodniku W sieci czy
typowo kobiece tematy z Avanti, Dobrego Wnętrza, Twojego Stylu, Świata Kobiety, Urody Życia, Wysokich Obcasów
Extra czy Życia na Gorąco.
TOM

CPiK i Szkoła Muzyczna
zapraszają na konkurs kolęd
Po raz trzeci w Brzezinach odbędzie się
konkurs kolęd zorganizowany przez Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
oraz Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia
w Brzezinach pod patronatem Burmistrza
Brzezin i Starosty Brzezińskiego. Do konkursu zgłosiło się 73 wykonawców – uczniów
szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Przesłuchanie odbędzie się w piątek 15 stycznia od godz. 9.00
do godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta Brzeziny.
Koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w niedzielę 17
stycznia po mszy św. o godz. 10.30 w kościele
pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach.
g.k.

Do wynajęcia budynek
wolnostojący wyposażony we
wszystkie media o powierzchni
140 m2 w Brzezinach,
ul. Słowackiego 8
w celu prowadzenia
działalności gospodarczej.
tel. kontaktowy 504 184 065

Firma PGI Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach poszukuje pracowników
na stanowisko: KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe techniczne
- doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
- zdolność do pracy pod presją czasu
- znajomość obsługi programów komputerowych
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych w myśl ustawy Prawo Budowlane
- koordynowanie prac podwykonawców
- tworzenie dokumentacji odbiorowej, prowadzenie dziennika budowy
- sprawowanie kontroli zgodności nadzorowanych robót z projektem
- gotowość do podjęcia okresowo pracy w delegacji.
OFERUJEMY:
- stabilna pracę
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- narzędzia niezbędne do pracy: telefon służbowy, komputer, samochód.

Siedziba firmy znajduje się w Koluszkach, praca na terenie całego kraju.
CV proszę wysłać na adres: biuro@pgigroup.com.pl lub osobiście
do siedziby firmy w Koluszkach, przy ul. Gen. Maczka 11.

Firma PGI Sp. z o. o. zatrudni na stanowisko:
Kierownik Robót Budowlanych.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie na podobnym stanowisku,
- mile widziane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej,
- znajomość obsługi programów komputerowych,
- zdolność do pracy pod presją czasu.
Zakres obowiązków:
- pełnienie funkcji Kierownika Robót Budowlanych w myśl ustawy Prawo
Budowlane,
- koordynowanie prac podwykonawców,
- tworzenie dokumentacji odbiorowej, prowadzenie dziennika budowy,
- sprawowanie kontroli zgodności nadzorowanych robót z projektem,
- gotowość do podjęcia okresowo pracy w delegacji.
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- narzędzia niezbędne do pracy: telefon służbowy, komputer, samochód.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na maila: biuro@pgigroup.com.pl
lub osobiście do siedziby firmy w Koluszkach, przy ul. Gen. Maczka 11.

Firma PGI Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach,
zatrudni do pracy na stanowisko:
Elektryk/ Elektromonter.

Wymagania:
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
uprawnienia SEP
sumienność oraz staranność w wykonywaniu obowiązków
gotowość do podjęcia czasowej pracy w delegacji
Zapewniamy:
Zatrudnienie w formie umowy o pracę
stabilne warunki zatrudnienia
możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV
na maila: biuro@pgigroup.com.pl lub do siedziby firmy w Koluszkach,
przy ul. Gen. Maczka 11.
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Świąteczny dzień w Szkole Podstawowej nr 2

We wtorek 22 grudnia ubiegłego roku
w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach
już od rana uroczyście obchodzono nadchodzące święta Bożego Narodzenia.
W każdej z klas odbyły się klasowe spotkania wigilijne.
Uczniowie młodszych klas oglądali program świąteczny w wykonaniu
uczniów klas III przygotowanych przez
Jolantę Swaczynę i Joannę Zielińską, który składał się z wierszy, kolęd i pastorałek.
Natomiast uczniowie przygotowani przez
Elżbietę Majczak i Monikę Borkowską
przedstawili spektakl świąteczny „Dziewczynka z zapałkami”.

Dla uczniów klas starszych w sali gimnastycznej przygotowano projekcję filmu,
a o godz. 13.00 zaproszono ich do obejrzenia spektaklu w wykonaniu uczniów
klas VI „Na dworcu kolejowym”. Spektakl
przygotowany został przez nauczycielki
Katarzynę Hyżą- Malczak, Martę Jasińską
i Magdalenę Jóźwik. Akcja przedstawienia
rozgrywała się na stacji kolejowej – opóźnienie pociągu uniemożliwia podróżnym
udział w wigilii w ich rodzinnych domach. Pasażerowie, oczekujący na pociąg
w dworcowej poczekalni, organizują sobie
własną wspólną wigilię. W przedstawieniu wystąpił także ks. Piotr Górski.
Po spektaklu odbył się koncert kolęd
i pastorałek w wykonaniu szkolnego chóru prowadzonego przez Iwonę Pobralską
- Szutowicz.
g.k.

Fotorelacja str.VIII

TAXI – TWOMAR
całodobowo
7 + 1, rabaty,cena umowna ,
608 33 44 55
Firma Partners Team zatrudni
do oddziału
w Rawie Mazowieckiej
osoby do lekkiej pracy
manualnej
(wkładanie elementów zabawek
do półproduktu spożywczego).
PRACA SIEDZĄCA.
Bezpłatny dowóz z Brzezin
i okolic.
Wymagania: książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych.
Telefon kontaktowy 660-612-263
lub osobiście w siedzibie firmy:
Rawa Maz., ul. Mszczonowska 36

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57, 95060 Brzeziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki wywieszona została
informacja o wolnych lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia.
Termin składania wniosków na przeznaczone do zasiedlenia lokale mieszkalne przez
osoby zainteresowane jego otrzymaniem upływa z dniem 28.01.2016 r. o godz. 14°°
(włącznie).
Wnioski wydawane są w sekretariacie Spółki TBS (pok. nr 5).
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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Wigilia w brzezińskim
gimnazjum
Każdego roku spotkanie wigilijne w brzezińskim Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta wygląda nieco inaczej.
W tym roku dla wszystkich zaplanowano
tradycyjne jasełka, po czym odbyły się wigilie klasowe, a dzień wcześniej zorganizowano przegląd kolęd.
Scenariusz jasełek, które uczniowie wystawili 22 grudnia, przygotowali oni sami,
a pieczę nad ich pracą sprawowały nauczycielki – Mirosława Lechowska, Anna Podgajna i Małgorzata Szymczak. Jasełka zachwyciły zgromadzoną licznie publiczność
profesjonalną oprawą i brawurowym aktorskim wykonaniem nie mniej niż przygotowany dzień wcześniej przegląd kolęd,
któremu towarzyszyły popisy szkolnych instrumentalistów i inscenizacje biblijnych
historii sprzed dwóch tysięcy lat. Tegoroczne święta w brzezińskim gimnazjum
z pewnością zatem na długo pozostaną
w pamięci szkolnej społeczności.
TOM
Fotorelacja str.IX

Na dwóch kołach
dookoła złotego
Lenina
Jak wygląda świat za wschodnią granicą oraz czego można się dowiedzieć dzięki obserwacjom codziennego życia Rosjan,
Ukraińców i Polaków z perspektywy rowerowego siodełka? Na te i wiele innych pytań
związanych z wyprawą do Rosji odpowie

Piotr Kolenda podczas kolejnego spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Strefa Rowerowa Brzeziny. Tym razem
podróżnik poprowadzi słuchaczy rosyjskim szlakiem włoskich jednostek Alpini
z czasów II wojny światowej. Wielbiciele
dalekich wojaży usłyszą opowieści o przygodach towarzyszących piętnastodniowej
wyprawie i obejrzą zdjęcia z trasy liczącej
ponad 2700 km. Podczas spotkania będzie
można nabyć książki, w których Piotr Kolenda opisuje swoje kolejne podróże.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach 15 stycznia
(piątek) o godz. 17.30. Udział w spotkaniu
jest bezpłatny.
a.j.

FIRMA
GARMAŻERYJNA

ZATRUDNIĘ kierowców
kat. C+E, na Lidl Stryków,
792-150-702

oferuje: pierogi, devolay’e,
żeberka, schabowe,
krokiety i inne wyroby
garmażeryjne.
Brzeziny,
ul. Piłsudskiego 43 A
505 643 573

Dyżury radnych od stycznia 2016 r.

Urząd Miasta I p. pokój 127 (lub 128)
Od godziny 16:00 do godziny 18:00
Zofia Krawczyk, Grażyna Pietrasik - 13.1.2016 r.
Krzysztof Jeske, Grzegorz Maślanko - 27.1.2016 r.
Ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00
dyżuruje Grzegorz Kędzia.

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

tel.

663 742 876
537 048 469

NIE TRAĆ CZASU, PODŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Zyskujesz komfort i wygodę! Podnosisz wartość nieruchomości! Dbasz o zdrowie! Chronisz środowisko naturalne!
Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci ciepłowniczej uzyskasz informacje zgłaszając się osobiście do Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Brzezinach ul. Modrzewskiego 12, drogą telefoniczną:46 8744608 lub www.pecbrzeziny.pl.
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Świąteczne warsztaty w muzeum

20 grudnia w Muzeum Regionalnym zakończył się cykl warsztatów świątecznych,

w których uczestniczyło 11 grup szkolnych
oraz młodzi goście z Ukrainy.

Ostatnie spotkanie zaplanowano jako
rodzinne warsztaty dla całych rodzin – rodziców, dziadków i dzieci. Spotkało się ono
z dużym zainteresowaniem mieszkańców
Brzezin, którzy szczelnie wypełnili muzealną świetlicę. Rodziny pragnące wspólnie
kultywować tradycje ludowe przygotowały
świąteczne ozdoby z lukrowanego piernika, a czekając na ich wypiek w piecu chlebowym, wyplatały choinkowe gwiazdki.
Dla grup szkolnych przygotowano jeszcze
prelekcje na temat lokalnych zwyczajów
ludowych. „Warto uczyć dzieci, że mamy
w swojej tradycji coś niepowtarzalnego, na
co kładzie też nacisk polityka kulturalna
Unii Europejskiej, wspierając w tym zakresie tzw. małe ojczyzny" – wskazuje dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała.
Wkrótce w muzeum zagości jeszcze
wystawa rzeźb inspirowanych ludowymi
motywami, w tym tkaniną brzezińską.
Natomiast ekspozycję obrazów Karoliny
Matyjszkowicz można oglądać jeszcze do
końca stycznia.
TOM

Noworoczne
podsumowanie
Raz Na Wozie
BrzezinyMTB Team

Raz Na Wozie BrzezinyMTB Team startowali m.in. w: Brzezinach, Łodzi, Bełchatowie, Pinczowie, Markach pod Warszawą,
Gieliniowie, Warszawie, Kielcach, Tomaszowie Mazowieckim, Krakowie, Mławie,
Wesołej, Zgierzu, Obiszowie, Rogowie,
Kobyłce, Buczku, Strykowie, Konstancinie Jeziornej i Wieruszowie. Ze wszystkich
imprez zawodnicy przywozili punkty rankingowe. Najwięcej punktów zdobył Piotr
Dziedzic – 554, stając na podium 21 razy.
Kolejni w tej statystyce byli Dawid Skwarka – 496 punktów/12 razy na podium, Samuel Świerczyński – 343 punkty/10 razy na
podium, Mateusz Konowiński – 336 punktów/14 razy na podium, Mateusz Gwiazda
– 280 punktów/7 razy na podium, Michał
Pomorski – 241 punktów/11 razy na podium, Marek Pawełczyk – 229 punktów/4
razy na podium, Damian Jaworski – 194
punkty/4 razy na podium, Andrzej Konwiński – 169 punktów/3 razy na podium,
Robert Jaszczuk – 90 punktów/3 razy na
podium, Patryk Mazuchowski – 72 punkty/1 raz na podium, Dominik Fangrat –
39 punktów/1 raz na podium, Patryk Olszewski – 25 punktów/2 razy na podium,
Kacper Fangrat – 21 punktów/1 raz na podium, Dawid Gwiazda – 19 punktów/1 raz
na podium, Jakub Stańczyk – 13 punktów/1
raz na podium, Dawid Fangrat – 10 punktów/1 raz na podium, Beniamin Świerczyński 7 punktów oraz Gabriel Świerczyński 2 punkty. Do najważniejszych

imprez kolarskich w minionym roku należy zaliczyć Amatorskie Mistrzostwa Polski, gdzie brzezinianie zdobyli dwa srebrne
i dwa brązowe medale, Puchar Polski XC
Family Cup, gdzie wywalczyli jeden złoty,
jeden srebrny i trzy brązowe medale, Mistrzostwa Warszawy XC, gdzie zdobyli jeden złoty i jeden brązowy medal, Puchar
Mazowsza XC, skąd przywieźli jeden złoty
i dwa srebrne medale, Nutella Mini Tour de
Polonge Kraków, gdzie wywalczyli srebrny medal oraz Mistrzostwa Polski Szkółek
Kolarskich w Obiszowie, skąd przywieźli
dwa srebrne medale. Ostatnimi imprezami
w 2015 roku, w jakich wzięli udział brzezinianie, były zawody z okazji Mikołajek.
Podczas II etapu zimowego wyścigu LegiaMTB w kategorii Żaków pierwsze miejsce zajął Michał Pomorski, a piąte Mateusz
Gwiazda. W kategorii Open bezkonkurencyjny okazał się Piotr Dziedzic. Następnego dnia nasi kolarze startowali na imprezie
zorganizowanej przez Poland Bike w Konstancinie Jeziornej. Tym razem w swojej kategorii wiekowej po emocjonującym wyścigu wygrał Mateusz Konwiński, a piąty był
Mateusz Gwiazda. Na trzecim miejscu linię mety przekroczył Piotr Dziedzic. Podsumowując, był to najlepszy rok brzezińskich kolarzy od początku istnienia klubu.
W przyszłym roku wszyscy chcą poprawić
swoje wyniki i tym samym bywać na podium jeszcze częściej.
Dawid Saj

Bardzo pracowity i udany rok mają za sobą
kolarze z klubu Raz Na Wozie BrzezinyMTB
Team. Młodzi brzezinianie pod wodzą Piotra Dziedzica odnieśli pasmo sukcesów na
trasach kolarskich na arenie krajowej, wygrywając większość imprez i wielokrotnie stając na podium. Wszyscy członkowie klubu przed Nowym Rokiem spotkali
się w jednej z sal bankietowych firmy „Inter
Solar” w Buczku, głównego sponsora grupy kolarskiej.
Brzezinianie wzięli udział w trzydziestu zawodach na terenie całego kraju, aż 97
razy stając na podium. Zawodnicy klubu

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach dziękuje wszystkim instytucjom zaangażowanym w przygotowanie
13.1.2016 r. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brzezinach a szczególnie:
11
24. Finału

Wszystkim Wolontariuszom, którzy bez względu na trudne warunki pogodowe zbierali pieniądze na ten

szczytny cel, oraz:
- Szkołom Podstawowym nr 1 i nr 2, Przedszkolu nr 1, Gimnazjum w Brzezinach oraz Szkole Podstawowej
w Jeżowie, które również włączyły się do zbiórki pieniędzy, organizując dyskoteki i kiermasze;
- Basi Kędzi oraz Teresie Kaweckiej, które razem poprowadziły wspaniałe licytacje na scenie;

- Szkole Muzycznej I st. w Brzezinach za wspaniały występ chóru pod kierownictwem Macieja Wójcikowskiego;
- Krzysztofowi Derachowi i sekcji z Brzezin za imponujący pokaz karate Kyokushin;
- Orkiestrze Dętej OSP z Brzezin oraz Orkiestrze Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej,
- Babeczkom „CHILI" z Koła Gospodyń Miejskich w Brzezinach za przygotowanie poczęstunku dla mieszkańców
oraz wykonanie pysznego czekoladowego tortu na licytację;
- Uczniom i nauczycielom, a szczególnie Izabeli Dziedzińskiej, Renacie Piaseckiej oraz Agnieszce Sitarek
z Technikum Gastronomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za pyszną grochówkę i kiełbaskę z grilla;
- Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej z Brzezin, a głównie Romualdowi Napieraczowi oraz Krzysztofowi
Pietruszce za pomoc techniczną i „oświecenie”, abyśmy byli widoczni;
- Stowarzyszeniu Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, a szczególnie pani Teresie Szymczak za zorganizowanie
kiermaszu odzieży oraz firmom krawieckim za przekazanie odzieży na kiermasz;
- Brzezińskiej Komendzie Hufca ZHP, a szczególnie Czesławie Jaremko, Katarzynie Hyżej-Malczak, Jolancie
Kąpińskiej oraz Teresie Kaweckiej za wspaniałą opiekę nad wolontariuszami;
- Państwu Garnysz z Brzezin za przygotowanie pysznej zalewajki i słodkości dla wolontariuszy;
- Pracownikom Banku Pekao S.A. za zorganizowanie profesjonalnego i sprawnego liczenia pieniędzy;
- Marii Mroczkowskiej i Joannie Staroń z Biblioteki Miejskiej w Brzezinach za włączenie się w liczenie
pieniędzy;
- Firmie „Intersolar” z Buczku za bezpłatne wypożyczenie grilla;
- Krzysztofowi Maliszewskiemu - DJ Malisz - za wspaniałą oprawę muzyczną i rozgrzewającą dyskotekę;
- Zespołowi „PILAGE” za pełen energii koncert;
- Firmie „NAP” Państwa Wylazłowskich z Brzezin za udostępnienie i profesjonalny montaż zadaszenia na scenie;
- Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej za pokaz pierwszej pomocy
przedmedycznej;
- Spółdzielni Socjalnej Communal Service za pomoc w przewożeniu sprzętu na miejsce imprezy;
- Straży Miejskiej i Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach, dzięki którym czuliśmy się bezpieczni.
Wszystkim darczyńcom: Starostwu Powiatowemu w Brzezinach, Przedszkolu nr 3 - dyrektorowi Agnieszce
Wyka oraz pracownikom, Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach, Muzeum Regionalnemu w Brzezinach,
Firmie RZEŹNIK Tadeusza Paszkowskiego z Jeżowa, Piekarni Wągry SłAMAR, Piekarni z Koluszek
OLSZYŃSCY, Piekarni Zbigniewa Brzezińskiego z Brzezin, Firmie SZASZŁYK z Brzezin, Firmie WC
BRZEZINY, INTREMACHE w Brzezinach, STUDIO URODY Małgorzaty Jochman z Brzezin, wybitnym
malarzom Agnieszce Sapińskiej i Markowi Włodarkiewiczowi, Pizzerii PEWEKS z Koluszek, OSP z Brzezin,
Bar „MIŚ” z Brzezin, stacji paliwa „MOYA” z Paprotni, Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, Gabrieli
Lewandowskiej z Pracowni Projektowej z Brzezin oraz innym sponsorom, którzy postanowili pozostać anonimowi.
Od lat Orkiestra zmienia życie tysięcy ludzi zarówno korzystających ze sprzętu opatrzonego czerwonym serduszkiem
jak również wolontariuszy i ofiarodawców, których uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka. Grono tych osób
rośnie z roku na rok. Dzięki Wam świat jest jeszcze piękniejszy i łatwiej jest wspólnie pokonywać przeciwności losu.
Według pierwszych obliczeń zebrana suma na 12.01.2016 r. wynosi 33 603,79 zł. Do
zobaczenia za rok.
Szef Sztabu Brzezińskiego
Monika Jarzęcka

Dyrektor CPiK
Ewa Kalińska
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drobne ogłoszenia
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

„PERFEKCYJNY DOM”- usługi porządkowe dla Twojego

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

domu i mieszkania, pranie dywanów, wykładzin,

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

508 537 104

tapicerki meblowej i samochodowej, 887 258 364

bez opłat, 505 927 959

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

POMOC drogowa, transport maszyn rolniczych,

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

665 734 042

Motoryzacja

SPRZEDAM pług rolniczy 3-skibowy KVERLAND na

889 994 992

KIEROWNIK

zabezpieczeniu resorowym i pług obrotowy 3-skibowy,

MEBLE kuchenne, szafy łazienkowe, garderoby,

ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o.

604 607 306 , 46 874 28 81

nietypowe zabudowy biurowe. Tanio i solidnie, 515 361

poprowadzi budowy, 604 381 688

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

875

OGRODZENIA 606 303 471

Usługi
TAXI całodobowo 7 + 1 , 608 33 44 55

b u d ow y

z

up r aw nie niami

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

NAPRAWA komputerów, student informatyki,

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

534 550 742

www.odslonka.pl

TERAPIA logopedyczna, 606 949 285

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż –

uprawnienia budowlane, 605 397 614

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

konserwacja – serwis, 515 362 050, www.instalmed.pl .

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

ZŁOTA rączka, 721 958 081

508 537 104

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

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486
NAPRAWA AGD i silników elektrycznych, 602 502 882
AUTOMATYKA do bram wjazdowych i garażowych,
montaż, serwis,naprawa, 691 743 277
WYKOŃCZENIA od A do Z, gładzie, malowanie,
tynki,płytu G-K, glazura- terakota, 508 148 130
HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961
LOGOPEDA – terapia, tanio i profesjonalnie, 605 249 533
OGRODZENIA betonowe, panelowe, siatka, bramy –
montaż, 606 303 471
UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192
BUDOWY domów, budynków gospodarczych,
783 117 546
BUDOWA domów z pustaków H+H i innych materiałów
budowlanych, 507 521 294
WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia budynków oraz
układanie kostki brukowej, 797 549 158
TANIE remonty, 721 958 081
DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,
elewacje, poprawki. Wnętrza: płyty K-G, gładzie, glazura,
terakota, itp., 669 477 012
BUDOWY, więźba, tynki tradycyjne, 606 385 993
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu
budowlanego, 510 809 025

Praca
FIRMA krawiecka zatrudni szwaczki, 604 976 964
ZATRUDNIĘ szwaczki – WALDIMEX – Rogów,
698 288 655
PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845
POSZUKUJĘ chałupniczki, 880 925 992
PRZYJMĘ szwaczki do zakładu – stała praca, 605 784 278

Biuro Rachunkowe KREDO
Małgorzata Zielińska, Koluszki,
ul. 11-Listopada 65 pokój. 312
(budynek Urzędu Miejskiego)
pn.-pt. 8.00-15.00
tel. 532 155 142 księgowość
dla małych i dużych firm,
doradztwo, pity
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ szwaczki oraz pomoc szwalni,

KUPIĘ grunty rolne 2 ha, powiat brzeziński, łódzki

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

tel. 602 475 488

wschodni, 735 015 333

501 962 424

ZAKŁAD krawiecki zatrudni szwaczki na stałe – żakiety,

2,2 ha – w tym 50% teren zabudowany (wypis z planu),

KUPIĘ zboże 608 746 876

spodnie, spódnice, 44 714 23 75, 605 086 828

okolice Rochny, tanio !!!, 605 148 140

SPRZEDAM tanio wózek coneco toledo 2-funkcyjny,

ZAKŁAD krawiecki zatrudni osoby do prasowania,

POSIADAM do wynajęcia kawalerkę w Łodzi,

880 925 992

44 714 23 75, 605 086 828

721 309 709

PRZYJMĘ gruz i ziemię, Mroga, 501 616 395

ZATRUDNIĘ ekspedientkę, 887 767 311

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

DREWNO opałowe, rozpałkowe , stemple, 782 652 445

ZATRUDNIMY szwaczki, chałupniczki, stała praca,

KUPIĘ nieużytki, mogą być zalesione, 603 649 467

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko

509 477 106

DZIAŁKĘ budowlaną w Brzezinach – Kordeckiego,

180/200, 604 607 306, 46 874 28 81

ŚLUSARZ, spawacz z uprawnieniami na maga-135

Potockiego, 608 654 436

SPRZEDAM siewnik dwu-komorowy Yukon, stan bardzo

i elektryczne 111 oraz wózki widłowe podejmie pracę,

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

dobry, 2,5 m szerokości, 604 607 306, 46 874 28 81

882 236 693

Przemysłowej, 797 903 458

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,
46 874 28 81

ZATRUDNIĘ prasowacza z umiejętnością prasowania

POSIADAM mieszkanie do wynajęcia 72 m2, Brzeziny,

żakietów i sukienek – wysokie wynagrodzenie i stała

ul. Kulczyńskiego1/6, 505 643 774

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

praca cały rok, 605 600 896

SPRZEDAM mieszkanie 35 m2 IV p., 609 202 934

660 854 640

SZWACZKĘ -sukienki, zarobek powyżej 3 tys.,

MIESZKANIE do wynajęcia – 36 m2, 510 519 493

SPRZEDAM tanio komplet wypoczynkowy i pralkę

ubezpieczenie, 661 121 966 do 1,2

DZIAŁK A budowlana 1650 m2 – media,

półautomat, 507 033 983

ZATRUDNIĘ kierowcę Kat. B+C, pracownika fizycznego

zagospodarowana, Bronowice, 505 410 441

SKLEP TO FEEL GOOD FASION SHOP od lutego

z grupą inwalidzką. Praca na terenie Brzezin, 502 878 844

SPRZEDAM domek letniskowy drewniany 15 m2, tanio,

przeniesiony z Piłsudskiego 18 na Plac JP 2 nr 7.

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 500 448 129

667 874 612

Zapraszamy !!!

ZATRUDNIĘ szwaczkę, 601 733 551

PAWILON handlowy 45 m2, media, sprzedam,

SPRZEDAM siano, 602 838 068

MŁODA po maturze szuka pracy od poniedziałku do

505 410 441

SPRZEDAM lodówkę, zamrażarkę, stolik RTV, telewizor,

piątku, 661 720 923

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach.

694 884 692

ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E – transport

Działka ogrodzona, gotowa do zagospodarowania,

SPRZEDAM owce kameruńskie, 500 535 092

międzynarodowy, 601 366 373

powierzchnia 1500m2, 505 879 777

BIGLE – 7 tygodni, 661 122 028

PRZESZYCIA przyjmę, 501 695 271

SPRZEDAM działkę przy ul. Głowackiego – ok. 4.000

SPRZEDAM łubin słodki, 46 874 52 25

ZATRUDNIĘ szwaczki, konfekcja damska, 693 426 098

m2, 46 874 39 87

OSTATKI - „Gościniec”, 46 875 63 99

ZATRUDNIĘ krojczego, Nowosolna, 602 356 260
FARMER sp. z o. o. w Brzezinach zatrudni pracownika

Różne

ODŚNIEŻARKA gilson, stiga, aries, 604 607 306
SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, ucisk 1400 kg,

do prowadzenia Agromarketu, mile widziane

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

przygotowanie rolnicze, tel. 504 184 065

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

SPRZEDAM drewno kominkowe opałowe, 533 277 200

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego

SPRZEDAM prasowalnicę , dwa żelazka i maszyny,

i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,

601 977 501

Nieruchomości

604 607 306, 46 874 28 81

SPRZEDAM 60 m2 w bloku z cegły, parter, 603 649 467,

czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

SPRZEDAM drewno opałowe rozbiórkowe drobne

505 092 499

KUPIĘ zboże, 508 471 814

i grube – 100 zł/m2, 731 746 722

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

CEGŁA zwykła i szamotowa z rozbiórki, 731 746 722

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

Wojciechowski 503 491 722

SPRZEDAM opryskiwacz sadowniczy 400 l., zawieszany,

SPRZEDAM mieszkanie dwupoziomowe 120 m2 w bloku

KUPIĘ owies, 46 874 76 69, 604 634 249

cena 2.700,- zł., 606 76 30 41

z cegły ul. Głowackiego, 42 235 17 28
SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430
SPRZEDAM mieszkanie 35 m2, IV p., 663 923 799
SPRZEDAM rolno-budowlaną 1,76 ha, Kędziorki,
695 432 189
SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928
POSZUKUJĘ małego mieszkania do wynajęcia,
696 990 071
SPRZEDAM działkę rolną na Zalesiu – 1,03 ha – 7 zł./
m2, 518 952 695
ZAMIENIĘ mieszkanie 47 m2 (kamienica) centralne
ogrzewanie na kawalerkę ogrzewaną z sieci miejskiej.

PRALNIA "BŁĘKITNA
LAGUNA" – tel. 507 036 649
Koluszki, ul. Łódzka 2
(przy Delikatesach Centrum)

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604

pon. - pt. 9.00-18.00 sob. 9.00 – 14.00
Pierzemy: odzież, pościel puchową
i wełnianą, kożuchy. Renowacja
odzieży skórzanej.

PRANIE DYWANÓW

Możliwość spłaty zadłużenia, 505 027 487
KUPIĘ mieszkanie M-4, M-5, 517 523 834
SPRZEDAM działkę budowlaną 1000 m2 – Zalesie
(ogrodzona, plan zagospodarowania) 45,- zł/m2,
515 493 834
SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 (3 pokoje), I piętro ul.
Przedwiośnie 11, 508 364 743, 0044 7514137795

Znana piosenkarka greckiego pochodzenia Eleni wystąpi

17 stycznia br. o godz. 12.00

w kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Jeżowie.
Artystka wykona znane szerokiej publiczności utwory.
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Marcin Olejniczak trenerem Startu

Początek 2016 roku przyniósł w Starcie
Brzeziny zmianę na stanowisku trenera.
Nowym szkoleniowcem czarno-czerwonych został Marcin Olejniczak. Były reprezentant Polski w futsalu i beach soccerze
zastąpił na tym stanowisku Damiana Gamusa, który zrezygnował z prowadzenia
zespołu po zakończeniu rundy jesiennej.
Start na półmetku obecnego sezonu zajął siódme miejsce w ligowej tabeli ze stratą trzynastu punktów do prowadzącego
KS Sand Bus Kutno. Ze względu na wyniki trener Damian Gamus postanowił
odejść z klubu. Szkoleniowiec brzezinian
dwukrotnie awansował z drużyną, najpierw do klasy okręgowej, a później do IV
ligi łódzkiej. Ostatnio po spadku do klasy okręgowej prowadził zespół dokładnie
przez półtora roku. Przed początkiem rundy jesiennej obecnego sezonu do drużyny

dołączył Marcin Olejniczak. Były reprezentant Polski doskonale wkomponował się
w zespół i stanowił o sile drużyny. Zawodnikowi gra i atmosfera w szatni spodobały
się na tyle, że gdy prezes Marcin Lindner
zaproponował mu prowadzenie zespołu,
Olejniczak wyraził zgodę. Nowy trener
nie będzie prowadził zespołu wyłącznie
z ławki rezerwowych, ale będzie wspomagał drużynę również na boisku. Umowa
szkoleniowca z klubem została podpisana
na pół roku z opcją przedłużenia.
Nowy trener wraz z prezesem klubu
kończą ustalać plan meczów sparingowych przygotowujących do rundy wiosennej. W drugiej połowie stycznia (prawdopodobnie 20 stycznia) brzezinianie po
raz pierwszy w nowym roku spotkają się
na zajęciach treningowych. Kilka dni później rozegrają pierwszy mecz kontrolny.
Start rozegra łącznie od ośmiu do dziesięciu spotkań sparingowych głównie na
boiskach ze sztuczną nawierzchnią poza
Brzezinami.
Dawid Saj

FIRMA
KRAWIECKA

zatrudni konstruktora
odzieży damskiej,
znajomość programu –
Grafic
itp. oraz projektantkę

tel. 509 138 300

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 847 25 39
Posterunek energetyczny 46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna 46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna 46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna 46 874 21 55
Komenda powiatowa straży pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji 46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Miasta w Brzezinach 46 874 22 24
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Muzeum regionalne 46 874 33 82
Biblioteka miejska 46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46 874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1 46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a 46 874 35 03
ul. Konstytucji 3 Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego 5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
TBS 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe (pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84, (pon.–pt.
w godz. 15–7 oraz całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00
Straż Miejska w Brzezinach 46 875 25 65
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w Brzezinach zebrała 33 tys. zł
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XXI sesja Rady Powiatu
Porządek XXI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 grudnia, nie przewidywał podjęcia wielu uchwał, a najważniejszą z nich było uchwalenie
budżetu na rok 2016. Wskutek wielu
pytań radnych obrady trwały jednak
wiele godzin.

odcinek drogi powiatowej. Ostatni
przegłosowany blok uchwał dotyczył
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu
oraz poszczególnych komisji na rok
2016. W czasie wolnych wniosków poinformowano jeszcze m.in. o zmianie

na stanowisku prezesa Powiatowego
Centrum Zdrowia, gdzie Annę Janicką,
która została wiceprezesem, zastąpiła
Małgorzata Majer – była dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Wł. Biegańskiego w Łodzi,
wyróżniona tytułem „Menedżer Roku
2012” w Ochronie Zdrowia w kategorii SPZOZ.
TOM

Na początku obrad tradycyjnie starosta Edmund Kotecki przedstawił
sprawozdanie z prac zarządu pomiędzy
sesjami. Informował m.in. o przetargu
na zakup sprzętu do konserwacji rowów przydrożnych, planach na organizację XV rocznicy utworzenia powiatu
brzezińskiego razem z sześcioma innymi powiatami powstałymi w 2001
r., możliwości utworzenia w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych pilotażowego kierunku kształcenia kierowca-mechanik oraz wizycie w powiecie
brzezińskim młodzieży z partnerskiego rejonu na Ukrainie. Pierwsze z podjętych uchwał miały charakter finansowy. Najpierw przegłosowano ostatnie
zmiany w budżecie na rok 2015 i wieloletniej prognozie finansowej na lata
2015-2023, a następnie przyjęto budżet na rok 2016 i wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2023. Dochody budżetu na rok 2016 przyjęto na
poziomie 26 mln 694.327,68 zł, a wydatki zaplanowano w kwocie 25 mln
765.136,87 zł, w tym wydatki majątkowe na sumę 983.373,52 zł. Wśród wydatków inwestycyjnych w wieloletniej
prognozie finansowej wykazano m.in.
budowę dróg rowerowych i zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie powiatu brzezińskiego, modernizację energetyczną infrastruktury
Powiatowego Centrum Zdrowia, modernizację istniejącego źródła ciepła
w oparciu o odnawialne źródła energii
w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz modernizację dróg powiatowych. Kolejne dwie uchwały dotyczyły
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie od gminy
Dmosin nieruchomości stanowiącej

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

II
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gmina

Brzeziny

Opłatek sołectwa Adamów

9 stycznia mieszkańcy sołectwa Adamów zgromadzili się na spotkaniu

opłatkowym w świetlicy w Małczewie. Wśród gości obecni byli m.in. wójt

Jasełka w Gałkówku Kolonii

Tradycją Szkoły Podstawowej w Gałkówki Kolonii są coroczne jasełka przygotowane przez uczniów pod opieką

nauczycieli. Nie inaczej było 22 grudnia, kiedy w pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej zebrali się uczniowie i ich

Uroczysta msza w Przecławiu

6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego,
w świetlicy OSP w Przecławiu odbyła się uroczysta msza św. połączona ze spotkaniem
opłatkowym.

Mszę celebrował ks. dziekan Marek Balcerak, który także poświęcił kadziło i kredę
przekazaną później mieszkańcom wsi. Ks.
Piotr Górski podarował natomiast portret
św. Jana Pawła II radnej Elżbiecie Olszyńskiej – właścicielce piekarni, z której ozdobne wypieki ozdobiły w święta parafialną
kaplicę. Świąteczne życzenia dla przybyłych
na spotkanie przekazali także wójt Barbara
Hojnacka, sołtys Tadeusz Kmieciak, prezes
OSP Paweł Słomkowski i przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich Stanisława Jóźwik. O odpowiedni nastrój zadbali liczni

Barbara Hojnacka, przewodniczący Rady
Gminy Marek Kolasa, ks. proboszcz Mariusz Wojturski, radne Regina Frankowska i Aleksandra Frydrych, sołtys Andrzej
Zbytniewski oraz Grażyna Karkusińska
– przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, które zorganizowało
spotkanie. Nie zabrakło więc świątecznych życzeń i dzielenia się opłatkiem,
a wiele radości sprawiły prezenty przyniesione przez Świętego Mikołaja. Na wigilijnym stole dominowały zaś tradycyjne
potrawy, m.in. barszczyk, paszteciki i kapusta z grochem.
TOM
rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Rzucały się w oczy przygotowane przez rodziców ciekawe stroje i rekwizyty młodych aktorów, którzy
odtwarzali wydarzenia sprzed 2000 lat.
Niezwykła opowieść wprowadziła zgromadzoną publiczność w pełen refleksji
nastrój, gdyż widzowie mogli zobaczyć
nie tylko czasy narodzin Jezusa w Betlejem, ale także ujrzeć bohaterów lubianych przez wszystkich bajek i baśni.
Przy szopce pojawiły się bowiem tak
znane postacie jak dziewczynka z zapałkami, Jaś z Małgosią, Pinokio, Smerfetka, Czerwony Kapturek, Pszczółka Maja,
Calineczka, sierotka Marysia, Kopciuszek, rybak ze złotą rybką i król z eskortą
diabełków. Każdy składał Jezusowi dary,
a wszystko to przy akompaniamencie
tradycyjnych polskich kolęd. W podsumowaniu dyrektor Barbara Kozłowska
złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia, a szkolna wigilia zakończyła ten
wyjątkowy dzień.
TOM
członkowie orkiestry OSP Przecław, którzy
pod kierunkiem Bogdana Ruszera uświetnili muzyką spotkanie. Podsumowaniem
świątecznego popołudnia była zaś wieczerza z wigilijnymi potrawami, podczas której mieszkańcy Przecławia mogli porozmawiać m.in. o planach na przyszłość, gdyż
gotowy jest już projekt rozbudowy świetlicy OSP o pomieszczenia po byłej mleczarni. W okresie karnawału ma tu się odbyć
jeszcze choinka dla najmłodszych, a kolejne msze święte dla mieszkańców Przecławia
zaplanowano z okazji Dnia Strażaka oraz
Święta Niepodległości.
TOM
ogłoszenie płatne

Stary rok w brzezińskim szpitalu
pożegnał Antoś, nowy powitała Nicola
13.1.2016 r.

29 grudnia o godz. 21.55 na oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala
Specjalistycznego w Brzezinach w wyniku cesarskiego cięcia przeprowadzonego
przez Zygmunta Poborskiego urodził się
Nikodem. Chłopiec jest pierwszym synem Moniki Połeć i Przemysława Sitka,
mieszkańców Dąbrówki Dużej w gminie
Brzeziny. Chłopiec jest wcześniakiem,
w chwili narodzin ważył 2,9 kilograma,
mierzył 52 centymetry długości. Imię dla
chłopca wybrał ojciec, do którego mały
Nikodem jest bardzo podobny. „Ma takie
same włosy, uszy, usta, a nawet brodę” –
mówi dumna mama Nikodema. Nikodem
jest bardzo grzeczny, dużo śpi i nadmiernie nie przemęcza mamy. W domu czeka na niego dziecięcy pokój z łóżeczkiem
i zabawkami, dziadkowie kupili już wózek. Rodzice dziecka są po zaręczynach,
a ślub planują pod koniec wakacji.
30 grudnia o godz. 3.00 w brzezińskim
szpitalu po zaledwie 10-minutowym porodzie urodził się Antoś, syn Katarzyny
i Arkadiusza Miśkiewiczów z Nowego
Redzenia. Antoś jest drugim dzieckiem
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państwa Miśkiewiczów. Na chłopca
w domu czeka 4,5-letnia Aleksandra.
Pani Katarzyna jest pielęgniarką, a pan
Arkadiusz prowadzi gospodarstwo rolne.
Chłopiec ważył 4,55 kilograma i mierzył
58 centymetrów. Zdaniem mamy Antoś
jest bardzo podobny do taty i starszej siostry. Imię dla chłopca wybrał tata. Mały
Antoś lubi spać i jeść, a mamie pozwala
odpocząć. „Wprawdzie planowałam urodzić syna dopiero pierwszego stycznia, ale
Antosiowi tak się spieszyło na świat, że ledwie zdążyliśmy do szpitala” – wspomina
mama chłopca. Poród odebrała położna
Iwona Galewska.
Obydwaj chłopcy sylwestrową noc spędzili z matkami w szpitalnych łóżkach.
„W 2015 roku na oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach urodziło się 337 dzieci,
w tym 149 dziewczynek i 188 chłopców”
– mówi Elżbieta Jochman, położna oddziałowa. 89 dzieci to mieszkańcy miasta
i gminy Brzeziny, 69 miasta i gminy Koluszki, a pozostałe 179 matek pochodziło
z Rogowa, Jeżowa, Dmosina, Łodzi, Aleksandrowa, Zgierza, Skierniewic i innych
miejscowości. Rok wcześniej w szpitalu
urodziło się 215 dzieci, ale od marca do
końca lipca oddział był zamknięty z powodu kapitalnego remontu.
1 stycznia 2016 r. o godz. 13.40 urodziła się córka Agaty i Pawła Jaskułowskich z Koluszek. Nicola jest drugą córką w rodzinie – na siostrę w domu czeka
4-letnia Julita. Pani Agata jest szwaczką,
a pan Paweł księgowym. Ważąca 2,9 kilograma i mierząca 53 cm Nicola urodziła

III

się przez cesarskie cięcie wykonane przez
Krzysztofa Michiewicza. „Nicola jest podobna do swojej siostry i męża. Mają takie same oczy i nosy” – mówi dumna
mama pierwszego dziecka urodzonego
w nowym roku. „Córeczka jest bardzo
grzeczna, wprawdzie w nocy trochę płakała, ale w dzień daje mi odpocząć. Jest
najukochańsza na świecie, piękna i cała
nasza, a na dodatek jest prezentem dla
babci Wiesi, gdyż urodziła się tak jak ona
1 stycznia” – mówi mama Nicoli. Nicola
jako pierwsze dziecko narodzone w nowym roku w prezencie od szpitala otrzymała zabawkę.
Pierwszym chłopcem urodzonym
w nowym roku jest syn państwa Marty
i Huberta Janikowskich ze Zgierza. Państwo Janikowscy prowadzą własną działalność gospodarczą w Zgierzu. Chłopiec nosi imię Leonard. „Początkowo syn
miał mieć na imię Maksymilian, ale ostatecznie zmieniliśmy nasz wybór. Imię to
wybrała koleżanka mojego brata Maćka, a nam się spodobało” – wspomina
mama. Chłopiec urodził się siłami natury 3 stycznia o godz. 5.40. Po godzinnym porodzie odebrała go położna Iwona
Galewska. Chłopiec otrzymał 9 punktów
w 10-punktowej skali Apgara. „Jest podobny do taty. Dużo razem śpimy, a co
trzy godziny Leonard budzi się na karmienie” – mówi pani Marta. W domu
na chłopca pod choinką czeka prezent.
Dziadkowie Janikowscy kupili wózek,
a Gawryszczakowie łóżeczko.
g.k.

str.III

IV
Wigilijne
spotkanie Żaków Startu Brzeziny
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W ostatni weekend przed Świętami Bożego Narodzenia najmłodsza grupa młodzieżowa BKS Start Brzeziny Żak spotkała się na specjalnej grupowej wigilii.
Nie zabrakło smakołyków, dobrej atmosfery, a przede
wszystkim Świętego Mikołaja, który wszystkim małym piłkarzom i sztabowi szkoleniowemu przyniósł
upragnione prezenty.
Kolacja wigilijna odbyła się w restauracji „Gala”
przy ulicy Słowackiego w Brzezinach. Spotkanie rozpoczęło się od przełamania się opłatkiem, składania
życzeń i wspólnego posiłku. Następnie w lokalu pojawił się Święty Mikołaj. Długo wyczekiwany gość
miał dla wszystkich prezenty. Mali piłkarze po kolei
byli wywoływani na środek przez Świętego, a warunkiem otrzymania upominku było zaśpiewanie krótkiej piosenki, kolędy lub wyrecytowanie wierszyka.
Wszyscy z tej roli znakomicie się wywiązali. Swoje wokalne talenty musieli zademonstrować również
trener Mariusz Matusiak i kierownik Krzysztof Ławski. Na zakończenie szkoleniowiec Żaków ogłosił, że
na pierwszym treningu po Nowym Roku pojawi się
Roger Smuga, który będzie pełnił funkcję drugiego
trenera. Wszyscy znakomicie się bawili i w radosnych
nastrojach wrócili do domu, aby przygotować się do
Świąt Bożego Narodzenia.
Dawid Saj
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Koncert kolęd i pastorałek w Jedynce
13.1.2016 r.

Aby nieco dłużej pozostać w świąteczno
- noworocznym nastroju uczniowie grup
przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach zaprosili swoich najbliższych oraz całą jedynkową społeczność na koncert kolęd i pastorałek. Odbył się on w piątek 8 stycznia
przy udziale licznie zgromadzonej publiczności. Swoją obecnością imprezę zaszczycili ksiądz Bogumił Walczak, radny Miasta
Brzeziny Zbigniew Bączyński. Nad przygotowaniami i przebiegiem montażu słowno – muzycznego czuwali wychowawcy,
a każda z klas pod ich okiem dołożyła swoją cegiełkę do świątecznego występu.

Noworoczne spotkanie pszczelarzy

W niedzielę 10 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbyło się noworoczne spotkanie pszczelarzy. Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Brzezinach Zbigniew Sokołowski powitał gości, wśród których znaleźli się m.in.
ks. Mariusz Wojturski – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża
w Brzezinach, sekretarz miasta Grażyna
Dziedzic reprezentująca burmistrza Brzezin, sekretarz Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy w Łodzi Kamil Staroń, szefowie organizacji sadowniczych w Rogowie
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Piotr Dziki i Dorota Kołodziejczyk. Na
noworoczne spotkanie przybył również
Bogdan Gajzlerowicz – przedstawiciel
wielkoobszarowych gospodarstw rolnych
uprawiających rzepak.
Ks. proboszcz Mariusz Wojturski życzył zebranym wielu łask Bożych, satysfakcji i radości z pracy w pasiece. Noworoczne życzenia pszczelarzom złożyli
także przedstawiciel WZP Kamil Staroń,
Piotr Dziki i Dorota Kołodziejczyk oraz
Bogdan Gajzlerowicz.

V

Piątkowy koncert przede wszystkim
miał przybliżyć tradycję śpiewania kolęd,
która jest niezmiennym śladem dawnych
obyczajów i częścią naszej narodowej historii, bo Boże Narodzenie i czas celebrowania Nowego Roku to okres dla polskich
rodzin wyjątkowy. Ciche melodie kolęd
przenoszą dorosłych w świat dzieciństwa, a dzieci wzbogacają o przeżycia, do
których zawsze będą chętnie wracały we
wspomnieniach.
g.k.
Po życzeniach nadszedł czas na bożonarodzeniowe kolędy w wykonaniu Sary
Kunki, której na gitarze akompaniował Kacper Zybała. Po części artystycznej prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy przedstawił podjętą przez członków
koła decyzję o ufundowaniu i umieszczeniu na placu kościoła pw. Podwyższenia
Świętego Krzyża tablicy upamiętniającej
70. rocznicę powstania Koła Pszczelarzy
w Brzezinach. Techniczną stronę inicjatywy omówił Ryszard Balcerak. Prezes
brzezińskiego koła złożył również wszystkim pszczelarzom życzenia zdrowia i pomyślnego roku pszczelarskiego. Podziękował także zarządowi i zaangażowanym
pszczelarzom, szczególnie Sławomirowi
Podgajnemu i Ryszardowi Balcerakowi,
za udzielaną pomoc. Wreszcie nadszedł
czas na indywidualne życzenia i degustację miodu i pączków.
Warto dodać, że poczet sztandarowy Rejonowego Koła Pszczelarzy po raz
pierwszy w Brzezinach zaprezentował się
w nowych, jednolitych strojach. Miodowy
kolor peleryn oraz pszczelarski kapelusz
będą wyróżniały brzeziński poczet spośród wszystkich innych.
g.k.

str.V

Trzej królowie u żłóbka
VI

W środę 6 stycznia w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
w Brzezinach rozstrzygnięto konkurs
plastyczny nawiązujący do tradycyjnego jasełkowego motywu „Trzej królowie u żłóbka”. Zadaniem uczestników
było przygotowanie prac plastycznych
w dowolnej technice, nawiązujących
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do wędrówki, pokłonu lub świętowania
„Trzech Króli”. Jury w składzie Jolanta
Sasin oraz Elżbieta i Marek Włodarkiewiczowie postanowiło nagrodzić trzy
spośród dziesięciu prac. Najwyżej oceniono dzieła Karoliny i Wiktora Bielaków, Oliwiera Turskiego oraz Sary i Jakuba Kowalskich. 7-letniemu Oliwierowi
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Turskiemu w wykonaniu szopki pomagali rodzice Elżbieta i Włodzimierz. Sarę
Kowalską wspomogli brat Jakub oraz ciocia Gosia, natomiast Wiktora Bielaka siostra Karolina i mama Agnieszka. Autorów pozostałych prac – Patrycję Kubicz,
Sebastiana Zambrzyckiego, Paulinę Barańczyk, Mateusza Grzegorczyka, Zuzię
Głowacką, Alana i Lenę Malczewskich,
Kubę, Jasia i Anię Chachuła nagrodzono
słodkimi upominkami. Konkurs został
rozstrzygnięty w dzień święta Objawienia
Pańskiego, popularnie nazywanego Świętem Trzech Króli, nie wypada się zatem
dziwić, że niektórzy autorzy konkursowych prac przybyli do świątyni w królewskich koronach. Konkursowe prace będą
zdobiły kaplicę do święta Ofiarowania
Pańskiego obchodzonego 2 lutego.
g.k.

str.VI
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VII

Szopki w brzezińskich kościołach

Tradycyjne świąteczne żłóbki w brzezińskich kościołach
można oglądać do 2 lutego.
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Świąteczny dzień w Szkole Podstawowej nr 2
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IX

Wigilia w brzezińskim gimnazjum
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X

CPiK w Brzezinach zaprasza
na Koncert - Mai Koman

13.1.2016 r.

Miejsce - sala CPIK Brzeziny ul. Sienkiewicza 10/12

Termin - 23 stycznia godz. 18.00
Bilety wstępu
w cenie 10 zł
do nabycia
w dniu koncertu

Maja Koman - wokalistka, autorka muzyki,
multiinstrumentalistka.
Pierwsza płyta pt.: „Pour quoi pas" została
nominowana do Fryderyków 2015 w kategorii
Fonograficzny Debiut Roku.
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Podsumowanie 3. sezonu Brzezińskiej Ligi Orlikowej

18 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się podsumowanie Brzezińskiej Ligi Orlikowej w piłce nożnej.
Uczestniczyli w nim m.in. z-ca burmistrza
Brzezin Justyna Nowak, starosta brzeziński Edmund Kotecki, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Bartłomiej Lipski. „Cieszymy się , że korzystacie z Orlików i możecie
realizować swoją pasję. Gratuluję wszystkim uczestnikom ligi, gdyż wszyscy zasługują na uznanie, i życzę dalszych sukcesów” – mówiła z-ca burmistrza Justyna
Nowak, wręczając w imieniu burmistrza
ufundowane nagrody. „Cieszę się, że spędzacie na sportowo czas i integrujecie się.
Gratuluję wszystkim, nie tylko zwycięzcom. Gratuluję zaangażowania” – mówił starosta brzeziński Edmund Kotecki, dokładając do puli nagród kalendarze

pow iatowe.
„Chciałem podziękować organizatorom,
gdyż ich pomysł na organizację brzezińskiej Ligi
Orlikowej jest
d o s k on a ł y m
przedsięwzięciem” – powiedział wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Bartłomiej Lipski, wręczając upominki
organizatorom.
Rozgrywki na dwóch Orlikach wczesną
wiosną rozpoczynały 24 drużyny, ukończyło zaś 18. Ostatecznie tytuł zwycięzcy obroniła drużyna „Łap gołębia”. Wicemistrzem został debiutant „PL Europa”,
a trzecie miejsce przypadło grającej od początku rozgrywek ekipie „Oranje”.
Mistrz 3. sezonu „Łap gołębia” występował w składzie: Dominik Jedynak (kapitan), Maciej Borowski, Daniel Głowacki,
Jarosław Jankowski, Tomasz Kaźmierczak, Daniel Klimczak, Mariusz Matusiak, Filip Niźnikowski, Waldemar Pabiniak, Marcin Pachowski, Artur Poździej,
Bartek Swaczyna, Robert Szubert i Kamil
Walczak. Z sezonu na sezon wzrasta zainteresowanie rozgrywkami. W pierwszym

sezonie występowało 17 drużyn, w drugim 22, a w trzecim już 24. Do 6 marca przez facebook.com/LigaBrzeziny
lub mail ligabrzeziny@gmail.com chętni
mogą zgłaszać akces do rozgrywek 4. sezonu. Organizatorzy, nauczeni doświadczeniem, postanowili wprowadzić kilka
ograniczeń. Ograniczono liczbę drużyn
do 16. Zmieniono też system rozgrywek –
oprócz fazy ligowej nowością będzie runda
pucharowa, do której awansuje najlepsze 8
zespołów. „Wprowadzono także wpisowe
wynoszące 20 zł od osoby. Ten ruch ma na
celu zdyscyplinowanie drużyn i uniknięcie w przyszłości sytuacji, w której drużyna wycofuje się po trzech spotkaniach.
Powiększy się też pula nagród, a za resztę
środków będzie można zatrudnić profesjonalnych sędziów w fazie pucharowej” –
mówi Mateusz Cieślak, jeden z głównych
organizatorów BLO. Kolejne ograniczenie
dotyczy zawodników posiadających tzw.
kartę zawodnika i uczestniczących w rozgrywkach podlegających OZPN (B-klasa,
A-klasa, liga okręgowa, IV Liga itd.) W nowym sezonie takich zawodników w jednej drużynie będzie mogło występować
maksymalnie czterech. Nowy terminarz
ustalony zostanie niebawem przez organizatorów, a wszystkie mecze odbywać się
będą w soboty i niedziele na obu Orlikach
– przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole
Podstawowej nr 2 w Brzezinach.
g.k.
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Wigilia w Edukatorze

Po raz kolejny tradycyjnie dzięki zaangażowaniu słuchaczy z Liceum Ogólnokształcącego i Policealnej Szkoły Zawodowej oraz grona pedagogicznego
w Centrum Kształcenia Edukator odbyło się spotkanie wigilijne. Nie zabrakło
pysznego jedzenia i miłej atmosfery,
a wszystko służyło ogólnej integracji.
W sobotę 19 grudnia w holu Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych odbył
się specjalny kiermasz rękodzieła artystycznego. Na kiermaszu można było
zakupić ozdoby bożonarodzeniowe,
biżuterię, ozdoby do domu, ceramikę,
torby z filcu wykonane przez uczęszczających do Edukatora słuchaczy oraz
utalentowanych mieszkańców Brzezin i okolic. Spotkanie wigilijne miało
miejsce w niedzielę 20 grudnia w świetlicy szkolnej ZSP. Przed wejściem do
sali każdy uczestnik losował jajko niespodziankę ze specjalnym kuponem
w środku, który uprawniał do odbioru
drobnego upominku. Wigilię rozpoczęła wicedyrektor Ilona Kifer, która
w imieniu własnym, dyrekcji oraz nauczycieli Centrum Kształcenia Edukator złożyła bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Po złożeniu życzeń
wicedyrektor rozdała opłatek, którym
wszyscy indywidualnie się podzielili.

Następnie przystąpiono do degustacji
potraw. Na wigilijnym stole znalazły
się pyszne sałatki, różnego rodzaju śledzie, domowe pierogi, r yby
i ciasta. Wszystkie
przysmaki przygotowa li słuchacze
oraz kadra pedagogiczna CKE.
Dawid Saj
Firma PROCAD Sp. J. poszukuje pracowników na stanowisko:
PROJEKTANT BRANŻY ENERGETYCZNEJ.
OFERUJEMY:
- Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
- Udział w inwestycjach z zakresu budowy linii i obiektów SN i WN
- Możliwość rozwoju i zdobycia specjalistycznego doświadczenia
- Atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
WYMAGANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrotechnika lub elektroenergetyka,
- Doświadczenie na stanowisku projektanta min. 2 lata,
- Znajomość obsługi Auto CAD,
- Odpowiedzialność, zaangażowanie w realizację zadań,
- Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
- Prawo jazdy kat B.
CV proszę wysłać na adres: sekretariat@procad.net.pl lub osobiście do siedziby firmy
PROCAD w Koluszkach, przy ul. Gen. Maczka 11.

