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Podsumowanie kampanii ekologicznej

W grudniu 2015 r. Powiat Brzeziński dokonał podsumowania i oficjalnie zakończył kampanię ekologiczną w
ramach zadania pn. ZWIĘKSZENIE
ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ
MIESZKAŃCÓW POWIATU BRZEZIŃSKIEGO POPRZEZ PROPAGOWANIE WALORÓW ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ ORAZ ZBIÓRKĘ SUROWCÓW
WTÓRNYCH „ZIELONY POWIAT”,
dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Zakończenie projektu miało miejsce w sali konferencyjnej

Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach i zostało uświetnione przedstawieniem teatralno-ekologicznym,
przygotowanym przez podopiecznych
Stowarzyszenia INNI w Brzezinach.
Organizator ufundował cenne nagrody
dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Ekologicznego, wśród których były
m.in. sprzęt audio i zestawy plastyczne.
Projekt edukacji ekologicznej realizowany był w ramach czterech działań:
1. kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej systemu gospodarki
odpadami, w trakcie której zwiększano świadomość ekologiczną mieszkańców Powiatu Brzezińskiego; kampania
prowadzona była w formie stoiska ekologicznego na imprezach powiatowych.

I miejsce w kategorii IV – Piotr Stypułkowski
2. zbiórki makulatury – „Drzewko za
makulaturę”, mającej na celu utrwalenie nawyku segregacji śmieci, a przede
wszystkim zbiórki makulatury, wśród
mieszkańców powiatu. Drzewka, w
łącznej ilości 500 sztuk, rozdawano w
mieście oraz w każdej z gmin.
3. Powiatowego Konkursu Ekologicznego, którego odbiorcami były dzieci i
młodzież ze szkół, mających siedzibę
na terenie powiatu. W konkursie udział
wzięło blisko 200 uczniów.
4. zakończenia i podsumowania
kampanii uświetnionego przedstawieniem teatralno – ekologicznym.
Powiat Brzeziński zrealizował projekt dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW
w Łodzi w wysokości 12 420,00 zł.

ogłoszenie płatne

3

20.1.2016 r.

Wolontariusze WOŚP nagrodzeni

26.102,82 zł to suma, którą udało się
pozyskać wolontariuszom w Brzezinach
podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tym roku do
sztabu zgłosiło się 60 ochotników, którzy już od godzin porannych 10 stycznia
wyruszyli, by zbierać pieniądze na zakup

urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Osoby,
które w puszkach zgromadziły najwięcej
środków, zostały nagrodzone przez szefową brzezińskiego sztabu WOŚP Monikę Jarzęcką. Najwięcej pieniędzy zebrała

Maja Hrowatić, której towarzyszyły Karolina Żurek i Paulina Gabara. Łączna kwota, którą uzbierały dziewczęta, wyniosła
3.002,21 zł.
Drugie miejsce przypadło Wiktorii Dyrale, Michalinie Luc i Joannie Dąbrowskiej. Do ich puszki trafiło 1939,46 zł.
Nieco młodsze wolontariuszki Alicja Plintara, Sonia Kasprzak i Karolina Bielak zebrały 1795,05 zł, ale także 9,49 euro, 10,40
kc, 050 sek, 1 guldena holenderskiego. Natomiast Julia Rubaszewska i Szymon Zambrzycki łącznie pozyskali 1620,12 zł.
Wolontariusze zostali nagrodzenia gadżetami, otrzymali także ufundowane przez
pizzerię Kwadrat z Brzezin vouchery na
wspólne wyjście na pizzę.
Szefowa sztabu WOŚP pogratulowała
wolontariuszom wyników oraz podziękowała za ich zaangażowanie w pomoc na
rzecz WOŚP. Kwestujący podczas styczniowej akcji wolontariusze nie zawiedli.
Jak mówią, cieszą się, że mogli włączyć
się w akcję, by w ten sposób okazać pomoc i przekazać określoną kwotę na tak
szczytny cel. „Wolontariuszkami jesteśmy już od czterech lat. Zawsze staramy
się pomagać, jeśli jest taka okazja" – mówią zgodnie Wiktoria Dyrała, Michalina
Luc i Joanna Dąbrowska.
a.j.

71. rocznica wyzwolenia Brzezin

Miasta Grażyna Dziedzic. Komendę Powiatową Policji reprezentowali komendant Cezary Petrus oraz jego zastępca
Piotr Szustowski.
g.k.
W poniedziałek 18 stycznia o godz.
12.00 przedstawiciele władz miasta oraz
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach złożyli kwiaty w 71. rocznicę wyzwolenia Brzezin. Kwiaty zostały złożone przy pomniku „Bohaterów walk
1939-45” na placu Jana Pawła II, a chwilę

później także na grobach poległych polskich żołnierzy znajdujących się na brzezińskim cmentarzu, gdzie zapalono także
znicze. W imieniu władz miasta wiązanki kwiatów złożyli z-ca burmistrza Justyna Nowak, wiceprzewodniczący Rady
Miasta Andrzej Kurczewski i sekretarz

Szwaczki chałupniczki
zatrudnię, dobre
zarobki, stała praca
606 769 490
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III Regionalny Konkurs Kolęd
Już po raz trzeci w Brzezinach odbył się
Regionalny Konkurs Kolęd zorganizowany przez Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Brzezinach pod
patronatem Burmistrza Brzezin Marcina
Pluty i Starosty Brzezińskiego Edmunda
Koteckiego.
Do konkursu zgłosiło się 72 wykonawców – zespołów i solistów rekrutujących się spośród uczniów szkół
podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – łącznie blisko 300
uczniów podzielonych na trzy kategorie
wiekowe obejmujące uczniów młodszych
klas szkół podstawowych i uczniów starszych klas szkół podstawowych. Z uwagi
na niewielką liczbę zgłoszeń ze szkół ponadgimnazjalnych uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych połączono
w jedną kategorię wiekową. Warto dodać, że największy zespół „Wesołe Nutki” z Kurowic liczył aż 40 osób.
W piątek 15 stycznia jury w składzie
z-ca burmistrza Justyna Nowak, Marta Malesa ze Starostwa Powiatowego
w Brzezinach, Justyna Terka – kierownik
sekcji w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Brzezinach, pod przewodnictwem znakomitego tenora i Honorowego
Obywatela Brzezin Dariusza Stachury od
godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta Brzeziny słuchało prezentacji kolęd, pastorałek i piosenek o charakterze
bożonarodzeniowym. Przesłuchania zakończyły się kilkanaście minut po godz.
17.00.
W niedzielę 17 stycznia po mszy
o godz. 10.30 w kościele parafialnym
pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach odbył się koncert finałowy połączony z rozdaniem nagród ufundowanych
przez miasto Brzeziny, powiat brzeziński oraz Państwową Szkołę Muzyczną
I stopnia w Brzezinach.
„Jury było pod dużym wrażeniem
poziomu uczestników. Wraz z kolejną
edycją konkursu wzrasta nie tylko liczba uczestników, ale także poziom prezentowanych utworów” – powiedziała
Joanna Paprocka, dyrektor Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach, otwierając koncert laureatów.
„To wielka radość, że kolędy w naszej
tradycji tak pięknie się zachowały i były

prezentowane podczas III regionalnego
konkursu. Kolęda to element naszej wiary, polskości, naszej dumy narodowej.
Zachowujmy te tradycje i cieszmy się, że
tak wielu młodych ludzi chciało zaśpiewać kolędy. Dziękuję wszystkim uczestnikom” – powiedział starosta brzeziński
Edmund Kotecki.
„Już po raz drugi byłam w jury tego
wspaniałego konkursu i muszę powiedzieć, że poziom był równie wysoki jak
w ubiegłym roku, a w niektórych kategoriach nawet wyższy. Cieszę się, że jako
miasto Brzeziny mogliśmy włączyć się
w organizację tego wydarzenia, a uczestnikom i zwycięzcom życzę powodzenia
i wygranych wielu kolejnych konkursów” – powiedziała z-ca burmistrza Justyna Nowak.
Wśród solistów z klas I – III szkół
podstawowych I miejsce zajęła Małgorzata Pawełko ze Szkoły Podstawowej
w Rogowie, II miejsce Zofia Białoskórska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, III miejsce Nela Sondej ze Szkoły
Podstawowej w Skoszewach. Wyróżnienia otrzymali Laura Wyroda ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Koluszkach, Franciszek Dałkowski ze Szkoły Podstawowej w Rogowie oraz Adrianna Wójcik,
także ze Szkoły Podstawowej w Rogowie.
Wśród zespołów w tej kategorii wiekowej
I miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej w Rogowie, II miejsce zespół ze
Szkoły Podstawowej w Kołacinie i zespół
„Kolorowe nutki” ze Szkoły Podstawowej w Bedoniu Wsi, zaś III miejsce zespół „Aniołki” ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Brzezinach. Wyróżnienie otrzymał
zespół „Pasterze” ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brzezinach.
W drugiej kategorii wiekowej obejmującej uczniów klas IV – VI szkoły
podstawowej I miejsce zajęła Aleksandra Perdas ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Brzezinach, II miejsce Gabriela Rajt
ze Szkoły Podstawowej w Skoszewach
i Wiktoria Kowalska ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Łodzi, III miejsce Aleksandra Wosińska ze Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii. Wyróżnienia
otrzymały: Alicja Lis ze Szkoły Podstawowej w Dmosinie, Aleksandra Stolarek
ze Szkoły Podstawowej w Skoszewach
i Jagoda Szymańska ze Szkoły Podstawowej w Różycy. Wśród zespołów w tej

kategorii wiekowej I miejsce zajął zespół
ze Szkoły Podstawowej w Niesułkowie,
II miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej
w Skoszewach, III miejsce duet Marcel
Fabian i Wiktoria Kujawiak ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach. Wyróżnienia otrzymali: 7-osobowy zespół
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, duet Antonina Janowska i Karolina Szczepocka ze Szkoły Podstawowej w Skoszewach oraz duet Dominika
Szczodrowska i Gabriela Nowak ze Szkoły Podstawowej w Rogowie.
Wśród solistów obejmujących
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Natalia Jaruga z Gimnazjum w Gałkowie Dużym,
II miejsce Marlena Karwacka z Gimnazjum w Dmosinie, III miejsce Aleks
Bilski z Gimnazjum nr 2 w Koluszkach.
Wyróżnienie przyznano Marii Motylewskiej z Gimnazjum w Gałkowie Dużym.
Wśród zespołów w tej kategorii wiekowej I miejsce zajął zespół z Gimnazjum
w Brzezinach, II miejsce duet „VAJM”
z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach, III
miejsce zespół „Wesołe nutki” z Gimnazjum w Kurowicach. Wyróżnienia otrzymały zespoły „White Muffins” z Gimnazjum w Brzezinach i duet z Gimnazjum
w Rogowie.
„Dziękuję organizatorom, że pomyśleli o tym, aby w tej świątyni odbył się
koncert laureatów. Gratuluję wspaniałego pomysłu i życzę, aby był kontynuowany w kolejnych latach. Cieszę się, że
mogliśmy uczestniczyć w takim wydarzeniu i podziwiać tak wspaniale uzdolnione dzieci i młodzież” – powiedział na
zakończenie koncertu ks. Mariusz Wojturski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok.
g.k.
Fotorelacja str. VI, VII

Zatrudnię
konstruktora odzieży
projektanta
2byooth@gmail.com
698 288 655
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Studniówka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

W sobotę 16 stycznia o godz. 18.00 w sali
balowej w Syberii rozpoczął się bal studniówkowy dla uczniów pięciu klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W balu uczestniczyło 196
osób, w tym 90 maturzystów z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Hotelarskiego i Żywienia, Technikum Logistycznego oraz
Liceum Ogólnokształcącego o profilu
policyjnym.
Prowadzący uroczystość Monika
Urbańska, Damian Kłosiński i Aleksandra Białkowska powitali gości, wśród
których znaleźli się m.in. dyrektor Anna
Sokołowska, z-ca dyrektora Iwona Dudka, starosta brzeziński Edmund Kotecki, wicestarosta Roman Sasin, burmistrz
Brzezin Marcin Pluta, grono pedagogiczne oraz wychowawcy klas maturalnych
– Karolina Cendrowicz, wychowawczyni klasy III Liceum Ogólnokształcącego,
Agnieszka Dmowska, wychowawczyni
klasy IV B Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych, Izabela Dziedzińska, wychowawczyni IV A Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych,
Iwona Myśliwiec, wychowawczyni klasy IV Technikum Logistycznego i Barbara Piwowarska, wychowawczyni klasy
IV Technikum Hotelarstwa i Żywienia
oraz rodzice.
„Zawżdy tak to bywało, gdy sto dni
nauk zostało, jak wilcy głodni żakowie biesiadowali na zdrowie. Przez trzy
lata nie szczędziliśmy naszych wysiłków, zdobywaliśmy wiedzę, by osiągnąć
wyznaczone cele. Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć na bok

wszelkie starania, troski, zmartwienia,
by naszym udziałem stała się dobra zabawa” – mówili prowadzący uroczystość
maturzyści, prosząc dyrektora szkoły
o oficjalne otwarcie studniówki.
„Drodzy maturzyści. Jest mi bardzo miło być tu razem z wami w ten
styczniowy, niepowtarzalny wieczór
studniówkowy, w którym uczestniczy
młodzież z liceum ogólnokształcącego i technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Dziękując
za zaproszenie, chciałabym podziękować rodzicom za wysiłek i trud, jakiego podjęli się, organizując tak bardzo
skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie. Jest mi także bardzo miło, że
swoją obecnością zaszczycili i uświetnili uroczystość przedstawiciele władz
samorządowych. Drodzy maturzyści, to
przede wszystkim wasz wieczór. Jeszcze
wczoraj siedzieliście skupieni nad zadaniami do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe. A za sto dni, gdy
zakwitną kasztany, znowu zasiądziecie
do egzaminu traktowanego w polskiej
tradycji jako przepustka do dorosłego
życia. Wiem, że dzisiejszy wieczór nie
sprzyja moralizowaniu o nauce, ale ma
on być miłą chwilą relaksu przed wysiłkiem, jaki będziecie musieli podjąć. Życzę wspaniałych osiągnięć na maturze
na miarę waszych marzeń i ambicji, życzę wspaniałej i niepowtarzalnej atmosfery podczas dzisiejszej uroczystości.
Życzę wspaniałej, szampańskiej zabawy”
– mówiła dyrektor Anna Sokołowska.
„Dzisiejszy wieczór wprowadza nas
w magię symbolicznych stu dni przed
egzaminem. Dla każdego z nas jest to

bardzo ważne wydarzenie. Życzę, aby
u wielu z was te wspomnienia pozostały
jak najdłużej w pamięci. Życzę udanych
egzaminów, których wyniki będą miały wpływ na wasze dalsze życie. Dziękuję i składam kwiaty na ręce obydwu
pań dyrektor. Ta szkoła jest mocna, gdyż
ma dwa serca i jest wielkim wyróżnieniem dla mnie jako burmistrza, że ma
tak wspaniałą szkołę i tak wspaniałych
uczniów” – mówił burmistrz Marcin
Pluta.
„Jest mi niezmiernie miło być z wami
w ten piękny, dostojny wieczór. Studniówka jest najwspanialszym wydarzeniem, jakiego można doświadczyć, kiedy
wkracza się w dorosłość. Oby ten bal pozostał w waszej pamięci jako piękne, radosne przeżycie. Cieszę się, że mamy tak
wspaniałą młodzież. Życzę, abyście ten
bal przeżyli w sposób wspaniały, piękny
i radosny. Abyście kolejne sto dni przeżyli spokojnie, by egzamin stanowiący
przepustkę do dorosłego życia był egzaminem, z którego będziecie się cieszyć.
Życzę wspaniałego nastroju podczas dzisiejszej zabawy” – mówił starosta Edmund Kotecki. Do życzeń dla maturzystów dołączył wicestarosta Roman Sasin.
Tradycją rozpoczynającą bale studniówkowe jest „Polonez”. Nie inaczej
było podczas studniówki Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
Następnie uczniowie podziękowali gościom, dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom, wręczając im symboliczne
kwiaty. Była także część artystyczna,
w której młodzież zestawiła szkolną
rzeczywistość z przygodami na nieodległym od szkoły pasażu. Około godz.
21.00 na salę wjechał tort, który symbolicznie napoczęły dyrektor Anna Sokołowska wspólnie z wicedyrektor Iwoną Dudką, a później wszyscy uczestnicy
lampką szampana wznieśli toast za udaną maturę. Studniówkowa zabawa przy
muzyce serwowanej przez DJ’a trwała do
rana, a w niedzielne popołudnie odbyły
się studniówkowe poprawiny.
g.k.
Fotorelacja str.15,16,VIII,IX

Zatrudnię kierowców
kat. C lub C+E
Praca na miejscu
tel. 509-999-944
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Nasi dzielnicowi (2)

Południową część Brzezin od drogi krajowej
nr 1 obejmuje rejon służby nr 2, którego dzielnicowym jest mł. asp. Jarosław Sobieszkoda –
w służbie 16 lat, dzielnicowym jest od 2013 roku,
adres e-mail: komendant@brzeziny.ld.policja.
gov.pl, telefon służbowy nr 603-632-373.
Rejon nr 2 obejmuje ulice: Łódzka – numery nieparzyste, Krasickiego, Piłsudskiego, Łąkowa, Rejtana, Spacerowa, Małczewska, Leśna,
Skośna, Jarzębinowa, Moniuszki, 1 Maja, Matuszewskiego, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II
– tylko numer 2, Świętej Anny – bez numerów
od 1 do 17, Reformacka – numery nieparzyste, Mickiewicza – tylko numery 2 i 6/8, Fredry,
Andersa, Południowa, Przemysłowa, Wodociągowa, Zdrowie, Sportowa, Orzeszkowej, Polna,
Składowa, Dąbrowskiego, Sienkiewicza – numery parzyste, Spokojna, Cicha, Wesoła.
g.k.

Pierwsza porażka Startu w lidze halowej
Udanie 2015 rok zakończyli piłkarze Startu Brzeziny w rozgrywkach Halowej Piłki Nożnej w Koluszkach. Czarno-czerwoni z kompletem zwycięstw świąteczną przerwę spędzili na fotelu
lidera, a w pierwszej kolejce w Nowym Roku
przegrali z obrońcami mistrzowskiego tytułu
Czerwonymi Diabłami. Dwa zwycięstwa z rzędu
odniósł natomiast drugi zespół z naszego miasta – Misie.
W grudniu rozegrano trzy kolejki. Rozpędzeni piłkarze Startu rozgromili tegorocznych debiutantów OSiR Koluszki 9:1 po czterech bramkach Macieja Borowskiego, dwóch
Artura Poździeja i po jednej Marcina Olejniczaka, Roberta Szuberta i Kamila Walczaka.
W kolejnym spotkaniu brzezinianie pewnie 3:0
pokonali Sonatę. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Robert Łakomy i raz Dominik
Jedynak. Ostatni bardzo ważny mecz w 2015
roku podopieczni trenera Marcina Olejniczaka wygrali z Pol-Hunem 2:0 po dwóch golach
Roberta Łakomego. Niestety, początek 2016
roku nie był dla Startu udany. Nasi piłkarze do
meczu z obrońcami tytułu podchodzili w prawie najsilniejszym składzie. Pojedynek rozpoczął się znakomicie ponieważ już w 3. minucie

golkipera Czerwonych Diabłów pokonał Jarosław Janowski. To wprowadziło spore rozluźnienie w szeregach naszych graczy. Start oddał inicjatywę rywalom, którzy skrupulatnie
to wykorzystali. Najpierw wyrównał Jakub Perek. Chwilę później Marcina Pachowskiego pokonał Adam Kwiatkowski, a końcowy rezultat
na 1:3 ustalił Tomasz Łapin. Start po serii ostatnich czterech spotkań zajmuje drugie miejsce

w tabeli z trzema punktami straty do prowadzącego FC Gałkówek. Brzezinianie mają jednak rozegrane jedno spotkanie mniej od lidera.
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Misiów.
Druga reprezentacja naszego miasta nieznacznie 0:1 uległa Pol-Hunowi i Pl Europie 1:2 po
bramce Michała Bartosińskiego. W ostatniej
kolejce w starym roku nastąpiło przełamanie. Zespół składający się z zawodników występujących w Brzezińskiej Lidze Orlikowej po
dwóch golach Marcina Kaźmierczaka i po jednym Grzegorza Kaźmierczaka oraz Łukasza
Markiewicza pokonał Mariany 4:3. W ostatnią
niedzielę Misie odniosły cenne zwycięstwo z B
Klaką 4:1. Dwie bramki w tym meczu strzelił
Marcin Kaźmierczak, a po jednej: Maciej Maślanko i Michał Chruściel. Dzięki dwóm wygranym z rzędu Misie awansowały na szóste
miejsce w tabeli z trzema punktami przewagi
nad Sonatą i poczyniły spory krok do zapewnienia sobie udziału w fazie finałowej.
Kolejne spotkania odbędą się w najbliższy
weekend. Wszystkie mecze odbywają się w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Ludowej
2 w Koluszkach.
Zarząd Brzezińskiego Klubu Sportowego
Start Brzeziny informuje, że dalszy ciąg Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków klubu odbędzie się w środę 27 stycznia w budynku
na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach. Pierwszy termin godzina 17:00, drugi
17:30.
Dawid Saj

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 1 o
powierzchni użytkowej 17,34 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 15,00 zł
2. wadium – 319,92 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,15 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły
najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Przetarg na w/w lokal
użytkowy odbędzie się w dniu 04.02.2016 r. o godz. 11ºº w siedzibie Spółki. Warunkiem udziału w przetargu jest
wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w
Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium znajdowało się na koncie Spółki. Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty
wadium. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

„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.

7

20.1.2016 r.

Pieszy rajd
pamięci powstania
styczniowego

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z rozbiórką budynków gospodarczych
przy ul. Mickiewicza 18 w Brzezinach zgodnie z projektem rozbiórki.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 03.02.2016 r. do godz. 1400 (włącznie)
Miejsce składania ofert:
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z rozbiórką budynków gospodarczych przy ul. Mickiewicza 18 w Brzezinach” należy składać w
siedzibie Spółki TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualną polisę ubezpieczeniową oc.
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Upamiętnienie powstania styczniowego,
ale także możliwość przeżycia doświadczeń, jakie były udziałem powstańców podczas zimowego marszu, to główne cele Rajdu Pamięci, który wyruszy 24 stycznia 2016
r. o godz. 10.45. sprzed cmentarza w Brzezinach przy ul. Strykowskiej.
Jak informują organizatorzy marszu –
członkowie stowarzyszenia Patriotyczne
Brzeziny – wcześniej na cmentarzu w Brzezinach na mogile powstańców zostanie złożony wieniec oraz zapalony znicz. Następnie uczestnicy przejdą w kierunku uroczyska
Tadzin - Szymaniszki. Długość trasy to ok.
10 km, ale, jak zaznaczają organizatorzy, odcinek ten stanowi zaledwie niewielką część
drogi, jaką musieli przemierzyć powstańcy. W czasie rajdu planowane jest ognisko
z kiełbaskami, na które prowiant ufundują kibice Brzezińskiego Fan Clubu Widzewa Łódź.
Zapraszamy wszystkich, którzy zimowym marszem chcieliby złożyć należny hołd
powstańcom styczniowym.
a.j.

GEODETA
profesjonalne usługi
geodezyjne

501-648-590, 505-897-126
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

Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) w związku
z zarządzeniem Nr 165/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z 20 października
2015 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 5 m. Brzeziny
przy ul. Łódzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1189/3
o pow. 1195 m² i 1189/5 o pow. 1688 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach
prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00032397/5. Nieruchomość posiada
dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Łódzkiej.
Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do 30.09.2016 r. Poza tym nie jest
obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
Cena wywoławcza – 81.5000,00 zł, wadium – 10.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu r. 23 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie
Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć
podatek VAT 23 %.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu
na konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781
0006 0040 0031 2000 0010, w terminie do 16 lutego 2016 r. włącznie.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.
pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Miasta Brzeziny.
Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu
Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-2224. Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny
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Piłkarze rozpoczną pod koniec stycznia

Pod koniec stycznia do zajęć powrócą piłkarze Startu Brzeziny (łódzka klasa okręgowa).
W klubie podczas świąteczno-noworocznej przerwy doszło do zmiany na stanowisku trenera. Razem z nowym szkoleniowcem
brzezinianie w okresie przygotowawczym
rozegrają serię co najmniej siedmiu meczów kontrolnych z rywalami z trzech klas
rozgrywkowych.
Zespół w rundzie wiosennej ma poprowadzić Marcin Olejniczak, który dołączył do
klubu przed sezonem i w rundzie jesiennej
występował jako środkowy pomocnik na boisku. Były reprezentant Polski w beach soccerze i futsalu ustala obecnie z prezesem Startu Marcinem Lindnerem wszelkie szczegóły
dotyczące dalszej współpracy. Pracuje także
nad szczegółowym planem pracy drużyny

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

w okresie przygotowawczym. Znany jest już
plan meczów kontrolnych brzezińskiej drużyny. Start pierwszy sparing rozegra w środę
3 lutego z czwartoligową Mazovią Rawa Mazowiecka. Trzy dni później w sobotę 6 lutego
czarno-czerwoni zmierzą się z LUKS Bałucz
(sieradzka klasa okręgowa). Kolejne sparingi
odbywać się będą w weekendy. W sobotę 13
lutego brzezinianie zagrają z rezerwami Sokoła Aleksandrów (łódzka klasa okręgowa),
w sobotę 20 lutego zmierzą się z LKS Sarnów/
Dalików (II grupa łódzkiej klasy A), a tydzień później w sobotę 27 lutego z rezerwami Zawiszy Rzgów (łódzka klasa okręgowa).
Dwa ostatnie sparingi powinny określić formę naszej drużyny przed startem ligowych
rozgrywek. Podopieczni grającego trenera

Marcina Olejniczaka sprawdzą swoją formę
z solidnym czwartoligowym LKS Rosanów,
a na zakończenie serii meczów kontrolnych
spotkają się z drużyną juniorów Widzewa
Łódź. Wszystkie mecze sparingowe odbędą się poza Brzezinami. Najczęściej Start będzie gościł na obiekcie Chojeńskiego Klubu
Sportowego przy ulicy Kosynierów Gdyńskich w Łodzi oraz na boisku Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim.
Zarząd Brzezińskiego Klubu Sportowego Start Brzeziny informuje, że dalszy ciąg
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków klubu odbędzie się w środę 27 stycznia
w budynku na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach. Pierwszy termin godzina 17:00, drugi 17:30.
Dawid Saj

9

20.1.2016 r.

Uczniowie Jedynki wystawili jasełka w kościele

W niedzielę 10 stycznia po mszy św.
o godz. 10.30 w kościele parafialnym
pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach uczniowie Szkoły Podstawowej nr
1 w Brzezinach wystąpili w jasełkach.
Przygotowali je uczniowie edukacji wczesnoszkolnej pod kierunkiem katechetki
Lidii Michalskiej. Przedstawienie rozpoczęło się przypomnieniem historii o narodzeniu dzieciątka Jezus. W drugiej części matka i ojciec rodziny, nauczycielka,
uczeń, muzyk, biznesmen, ksiądz, biedak i sportowiec zmierzali do bram niebios. Aby jednak te mogły się otworzyć,
św. Piotr, który strzeże wejścia, weryfikował ich ziemskie postępki. Niestety,
rozmowa ze św. Piotrem nie przebiegała
dla nich pomyślnie. Po sprawdzeniu zapisów ich losów w Świętej Księdze, okazywało się, iż swoim życiem nie zasłużyli
na niebo, ponieważ za mało było w nim
miłości. Wszyscy musieli czekać aż w Betlejem, w ubogiej stajence, w maleńkim
dzieciątku, narodził się Bóg.
g.k.

Asystentkę do działu
handlowego, jęz. angielski,
tel +44 7143703, email:
info@pph-rewa.pl

SKŁAD WĘGLA !!!

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

Kostka – 650,- i 780,- zł
Eko-groszek – 620,- i 720,- zł
Miał - 450,Orzech - 630,- i 700,-

Transport gratis !
500 484 727

Dyżury radnych od stycznia 2016 r.

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

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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Pożegnanie rodziny zastępczej

pewno daje satysfakcję” – dodaje Mirosława Oblacińska.
TOM

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876

Mirosława i Mirosław Oblacińscy od ośmiu
lat tworzyli zawodową rodzinę zastępczą
pełniącą także funkcję pogotowia rodzinnego. Łącznie w swoim domu wychowywali 17 dzieci, a dla trójki innych byli rodziną pomocową. Obecnie odchodzą już
na zasłużoną emeryturę, a ich uroczyste
pożegnanie odbyło się 7 stycznia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Żegnał ich również starosta brzeziński
Edmund Kotecki, który mówił, iż cieszy
się, że w tej naszej małej ojczyźnie, jaką
jest powiat brzeziński, można spotkać
ludzi, którzy czynią tak piękne rzeczy.
Na spotkaniu była także obecna dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Pyka wraz z pracownikami oraz inspektor Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Małgorzata Żuraw. „Zawsze można było na tę rodzinę liczyć, odpowiadali
na każde nasze wezwanie” –mówiła później dyrektor Małgorzata Pyka. „Byli obowiązkowi, a jednocześnie pełni ciepła dla
swoich podopiecznych” – dodawała koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Magdalena Adamska.
Wszystko zaczęło się zaś od tego, że
kiedy wychowali już swoje dzieci stwierdzili, że założenie rodziny zastępczej
będzie dobrym sposobem na dalsze życie. Matki państwa Oblacińskich wychowały się bowiem w Domach Dziecka, a – jak ocenia Mirosław Oblaciński
– pobyt w rodzinie zastępczej, gdzie poświęca się nie osiem godzin, ale cały swój
czas dzieciom, jest na pewno czymś lepszym. „Praca ta nie jest łatwa, ale na

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)
oraz § 3 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) w związku
z Zarządzeniem Nr 164/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20
października 2015 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m.
Brzeziny przy ul. Głowackiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr: 2566/48 o pow. 25 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach
prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00009353/5. Nieruchomość nie
jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
Cena wywoławcza – 2.164,00 zł, wadium – 200,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu r. 23 lutego 2016 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala
konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium
w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy
w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010, w terminie do 16
lutego 2016 r. włącznie.

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć
podatek VAT 23 %.
Szczegółowe informacje o przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu
Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.
pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu
Miasta Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny
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Rok 2016 czasem wielkich rocznic – rozmowa
ze starostą brzezińskim Edmundem Koteckim

Tomasz Guzek (BIS): Panie starosto, rozpoczynający się właśnie rok będzie dla powiatu brzezińskiego szczególny, można powiedzieć, że to rok
wielkich rocznic.
ӹӹ Edmund Kotecki: Tak, to są szczególne
i bardzo ważne rocznice, dlatego zastanawiamy się, jak w sposób godny je uczcić.
Najbliższa to 15 rocznica utworzenia powiatu. Przypominam, że 31 maja minie 15
lat od chwili, gdy ówczesny premier Jerzy
Buzek podpisał rozporządzenie o utworzeniu siedmiu nowych powiatów: brzezińskiego, gołdapskiego, leskiego, łobeskiego,
sztumskiego, węgorzewskiego i wschowskiego. Jesteśmy w dobrym kontakcie z
całą tą siódemką i rozmawiamy również o
tym, aby wspólnie uczcić tę rocznicę. Specyfika naszych problemów jest bowiem trochę inna niż pozostałych powiatów, które
zostały utworzone wcześniej. Nie mieliśmy pewnych funduszy, nadanego mienia, a więc mieliśmy trudniejszą sytuację
w porównaniu z innymi. Ostatnio, kiedy się
spotkaliśmy, wszyscy potwierdzili, że warto było walczyć o nasze powiaty, że warto
było wyodrębnić je i uzyskać samodzielność, gdyż potem udało nam się naprawdę wiele.
Może kilka przykładów, czego by nam brakowało, gdyby nie utworzono powiatu brzezińskiego?
ӹӹ Choćby wielu instytucji, które funkcjonują w Brzezinach i na terenie powiatu. To
co najmniej kilkaset miejsc pracy. Mamy też
zdecydowaną poprawę w infrastrukturze.
Przypominam, że udało się zainwestować
ponad pięć milionów złotych w poprawę
infrastruktury Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W Domu Pomocy Społecznej
w Brzezinach najpierw wybudowaliśmy
z funduszy powiatowych nowy budynek
administracyjny, a następnie dokonaliśmy dwóch etapów termomodernizacji na
kwotę łącznie około 2,5 mln złotych. Należy też przypomnieć, że „stary” budynek
szpitala praktycznie był już nieużytkowany, że dzieci na oddziale pediatrycznym

leczono w warunkach urągających wszelkim standardom, nie mówiąc już o stanie sal operacyjnych. Nie pozyskaliśmy
wprost środków, aby dokonać przebudowy za kilkadziesiąt milionów złotych, ale
znaleźliśmy renomowany podmiot, który
bez żadnego finansowego udziału powiatu
tego dokonał, więc powiat nie ma tu żadnych zobowiązań. Oczywiście wcześniej,
kiedy trzeba było wychodzić z zadłużenia
SPZOZ, nasz samorząd przez lata spłacał
te zobowiązania, bo zdecydowaliśmy się
je przejąć, aby pomóc szpitalowi. Mamy
też nową Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz obiekt KRUS, co
jest bezsprzecznie konsekwencją faktu, że
mamy w Brzezinach powiat. To dzięki powiatowi przywrócono Sąd Rejonowy oraz
utrzymany został Urząd Statystyczny, gdzie
do likwidacji było 50 miejsc pracy. To także kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowanych w aktywne formy walki z bezrobociem, co było możliwe dzięki temu, że
mamy w Brzezinach Powiatowy Urząd Pracy, a nie tylko filię. Powiat to także działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i dwóch Domów Pomocy Społecznej
w Brzezinach i Dąbrowie. Myślę, że są to
znaczące fakty, którymi należy się szczycić. Nie brakuje oczywiście także trudnych
momentów, bo mimo wielu milionów złotych zainwestowanych w drogi, potrzeby w
tej materii są nadal ogromne. Przejęliśmy
bowiem infrastrukturę nieprzystającą do
dzisiejszych czasów. Problemów mamy zatem wiele, ale jesteśmy po to, aby je rozwiązywać wspólnie z naszymi mieszkańcami.
Rok 2016 to także 630-lecie pierwszych historycznych wzmianek o powiecie brzezińskim.
ӹӹ Tak, to również ważne wydarzenie. Jest to
630-lecie kasztelanii na ziemi brzezińskiej,
która jak w całym kraju, była najpierw
ośrodkiem sądownictwa, a w XVI wieku
formalnie przekształciła się w powiat, stąd
tradycja powiatu brzezińskiego licząca ponad 600 lat. Na przestrzeni dziejów zmieniał się obszar naszego powiatu, obejmował on m.in. Łódź, Bratoszewice, Stryków
i Ujazd. Chwilami był więc ogromnym
powiatem.
W tegorocznym kalendarzu powiatowym jest też
wymieniona rocznica 1050-lecia chrztu Polski. Czy
w ramach planowanych uroczystości powiat uczci
również to wydarzenie?
ӹӹ 1050 lat chrztu Polski to ważna rocznica, którą my jako Polacy powinniśmy w

sposób szczególny uczcić. Nie jest to rocznica wprost związana z powiatem brzezińskim, ale nam Polakom powinno zależeć,
aby ją upamiętnić, gdyż wyznacza początek państwa polskiego, prawdziwe wejście
Polski do Europy. Powiat planuje się także
włączyć w powiązane z tym wydarzeniem
Światowe Dni Młodzieży, nad przygotowaniem których w dekanatach brzezińskim,
koluszkowskim i strykowskim czuwa
ksiądz dziekan Marek Balcerak. W imieniu powiatu deklaruję, że chcemy współuczestniczyć w tych przygotowaniach, gdyż
jest to bardzo ważne wydarzenie.
Czy trwają już przygotowania do tych wszystkich
obchodów?
ӹӹ Przygotowujemy się do nich, jednak skala naszego udziału jest oczywiście mocno uzależniona od środków, jakie uda się
nam pozyskać – z Narodowego Centrum
Kultury, ze środków ministerialnych czy
wojewódzkich, bo nasze środki na promocję, które możemy przeznaczyć na tego
typu okazje, są dość symboliczne. A mamy
piękne tradycje nie tylko rocznic utworzenia powiatu brzezińskiego, ale chociażby
Powiatowego Spotkania Noworocznego,
Powiatowego Dnia Katyńskiego, Maratonu Kolarskiego przez Ziemię Brzezińską
na Syberię, Powiatowego Zlotu Motocyklistów, dożynek i konkursu orki czy Powiatowego Biegu Niepodległościowego. To
są tradycje, które chcemy kontynuować,
abyśmy potwierdzali na co dzień, że warto
było walczyć o powiat. Szukamy także logo,
wspólnej marki dla naszego powiatu, która
by jednoczyła nie tylko wszystkie gminy,
ale również ludzi działających w różnych
branżach, szczególnie przedsiębiorców, by
mogli się lepiej rozwijać. Każda taka rocznicowa uroczystość jest okazją do tego, byśmy jeszcze bardziej się integrowali i żyli
nie obok siebie, ale razem.
Rozmawiał Tomasz Guzek

FIRMA
KRAWIECKA

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

tel. 509 138 300
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Motoryzacja

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, upraw-

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakła-

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

nienia budowlane, 605 397 614

danie i koszenie trawników, naprawa, malowanie ogrodzeń,

bez opłat, 505 927 959

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent, 508 537 104

itp., 44 714 49 45, 605 236 737

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

„PERFEKCYJNY DOM”- usługi porządkowe dla Twojego

SPRZEDAM pług rolniczy 3-skibowy KVERLAND na za-

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

domu i mieszkania, pranie dywanów, wykładzin, tapicerki

bezpieczeniu resorowym i pług obrotowy 3-skibowy,

karcher, 606 495 830

meblowej i samochodowej, 887 258 364

604 607 306 , 46 874 28 81

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104

POMOC drogowa, transport maszyn rolniczych, 665 734 042

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

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowla-

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

nymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy,

Usługi

889 994 992

604 381 688

KOBIETA z wykształceniem pedagogicznym i 20-let-

MEBLE kuchenne, szafy łazienkowe, garderoby, nietypowe

OGRODZENIA 606 303 471

nim doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem od 2 roku

zabudowy biurowe. Tanio i solidnie, 515 361 875

NAPRAWA komputerów, student informatyki, 534 550 742

życia, 662 790 282

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

TERAPIA logopedyczna, 606 949 285

TAXI całodobowo 7 + 1 , 608 33 44 55

gwarancja najniższych cen!, 501 144 475, www.odslonka.pl

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż – kon-

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

serwacja – serwis, 515 362 050, www.instalmed.pl
ZŁOTA rączka, 721 958 081
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
ANGIELSKI, 517 719 198
PODNOŚNIK koszowy 22 metry, usługi, wynajem,
785 197 253
POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H – dojazd!!! Laptop się
psuje/wyłącza ? Komputer zwolnił ? ZADZWOŃ!!! Przyjadę,
naprawię. Brzeziny, Koluszki i okolice. 732 313 316

Praca
FIRMA krawiecka zatrudni szwaczki, 604 976 964
ZATRUDNIĘ szwaczki – WALDIMEX – Rogów, 698 288 655
PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845
PRZYJMĘ szwaczki do zakładu – stała praca, 605 784 278
ZATRUDNIĘ szwaczki oraz pomoc szwalni, tel. 602 475 488
ZAKŁAD krawiecki zatrudni szwaczki na stałe – żakiety,
spodnie, spódnice, 44 714 23 75, 605 086 828
ZAKŁAD krawiecki zatrudni osoby do prasowania,
44 714 23 75, 605 086 828
ZATRUDNIĘ ekspedientkę, 887 767 311
ZATRUDNIĘ szwaczkę, 601 733 551
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ZATRUDNIMY szwaczki, chałupniczki, stała praca,

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 (3 pokoje), I piętro ul. Przed-

509 477 106

wiośnie 11, 508 364 743, 0044 7514137795

Różne
DUŻE lipy za wycięcie oddam, 782 326 821

ZATRUDNIĘ prasowacza z umiejętnością prasowania ża-

KUPIĘ grunty rolne 2 ha, powiat brzeziński, łódzki wschod-

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

kietów i sukienek – wysokie wynagrodzenie i stała praca

ni, 735 015 333

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,

cały rok, 605 600 896

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

grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki

SZWACZKĘ -sukienki, zarobek powyżej 3.000,-, 661 121 966

okolice Rochny, tanio !!!, 605 148 140

urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

POSIADAM do wynajęcia kawalerkę w Łodzi, 721 309 709

Targowisko Miejskie

ZATRUDNIE kierowcę, ADR – cysterny, kat. C+E, kraj, stała

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

KUPIĘ zboże, 508 471 814

praca, Brzeziny. CV na e-mail: rdz@vp.pl, 606 155 155

KUPIĘ nieużytki, mogą być zalesione, 603 649 467

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

ZATRUDNIĘ prasowacza lub prasowaczkę, 516 846 790

DZIAŁKĘ budowlaną w Brzezinach – Kordeckiego,

Wojciechowski 503 491 722

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 500 448 129

Potockiego, 608 654 436

KUPIĘ owies, 46 874 76 69, 604 634 249

ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E – transport międzynarodo-

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

wy, 601 366 373

Przemysłowej, 797 903 458

501 962 424

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 509 255 110

POSIADAM mieszkanie do wynajęcia 72 m2, Brzeziny, ul.

KUPIĘ zboże 608 746 876

ZATRUDNIĘ na stałe mechanika samochodowego,

Kulczyńskiego1/6, 505 643 774

DREWNO opałowe, rozpałkowe , stemple, 782 652 445

Brzeziny, 535 77 05 24

SPRZEDAM mieszkanie 35 m2 IV p., 609 202 934

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko 180/200,

PRZESZYCIA przyjmę, 501 695 271

DZIAŁKA budowlana 1650 m2 – media, zagospodarowana,

604 607 306, 46 874 28 81

ZATRUDNIĘ szwaczki, konfekcja damska, 693 426 098

Bronowice, 505 410 441

SPRZEDAM siewnik dwu-komorowy Yukon, stan bardzo

ZATRUDNIĘ krojczego, Nowosolna, 602 356 260

PAWILON handlowy 45 m2, media, sprzedam, 505 410 441

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

FARMER sp. z o. o. w Brzezinach zatrudni pracownika do

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

prowadzenia Agromarketu, mile widziane przygotowanie

ogrodzona, gotowa do zagospodarowania, powierzchnia

46 874 28 81

rolnicze, tel. 504 184 065

1500m2, 505 879 777

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

ZATRUDNIĘ na guzikarkę i dziurkarkę, 601 363 688

SPRZEDAM działkę budowlaną 710 m2, Brzeziny, ul. Polna,

660 854 640

SZWACZKI zatrudnię, 663 496 011

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

SPRZEDAM tanio komplet wypoczynkowy i pralkę półau-

SZWACZKI do szycia bielizny, bardzo dobre warunki za-

SPRZEDAM działkę przy ul. Głowackiego – ok. 4.000 m2,

tomat, 507 033 983

trudnienia, praca jednozmianowa, firma mieści się w okoli-

46 874 39 87

SPRZEDAM siano, 602 838 068

cy M-1/zwracamy za dojazdy, 42 637 30 64

SPRZEDAM M-3, 48 m2, BSM, I piętro, Brzeziny, Modrzew-

SPRZEDAM lodówkę, zamrażarkę, stolik RTV, telewizor,

skiego, 504 047 536

694 884 692

Nieruchomości

SPRZEDAM M-3, ul. Głowackiego, blok za ZUS, 512 712 768

SPRZEDAM owce kameruńskie, 500 535 092

WYNAJMĘ 60 m2 „Osiedle na wzgórzu”, 786 237 262

BIGLE – 8 tygodni, odrobaczone, zaszczepione, 661 122 028

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

ZAMIENIĘ mieszkanie 62 m2 bloki TBS na kawalerkę,

OSTATKI - „Gościniec”, 46 875 63 99

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

727 663 550

ODŚNIEŻARKA gilson, stiga, aries, 604 607 306

505 092 499

SPRZEDAM M3 Rogów, 503 964 689

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, ucisk 1400 kg,

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 po remoncie. Ostatecz-

604 607 306, 46 874 28 81

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

na cena 220.000,- zł. Blok z cegły na ul. Głowackiego 30,

SPRZEDAM drewno kominkowe opałowe, 533 277 200

SPRZEDAM mieszkanie dwupoziomowe 120 m2 w bloku z

511 159 202

SPRZEDAM prasowalnicę , dwa żelazka i maszyny,

cegły ul. Głowackiego, 42 235 17 28

SPRZEDAM 35 m2 lub zamienię na większe, 793 748 279

601 977 501

SPRZEDAM działkę budowlaną 1100 m2, Brzeziny, ul. Polna,

SPRZEDAM mieszkanie 35 m2, IV p., 663 923 799

SPRZEDAM drewno opałowe rozbiórkowe drobne i grube
– 100 zł/m2, 731 746 722

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 1 o
powierzchni użytkowej 35,00 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 11,00 zł
2. wadium – 473,55 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,11 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Przetarg na w/w
lokal użytkowy odbędzie się w dniu 04.02.2016 r. o godz. 13ºº w siedzibie Spółki. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na konto TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu
wadium znajdowało się na koncie Spółki. Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz
dowód wpłaty wadium. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

CEGŁA zwykła i szamotowa z rozbiórki, 731 746 722
SPRZEDAM opryskiwacz sadowniczy 400 l., zawieszany,
cena 2.700,- zł., 606 76 30 41
SPRZEDAM dwukółkę, śrutownik, siewnik, krowę
zacieloną, 605 457 156
SPRZEDAM prosięta, 598 538 748
SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową,
604 607 306 , 46 874 28 81
SPRZEDAM prasę do słomy na małe klocki, 604 607 306,
46 874 28 81
POMOGĘ uzyskać wysokie odszkodowanie, 667 126 559
SPRZEDAM zboże, 506 541 534
SPRZEDAM króliki, 785 217 379

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Damian Jóźwiak srebrny w Lesznie
m.in. z Polski i Niemiec. Damian Jóźwiak przez eliminacyjne walki w kategorii
+95kg przeszedł jak burza, pokonując kolejnych rywali i dochodząc aż do wielkiego finału. W nim posiadacz 1. dana z Brzezin zmierzył się z Mateuszem Bazelakiem.
Pojedynek był bardzo trudny dla naszego
reprezentanta. Brzezinianinowi dały się
we znaki trudy poprzednich turniejowych
walk. Skrajnie wyczerpany tylko dzięki olbrzymiemu sercu do walki przetrwał do
końcowej komendy i niestety przegrał na
punkty. Biorąc pod uwagę silną obsadę
zawodów, drugie miejsce można uznać za
doskonały wynik. Sukces poprzedzony był
wieloletnimi treningami oraz współpracą
z trenerem Tomaszem Kwiatkowskim.
Dawid Saj
Kolejny świetny wynik uzyskał Damian Jóźwiak na zawodach w formule MMA. Brzezinianin zajął drugie miejsce podczas II Międzynarodowych Mistrzostw Polski Furo
MMA Karate pod patronatem International Furo Organisation.
Zawody odbyły się w hali widowiskowej
w Lesznie, a walki sędziował shihan Jan
Schneider. Na starcie stawili się zawodnicy

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

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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Wykrywalność przestępstw najlepsza w Brzezinach.
Bezpieczeństwo w 2015 roku okiem brzezińskiej policji (2)
W kategorii społecznie uciążliwych przestępstw – z wynikiem 60,79% brzezińscy policjanci osiągnęli najlepsze I miejsce w województwie, średnia wojewódzka to – 30,19%.
Wykrycie i zatrzymanie 6 z 10 przestępstw
w kategoriach: rozboju, pobicia, kradzieży,
włamania, kradzieży pojazdu, uszkodzenia
rzeczy, uszczerbku na zdrowiu – bardzo dobrze świadczy o brzezińskich policjantach.
Aż 15 z ustalonych sprawców zostało zatrzymanych na gorącym uczynku. Miniony rok
był wyjątkowy również pod względem tymczasowego aresztowania sprawców poważniejszych przestępstw. Brzezińscy policjanci
przewieźli do aresztu w Łodzi aż 7 sprawców
przestępstw, z czego 3 w pracowitym okresie
świąteczno-noworocznym.
„Tak dobre wyniki i oceny to m.in. efekt
codziennej prewencyjnej i kryminalnej służby ukierunkowanej na eliminowanie i zapobieganie sytuacjom mogącym wygenerować
popełnianie przestępstw” – wyjaśnia komendant Cezary Petrus.
Policjanci wciąż rygorystycznie egzekwują zakaz spożywania alkoholu w miejscach
publicznych. Często przestępstwa przeciwko
życiu bądź zdrowiu są popełniane przez osoby spożywające alkohol w takich miejscach
bądź osoby te same stają się ofiarami przemocy. Brak środków na dalszy zakup alkoholu bądź tzw. „pijacka fantazja” skłania do
popełnienia czynów zabronionych. Istotne są
też doprowadzenia tzw. „opiekuńcze” – osób
znajdujących się w stanie upojenia alkoholowego. Osoby takie najczęściej dowożone
były do miejsc zamieszkania, w nielicznych
przypadkach trafiały do Miejskiego Centrum
Zdrowia Publicznego w Łodzi bądź do Policyjnej Izby Zatrzymań. Pomoc w tym zakresie udziela także schronisko brata Alberta –
filia w Brzezinach. W stosunku do tych osób
policja kieruje wnioski o ukaranie do sądu w
Brzezinach za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej.
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 częstą represją brzezińskich policjantów. W wymiernej efektywności tych
działań nasi policjanci też należą do najlepszych w garnizonie łódzkim. Konsekwentne
prewencyjne legitymowania osób, patrolowanie miejsc zagrożonych bezpośrednio sprzyja bezpieczeństwu mieszkańców. Policjantom
bardzo zależy na poczuciu bezpieczeństwa
w miejscach publicznych, w pobliżu miejsca
zamieszkania naszych mieszkańców. Efektywnie reagują na wszelkie istotne dla bezpieczeństwa informacje i uwagi.
W latach 2012- 2014 brzezińscy policjanci zrealizowali kilka dużych spraw dotyczących rozprowadzania narkotyków – ustalono wtedy sprawców – często dilerów – 45
przestępstw. W 2015 roku 10 osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw.
Wciąż prowadzone są czynności ukierunkowane na zatrzymywanie dilerów narkotykowych. Rodzice i pedagodzy szkolni
powinni być szczególnie uwrażliwieni na zachowania wskazujące na możliwość używania narkotyków.
Wzrosła aktywność policjantów związana ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej. W 2013 r. ujawniono 37 takich czynów,
natomiast 45 w 2014 r. Rok 2015 był rekordowy w tzw. ujawnialności własnej. Brzezińscy
policjanci stwierdzili wystąpienie 412 przestępstw. Ciągłym zainteresowaniem policji
pozostaje tzw. przestępczość akcyzowa.
Wciąż potwierdzana jest teza o wysokim
zagrożeniu policjantów w służbie, którego
skutkiem są częste przypadki ataków na policjantów brzezińskiej komendy, tj. naruszenia nietykalności, znieważania, groźby i stosowanie bezpośredniej przemocy.
Istotnym czynnikiem mającym wpływ
na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców są prewencyjne służby ponadnormatywne finansowane przez władze
samorządowe miasta Brzeziny oraz gminy Jeżów. Przekazywane corocznie samorządowe
środki finansowe pozwalają na zapewnienie
bezpieczeństwa w porach zwiększonego zagrożenia, tj. w weekendowe wieczory i noce
oraz dni „rynkowe”. Również władze gminy
Rogów skorzystały z możliwości dodatkowego zadbania o swoich mieszkańców i w 2015 r.
przekazały środki finansowe na takie służby.

Dzięki tej formie finansowania w 2015 roku
funkcjonariusze KPP w Brzezinach oraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Łodzi w ramach czasu wolnego zrealizowali
dodatkowo ponad 530 służb prewencyjnych.
Tak doskonały wynik to również efekt
wymiernych darowizn rzeczowych uzyskanych od samorządowców powiatu i gmin.
KPP w Brzezinach wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt komputerowy zakupiony przez
starostwo powiatowe, sprzęt techniki kryminalistycznej od gminy Brzeziny, sprzęt
informatyczny od gminy Dmosin. Po drogach powiatu brzezińskiego jeżdżą 2 pojazdy
oznakowane współfinansowane w 50% przez
powiat i gminy. Bezpośredni kontakt z mieszkańcami, rozmowy z patrolującymi policjantami, konkretne uwagi i wskazówki mieszkańców przekazywane ich przełożonym
skutkują zapobieganiem popełnianiu czynów
zabronionych oraz zadowoleniem mieszkańców oraz władz samorządowych. Dlatego też
w 2015 roku w gminach najbardziej oddalonych od Brzezin – Jeżowie i w Dmosinie zostały otwarte Punkty Przyjęć Interesantów.
Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że 70% respondentów uważa Polskę
za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Dodatkowo 90% twierdzi, że bezpiecznie jest
w miejscu ich zamieszkania. Jest to najwyższy wskaźnik w ostatnim dwudziestoleciu.
72,4% Polaków dobrze ocenia pracę policjantów w miejscu zamieszkania (Polskie Badanie Przestępczości) podczas gdy wg. badań
EUROSTATU opublikowanych w zeszłym
roku, tylko 6,4 % Polaków obawia się przemocy, przestępczości lub wandalizmu. Stawia to Polskę, wspólnie z Litwą, na drugim
miejscu wśród najbezpieczniejszych państw
UE. „Mam nadzieję, iż te pozytywne opinie
podzielają mieszkańcy powiatu brzezińskiego” – mówi Komendant Powiatowy Policji
w Brzezinach Cezary Petrus. „Dzięki dużemu zaangażowaniu, inicjatywie, pomysłowości i rzetelności w realizacji codziennych
obowiązków, aktywnej współpracy z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi,
możliwe było zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie powiatu
brzezińskiego na tak wysokim poziomie” –
dodaje insp. Cezary Petrus.
g.k.

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
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Świąteczne spotkanie w Małczewie

Po kilku latach przerwy mieszkańcy sołectwa
Małczew ponownie spotkali się na wspólnym
opłatku.
W sobotę 16 stycznia w miejscowej świetlicy
zgromadzili się nie tylko małczewianie na czele z radną i przewodniczącą KGW Aleksandrą
Frydrych, jej zastępczynią Anetą Michałus, byłymi przewodniczącymi: Sabiną Kompą i Michaliną Kaźmierczak oraz sołtysem Stefanem

Łapką, ale także zaproszeni goście: wójt Barbara Hojnacka, ks. proboszcz Mariusz Wojturski oraz zaprzyjaźnieni mieszkańcy z Adamowa i Helenowa w osobach przewodniczących
kół Grażyny Karkusińskiej i Zofii Brzezińskiej
oraz sołtysów Andrzeja Zbytniewskiego i Renaty Wosik.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się
od modlitwy i przełamania się opłatkiem.
Oczywiście, nie zabrakło także świątecznego

poczęstunku. Najwięcej radości najmłodszym,
którzy także przybyli na to spotkanie, sprawił
jednak Święty Mikołaj i liczne prezenty, który
również wójt Barbarze Hojnackiej i ks. proboszczowi Mariuszowi Wojturskiemu podarował
„Małczewskie anioły". Kolejnym wydarzeniem
w odnowionej niedawno wspólnie przez mieszkańców Adamowa i Małczewa świetlicy ma być
zaplanowany na czerwiec Dzień Rodziny.
TOM

Opłatek mieszkańców Eufeminowa

W sobotę 16 stycznia na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w świetlicy OSP w Jordanowie zgromadzili się mieszkańcy Eufeminowa.
Było to już piąte takie spotkanie w ostatnich latach zorganizowane przez lokalne
Koło Gospodyń Wiejskich, które wciąż się
rozwija, czego dowodem jest niedawna zmiana nazwy na Koło Gospodyń i Gospodarzy

Wiejskich, ze względu na liczną obecność
panów w jego strukturach. Łącznie liczy ono
już 36 członków, a od 5 lat przewodzi im radna z tego terenu – Regina Frankowska. Ona
też witała licznie przybyłych do Jordanowa
gości, wśród których byli obecni m.in.: wójt
Barbara Hojnacka, jej zastępca Lechosław
Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa oraz wikariusz z parafii pw.

Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu ks.
Sylwester Markowiak.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od
wspólnej modlitwy i świątecznych życzeń.
Na stole zaś oprócz postnych dań, jako że już
jest karnawał, znalazły się także m.in. krokieciki, pasztety i udka. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd do akompaniamentu zespołu z Brzezin, który później
przygrywał do zabawy tanecznej.
Spotkanie opłatkowe mieszkańców Eufeminowa rozpoczęło kolejny rok pełen
wydarzeń przygotowanych przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, m.in.
przewidziany jest Dzień Kobiet, spotkanie wielkanocne, tradycyjne święcenie
pól, Noc Świętojańska i Dzień Pieczonego Ziemniaka.
TOM
ogłoszenie płatne
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Hokeistki halowymi wicemistrzyniami Polski

Duży sukces odniosły zawodniczki
KS Hokej-Start Brzeziny na Halowych
Mistrzostwach Polski w hokeju na trawie
kobiet. Podopieczne trenerki Małgorzaty
Polewczak zajęły drugie miejsce i po raz
pierwszy w historii sięgnęły po srebrne
medale w tej najważniejszej imprezie halowej w naszym kraju.
Rozgrywki halowe rozpoczęły się
od dwóch turniejów fazy wstępnej.
W pierwszym z nich, który odbył się
w miejscowości Rogowo, nasze zawodniczki zremisowały z gospodyniami LKS
Rogowo 2:2 i pokonały UKH Ósemkę
Tarnowskie Góry 5:2. W drugich zawodach, które rozegrano w Tarnowskich
Górach, brzezinianki pokonały ZSMS
Poznań 5:2 i przegrały z AZS Politechniką Poznańską 2:4. Po dwóch turniejach wstępnych w klasyfikacji generalnej
pierwsze miejsce zajęła AZS Politechnika Poznańska, która zgromadziła komplet dwunastu punktów. Na drugim

miejscu sklasyfikowano KS Hokej Start
Brzeziny z siedmioma punktami, trzeci
był ZSMS Poznań z sześcioma oczkami
na koncie, czwarty LKS Rogowo z dwoma punktami i piąta UKH Ósemka Tarnowskie Góry z jednym punktem. Do
finałów awansowały cztery pierwsze
drużyny.
Finałowy turniej odbył się w hali Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W półfinale KS Hokej-Start trafił
na ZSMS Poznań. Spotkanie rozpoczęło
się dla podopiecznych Małgorzaty Polewczak znakomicie. Po pierwszej połowie reprezentantki naszego miasta
prowadziły 3:0 po dwóch golach Martyny Gabary i jednym trafieniu Marzeny Pawlak. Po zmianie stron czwartego
gola dla Brzezin zdobyła Paula Sławińska. Wszystko wskazywało na to, że losy
awansu do finału są już rozstrzygnięte.
Poznanianki stać było na honorowe trafienie Joanny Witke. Chwilę później do

siatki rywalek po raz drugi piłkę posłała
Paula Sławińska. ZSMS Poznań strzelił
jeszcze dwie bramki, ale w końcowym
rozrachunku KS Hokej-Start wygrał 5:3
i awansował do wielkiego finału. W nim
brzezinianki zmierzyły się z głównym
faworytem zawodów AZS Politechniką
Poznańską. Niestety, po kwadransie gry
brzezinianki przegrywały 0:3 po bramkach Amelii Karteli i Oriany Walasek.
Przed przerwą na listę strzelczyń wpisała się po raz kolejny Katerla i było 0:4.
W drugiej połowie bramki już nie padły i KS Hokej-Start przegrał ostatecznie
0:4. „Bardzo długo zastanawiałyśmy się
czy wystartować w tej imprezie. Nie miałyśmy warunków na odpowiednie przygotowanie się do turnieju. Z tej strony
należą się podziękowania pani dyrektor
ZSP Annie Sokołowskiej za udostępnienie sali, gdzie chociaż trochę mogłyśmy
potrenować. Decyzja o udziale zapadła
na kilka dni przed startem. Podeszłyśmy do tego na zasadzie przygotowań do
rundy wiosennej na trawie. Jestem bardzo zadowolona z wyniku. Dziewczyny
również cieszą się z medalu. Po spotkaniu z ZSMS Poznań powiedziałam, że ja
już zdobyłam mistrzostwo Polski, ponieważ w finale czułam się jakbym grała na Mistrzostwach Europy. W składzie
Politechniki były same reprezentantki Polski, które na drugi dzień wyjeżdżały na ME” – skomentowała Małgorzata Polewczak. W historii rozgrywek
Halowych Mistrzostw Polski hokeistki
z Brzezin zdobyły już ósmy medal. Do
tej pory brzezinianki mogą poszczycić
się trzema złotymi oraz czterema brązowymi krążkami.
Dawid Saj

Kubuś Puchatek w bibliotece
18 stycznia przypada Międzynarodowy
Dzień Kubusia Puchatka, a 31 stycznia minie
60 lat od śmierci twórcy bajek o tym ulubieńcu wielu dzieci – Alana Aleksandra Milne’a.
Z tej okazji nie mogło zabraknąć w brzezińskiej bibliotece wystawy poświęconej tym
wydarzeniom.
W czytelni Oddziału dla Dzieci poznamy
m.in. biografię A. A. Milne’a, który postać
Kubusia Puchatka wymyślił dla swojego synka, a jego pierwowzorem był pluszowy miś

podarowany na pierwsze urodziny chłopca w 1921 r. Pierwsza książka nosząca tytuł
„Kubuś Puchatek" została wydana w 1926 r.
w Londynie. Autor zachęcony sukcesem wydawnictwa napisał dwa lata później dalszą
część przygód sympatycznego misia zawartych w „Chatce Puchatka". Do śmierci pisarza w 1956 r. sprzedano 7 mln jego książek
wydanych w 12 językach. Oddział dla Dzieci zaprasza także przedszkolaków i uczniów
wraz z opiekunami na prelekcje poświęcone

osobie autora i jego sympatycznego bohatera
Kubusia Puchatka.
TOM
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Wielka szansa Dariusza Ślusarka
ciężkiej pracy i długim oczekiwaniu pojawiła się olbrzymia szansa, aby Darek stanął na nogi. Warunkiem jest bardzo kosztowna operacja.

Minęło trzy i pół roku od tragicznego wypadku Dariusza Ślusarka. Młody koluszkowianin przez ten czas dzięki pomocy
darczyńców i ludzi dobrej woli brał udział
w wielu turnusach rehabilitacyjnych w kraju oraz regularnie ćwiczył w domu. Po

Przypomnijmy, że 29 lipca 2012 roku
Darek doznał poważnego urazu kręgosłupa – złamane kręgi i uszkodzony rdzeń
kręgowy. Stwierdzono u niego tetraplegię, czyli czterokończynowy paraliż. Od
tamtego czasu Darek brał udział w wielu turnusach rehabilitacyjnych, stan jego
kondycji ruchowej znacznie się poprawił.
Dzięki temu koluszkowianin stanął przed
wielką szansą na powrót do sprawności ruchowej. Darek musi się poddać kosztownej
operacji przeszczepu komórek macierzystych oraz wszczepieniu elektrostymulatora do kręgosłupa. Przeszczep komórek
ma pomóc odbudować połączenia nerwowe w rdzeniu kręgowym, a elektrostymulator ma ułatwić przewodzenie impulsów
między nerwami. Taki zabieg wykonuje
w Bangkoku jedyny na świecie specjalista.

Szacowany koszt operacji razem z pobytem dla trzech osób (Darek i przynajmniej
dwóch opiekunów), biletami lotniczymi
i obowiązkowym, prawie dwumiesięcznym turnusem rehabilitacyjnym, wynosi około 400 tysięcy złotych. Zebranie takiej kwoty przerasta możliwości rodziny
Ślusarków.
W związku z tym od kilku tygodni trwa
sprzedaż specjalnych cegiełek, z których
dochód w całości przekazywany jest dla
Darka. Rodzina Ślusarków ma specjalne
ministerialne pozwolenie na tego typu akcję. Cena cegiełki zaczyna się od pięciu
złotych. Można je nabywać, kontaktując
się telefonicznie pod numerem telefonu:
502 323 471 lub dokonując wpłaty na konto: Fundacja Słoneczko 89 8944 0003 0000
2088 2000 0010 Krs 000186434 nr subkonta 369/S Dariusz Ślusarek. ,,Chcieliśmy
z góry podziękować wszystkim ludziom
dobrej woli za wsparcie i okazaną pomoc”
– mówią Darek z rodzicami.
Dawid Saj

Metaloplastyka w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejną wystawę, tym razem prac
z dziedziny metaloplastyki autorstwa
pasjonata sztuki z Warszawy Dariusza
Drzewieckiego.
Nie przypadkiem ta niezwykła ekspozycja dzieł z miedzi i cyny wystawiana
jest w Brzezinach. W 2005 roku Dariusz
Drzewiecki prezentował bowiem w naszym mieście 25 niecodziennych lamp
witrażowych, a ponieważ ostatnio miał
wystawę w Poleskim Ośrodku Kultury
w Łodzi, postanowił te same prace pokazać także w zaprzyjaźnionych Brzezinach.
Lampy Dariusza Drzewieckiego wzbudziły duże zainteresowanie odwiedzających

motywów natury czy wytworów techniki. Łącznie to 27 dzieł, które prezentowane są w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Można je oglądać do
połowy lutego.
TOM
brzezińską bibliotekę, więc jego dzieła
z miedzi i cyny, które mogą stanowić element wystroju nowoczesnych mieszkań,
powinny także zainteresować mieszkańców naszego miasta. Nie brakuje wśród
nich form w kształcie ludzkich twarzy,

Świąteczno-noworoczne spotkanie brzezińskich emerytówV
20.1.2016 r.

W sobotę 16 stycznia o godz. 15.00
w stołówce „Smakosz” odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie członków
i sympatyków brzezińskiego oddziału

rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Przybyłych
gości, m.in. wójt gminy Brzeziny Barbarę Hojnacką, przewodniczącego Rady

Powiatu Mariana Krasińskiego, sekretarza powiatu, radnego miasta Zbigniewa
Bączyńskiego, wicestarostę brzezińskiego Romana Sasina, ks. Marka Balceraka, proboszcza parafii pw. Najświętszej
Marii Panny Częstochowskiej w Brzezinach, o. Grzegorza z parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu oraz sekretarza oddziału PZERiI Danutę Kawkę powitała
Krystyna Ambrozińska – prezes brzezińskiego oddziału PZERiI. Zaproszeni samorządowcy i duchowni złożyli
seniorom noworoczne życzenia, a następnie dla wszystkich gości wystąpiły „Brzezinianki” pod kierownictwem
Czesławy Dziedzic w specjalnie na tę
okazję przygotowanym programie. Po
zespole wystąpiła jeszcze Jadwiga Nowańska. Występy artystyczne zakończyła modlitwa ks. proboszcza Marka Balceraka, który poświęcił opłatki. Później
nadszedł czas na indywidualne życzenia i przełamanie opłatkiem, po którym
uczestnicy spotkania zasiedli do noworocznego poczęstunku. W spotkaniu
uczestniczyło około 110 osób.
Kolejnym spotkaniem brzezińskich
emerytów będzie zabawa karnawałowa,
która odbędzie się 30 stycznia o godz.
18.00, a ostatkowe spotkanie przy pączku i herbacie zaplanowano na 9 lutego
o godz. 16.00.
G.k.

Niedzielny koncert Eleni w Jeżowie

W niedzielę 17 stycznia podczas uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym pw. Świętego Józefa Oblubieńca

BIS/3/2016

Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie
odbył się koncert Eleni. Znana polska
piosenkarka greckiego pochodzenia

zaśpiewała najpiękniejsze polskie kolędy oraz piosenki o tematyce świąteczno-noworocznej i zimowej.
Po zakończonej mszy św. odbyło się
spotkanie z Eleni, podczas którego piosenkarka wraz z zespołem rozdawała
autografy, odpowiadała na pytania i pozowała do zdjęć.
g.k.
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Studniówka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
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Jubileuszowa
wigilia „Naszych Dzieci"

Tegoroczna wigilia członków i podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym
Dzieciom" stanowiła podsumowanie obchodów 20-lecia tej organizacji. Były one
zaś dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach w ramach dotacji
dla organizacji pozarządowych.
Około 80 uczestników jubileuszowej
wigilii witała prezes „Naszych Dzieci" Barbara Bigoszewska. Na otwarcie imprezy
wystąpiła młodzież z Gimnazjum w Przecławiu ze świątecznym przedstawieniem
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przygotowanym pod kierunkiem katechetki Pauliny Skrzyneckiej. Wspólnej
modlitwie przewodniczył były dziekan
dekanatu brzezińskiego ks. Bogumił Walczak, który nawiązując do nazwy ośrodka
rehabilitacyjnego życzył, aby „Słoneczko"
zawsze świeciło podopiecznym stowarzyszenia, Gwiazda Betlejemska im przewodziła, a każda matka czuła się jak Maryja. Świąt pełnych radości i uśmiechu oraz
spełnienia marzeń życzyła wiceburmistrz
Justyna Nowak, a pierwszym z nich był
zapewne kosz słodkości, jaki przynieśli ze
sobą starosta brzeziński Edmund Kotecki

20.1.2016 r.

i wicestarosta Roman Sasin. Oczywiście,
nie zabrakło także prezentów od Świętego Mikołaja, wśród których znalazły się
także upominki przygotowane z okazji
20-lecia „Naszych Dzieci". Miłym prezentem był też występ wszystkich pracowników ośrodka, którzy zaprezentowali tradycyjną kolędę. Później przyszedł czas
na dzielenie się opłatkiem i spożywanie
wieczerzy, którą przygotowali uczniowie
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
TOM
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Sylwester „Młodych Duchem"
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XI

Na zabawie sylwestrowej brzezińskiego stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem" bawiło się 65 osób.
Seniorzy spotkali się o godzinie 20 w Centrum Promocji
i Kultury, gdzie mieści się siedziba organizacji. Część potraw
została przygotowana przez organizatorów, m.in. barszczyk czerwony z pasztecikami i pieczone udka, a resztę dań uczestnicy
zabawy zapewnili we własnym zakresie. Oprócz tanecznej muzyki skierowanej do osób w wieku 60 i 70 lat nie zabrakło także
konkursów przygotowanych przez didżeja Darka, m.in. wyboru
króla i królowej balu. Wspaniała zabawa trwała aż do samego
rana. „Na początku roku planujemy jeszcze imprezę karnawałową” – informuje Jadwiga Wasiak, główna organizatorka sylwestra „Młodych Duchem".
TOM

XVIII Przegląd Szopek w Dąbrowie
Już po raz osiemnasty w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie zorganizowano Międzypowiatowy Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych.
Wydarzenie zgromadziło podopiecznych siedmiu placówek pomocy społecznej oraz licznych gości. Przybyli przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej w Brzezinach, Lisowicach, Wiśniowej Górze, Borówku, Konstantynowie Łódzkim, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skierniewicach oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy z Głowna. Nagrodę starosty brzezińskiego Edmunda Koteckiego za najpiękniejszą szopkę otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie. Obszerną relację z wydarzenia
przedstawimy Państwu w kolejnym wydaniu BIS.
TOM
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CPiK w Brzezinach zaprasza
na Koncert - Mai Koman

20.1.2016 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 WOŚP 2016 w Brzezinach

Sztab WOŚP w Brzezinach podsumował tegoroczną akcję. W zorganizowanym przez
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
finale 2016 uczestniczyło 59 wolontariuszy, wszystkie miejskie i powiatowe instytucje, placówki oświatowe, stowarzyszenia, formacje mundurowe oraz tysiące
brzezinian i mieszkańców powiatu. Bilans
tegorocznej akcji zamknął się w sumie
33.603,79 zł.
10 stycznia o godz. 16 program sceniczny
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2016 na
dziedzińcu CPiK rozpoczął występ chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach pod opieką Macieja Wójcikowskiego.
Następnie kilka słów do seniorów skierował
Tomasz Żaczek z Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach, który przestrzegał przed oszustami wyłudzającymi pieniądze, m.in. metodą „na
wnuczka” czy „pracownika pomocy społecznej”. Pokaz karate Kyokushin zaprezentowali
wychowankowie sekcji z Brzezin, którą prowadzi Krzysztof Derach. Zwieńczeniem pierwszej
części programu scenicznego, po której przeprowadzono licytacje, był występ połączonych
orkiestr dętych Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach i Gminnego Ośrodka Kultury
w Dzierżąznej pod batutą Radosława Szymczyka. Rozgrzewającą „dyskotekę pod chmurką”
poprowadził Krzysztof Maliszewski, bardziej
znany jako DJ Malisz. Później nadszedł czas na
występ lokalnej gwiazdy disco, na którą czekało wielu brzezinian, czyli występ tercetu Pilage, który w rytm piosenek disco polo i popularnych coverów roztańczył publiczność. O godz.
20.00 zapalono światełko do nieba. W tym roku

były to zimne ognie, których rozdano ponad
500 sztuk. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się licytacje prowadzone przez Barbarę Kędzię,
Teresę Kawecką oraz Monikę Jarzęcką, szefową
miejskiego sztabu. Rekordową cenę 220 złotych
uzyskał tort czekoladowy wykonany przez Babeczki Chili. Był to ponad dwukilogramowy
tort z bitą śmietaną, wiórkami czekoladowymi i czekoladowymi drażami. Za 180 złotych
sprzedano wykwintną kolację dla dwóch osób
w stylu PRL przygotowaną w Barze Miś przy ul.
Łódzkiej. Tutaj oprócz kolacji organizator zapewnił także dojazd fiatem 125 p. Po 50 złotych
zapłaciły osoby licytujące kosz ze słodkościami Milka ufundowany przez stację benzynową
Moja, zegar WOŚP oraz inne gadżety WOŚP.
Równie niemałe środki uzyskano z licytacji zestawów Intermarche, vouchera Studia Urody,
obrazu namalowanego przez niepełnosprawną malarkę Agnieszkę Sapińską czy też akrylowego obrazu Marka Włodarkiewicza. Koszule i inne gadżety WOŚP licytowano „na pniu”.
Licytujący wielokrotnie przebijali ceny wywoławcze paczek słodyczy ufundowanych przez
pracowników Przedszkola nr 3, zestawów pierogów firmy Szaszłyk, medali wybitych z okazji
110. rocznicy orkiestry dętej OSP Brzeziny, kalendarzy starostwa i KPP Brzeziny, zaproszeń
na pizzę do pizzerii Peweks, karnetów do groty
solnej w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. Z licytacji uzyskano blisko 3 tys. zł. Warto wspomnieć o tym, co działo się obok sceny.
Przez cały czas zbierano korki na lepsze funkcjonowanie niewidomej dziewczynki z Brzezin
Natalii Bałys. W ten sposób udało się zebrać 30
litrów plastikowych korków i nakrętek, które

przeznaczone zostaną na jej udział w programie
„Komputer dla Homera”.
Druhowie z OSP Brzeziny demonstrowali
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zasady udzielania pierwszej pomocy zaprezentowali także członkowie Związku Strzeleckiego
„Strzelec” z Brzezin i Zgierza wsparci uczniami
z Koła Ratownictwa Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach. Gorącą i pożywną grochówką
oraz żurkiem, a także kiełbasą i kaszanką z grilla częstowali uczniowie Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach – w ten sposób zebrali ponad 463 zł. Blisko 700 złotych
zebrały Babeczki Chili z Koła Gospodyń Miejskich w Brzezinach, serwując gorącą czekoladę,
kawę, herbatę, kanapki oraz ciasta.
Już od rana wolontariusze zbierali pieniądze do tekturowych puszek. Najwięcej zebrała
Maja Hrowatić – 3002.21 zł, pomagały jej Karolina Żurek i Paulina Gabara. 1939,46 zł zebrały Wiktoria Dyrała, Michalina Luc i Joanna Dąbrowska. Alicja Plintara wspólnie z Sonią
Kasperską i Karoliną Bielak zebrały 1795,05 zł
oraz niewielkie ilości obcych walut, a Julia Rubaszewska i Szymon Zambrzycki 1620,12 zł.
Wolontariuszami opiekowały się instruktorki
ZHP w Brzezinach, które dbały, aby kwestujące dzieci i młodzież nie opadły z sił – wolontariusze mieli zapewnione ciepłe i słodkie posiłki przygotowane z produktów dostarczonych
przez firmę Gar-Spółka z Przecławia (zalewajka i ciasta), wędliny – firma Rzeźnik z Jeżowa,
pieczywo z piekarni Słamar z Wągier, Olszyńscy z Koluszek oraz Zygmunta Brzezińskiego
z Brzezin.
Nieocenioną pomoc przy liczeniu zebranych
pieniędzy okazali pracownicy banku PEKAO
SA I oddział w Brzezinach: Wiesława Piotrowska, Bogusława Skrzypek, Agnieszka Wątorowska, Eliza Pryk oraz Tomasz Kucharski, którym
pomagały Maria Mroczkowska i Joanna Staroń
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach.
Po przeliczeniu okazało się, że WOŚP w Brzezinach zebrała w tym roku 33.603,79 zł.
g.k.
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Książki, które leczą

Na kilku oddziałach w brzezińskim szpitalu pojawiły się biblioteczki, z których mogą korzystać pacjenci.
„Dobra książka łagodzi stres związany z leczeniem, pozwala zapomnieć o chorobie, czekającym zabiegu, towarzyszy w powrocie do
zdrowia, można powiedzieć, że ciekawa lektura
niejednokrotnie wspomaga terapię" – czytamy
na stronie internetowej Powiatowego Centrum
Zdrowia www.szpital-brzeziny.pl. Biblioteczki
powstały m.in. na oddziałach chemioterapii,
chirurgii onkologicznej, ginekologiczno-położniczym i pediatrii. Otwarto je w ramach szpitalnej akcji „Książka na zdrowie" i w najbliższym
czasie pojawią się również w kolejnych oddziałach. „Część książek otrzymaliśmy od Narodowego Centrum Kultury – wszystkie nowe, pozostałe otrzymaliśmy od pracowników szpitala
i zaprzyjaźnionych firm” – informuje Monika
Trojanowska z Powiatowego Centrum Zdrowia używającego też nazwy Szpitala Specjalistycznego Brzeziny. Mieszkańcy, organizacje,
instytucje czy firmy, które chciałyby wesprzeć tę
ciekawą akcję, wciąż mogą przekazywać książki. Z pewnością znajdą one czytelników wśród
pacjentów brzezińskiego szpitala.
TOM

Przedsiębiorstwo „Agat” S.A.
z siedzibą w Koluszkach
poszukuje
kandydatów na następujące stanowisko:
Księgowy/Księgowa
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego w odpowiednim kierunku do aplikowanego
stanowiska;
• min. dwuletniego doświadczenia zawodowego w zakresie księgowości;
• umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz umiejętności
sporządzania deklaracji podatkowych(znajomość zagadnień kadrowopłacowych będzie dodatkowym atutem);
• znajomości księgowych programów komputerowych oraz pakietu MS
Office;
• biegłej znajomości języka niemieckiego;
• bardzo dobrej organizacji pracy, inicjatywy i zaangażowania ;
• umiejętności pracy w zespole oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów.
Oferujemy:
• możliwość pogłębiania doświadczenia zawodowego w renomowanej
firmie;
• stabilne warunki zatrudnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail:
kadry@agat-koluszki.pl
lub na adres: Przedsiębiorstwo Agat S.A. 95-040 Koluszki ul. Paderewskiego 1.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)

XX sesja Rady Miasta Brzeziny
Informuję mieszkańców Miasta Brzeziny o obradach XX sesji Rady Miasta , która odbędzie się 28 stycznia 2016 r. w
czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny o godz. 9.00. W części uroczystej sesji nowo wybrany radny Pan
Dariusz Guzek złoży ślubowanie. W porządku dziennym znajdują się
- informacja Burmistrza Miasta z działalności między sesjami Rady,
- interpelacje i zapytania radnych,
- odpowiedzi na interpelacje,
- zapytania radnych do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny, prezesów spółek miejskich i Spółdzielni
Socjalnej,
- sprawozdanie z działalności Rady Miasta, komisji Rady oraz dyżurów radnych,
Najważniejszym jednak punktem obrad styczniowej sesji będzie rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Miasta
Brzeziny na 2016 rok. Rada Miasta rozpatrzy także przyjęcie uchwał w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
W punkcie wolne wnioski radni a także mieszkańcy miasta Brzeziny będą mieli okazję do wypowiedzenia się w istotnych
sprawach dla miasta i mieszkańców.
Serdecznie zapraszam Mieszkańców do uczestnictwa w styczniowej sesji.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Kędzia

XV

20.1.2016 r.

Zielony powiat brzeziński

Wraz z końcem roku zakończył się powiatowy projekt „Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu brzezińskiego poprzez propagowanie
walorów ziemi brzezińskiej oraz zbiórkę
surowców wtórnych Zielony powiat”. Ta
swoista kampania informacyjno-edukacyjna została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Finałowe spotkanie, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt osób, rozpoczęło się niezwykle barwnie – widowiskowym przedstawieniem podnoszącym
świadomość ekologiczną, które pod kierunkiem Marioli Tyralskiej przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie
nagród w powiatowym konkursie ekologicznym, gdzie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów tworzyli prace plastyczne, a starsi mogli sprawdzić swoją wiedzę
z ekologii. Jesienią w ramach tego samego projektu pracownicy starostwa rozdali
ponad 500 drzewek w zamian za makulaturę, a wiosną i latem elementy edukacji
ekologicznej włączono w takie wydarzenia jak Dni Powiatu Brzezińskiego, Maraton Rowerowy przez Powiat Brzeziński
na Syberię i Dożynki Powiatowo-Gminne.
Szczegółowe wyniki konkursu ekologicznego są następujące – część plastyczna:
uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych:
I miejsce – Krystian Kubicz SP Jeżów, II
– Dominik Kaczmarski ZSS Dmosin, III

Julia Pońska ZSS Dmosin, wyróżnienie
Justyna Ferdzyn SP nr 1 Brzeziny, Nikola
Jankowska SP Wola Cyrusowa. Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych: I – Julia Łuczyńska ZSS Dmosin, II – Marcel
Ławniczak ZS Rogów, III – Bartosz Polit SP Przyłęk Duży, wyróżnienie – Sebastian Nowaczyński ZSS Dmosin, Wiktoria
Kozioł SP Przyłęk Duży, Dominik Kaczmarek SP Jeżów. Uczniowie gimnazjum:
I – Natalia Potargowicz ZSS Dmosin, II –
Katarzyna Rawicka ZS Rogów, III Małgorzata Rosińska ZSS Dmosin, wyróżnienie
– Julia Głowacka ZSS Dmosin, Magdalena
Pawlina ZSS Dmosin. Dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną: I –
Piotr Stypułkowski WTZ „Blisko Ciebie”,
II – Łukasz Filipski Zespół Szkół Specjalnych, III miejsce – Agnieszka Stefańska
WTZ „Blisko Ciebie”, wyróżnienie – Rafał
Królikowski WTZ „Blisko Ciebie”. Część
teoretyczna: I – Patryk Kurzawa Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych, II – Aleksandra Kuchta Liceum Ogólnokształcące, III
– Kamila Wieczorek LO, wyróżnienie –
Monika Urbańska - ZSP.
TOM

XVI

20.1.2016 r.

Zdrowe życie z uniwersytetem

Na ostatnim wykładzie brzezińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku emeryci poznawali tajniki zdrowego trybu życia, a szczególnie profilaktyki nowotworów.
Tym razem wykładowcą był Janusz Dąbrowski – autor ponad 10 książek i kilkuset artykułów na temat zdrowia. Sala świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach, gdzie odbywają się wykłady,
zapełniona była więc w pełni słuchaczami brzezińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w najbliższych planach
mają wyjazdy do kina i teatru, a także
studenckie spotkanie integracyjne, jak
na prawdziwych słuchaczy uniwersytetu
przystało.
TOM

W drodze do Krakowa – przygotowania do Światowych Dni Młodzieży
młodzież koncentrowała się wokół propozycji papieża Franciszka wyrażonej w liście do
młodych na ŚDM, by każdego miesiąca, począwszy od stycznia, praktykować po jednym
uczynku miłosierdzia względem duszy i jednym względem ciała. W tym miesiącu przypadły: „Głodnych nakarmić i grzeszących upominać”. Młodzież przyglądała się niedoborom
ciała, ale też ducha, do których należą m.in.
głód akceptacji, miłości, obecności, przyjaźni
itd. Nie zabrakło wspólnej zabawy tanecznej.
Ponadto grupa teatralna przygotowała ekipę
kolędników.
Z kolei 11 stycznia sekcja liturgiczna uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym z udziałem
metropolity łódzkiego abpa M. Jędraszewskiego. „Zróbcie wszystko, aby poprzez was
Światowe Dni Młodzieży były prawdziwym
Bożym Narodzeniem!" – zachęcał arcybiskup
łódzki.
Natomiast najbliższe spotkanie dla wolontariuszy skupionych w sekcji Służby
Do Światowych Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka pozostało blisko 180 dni. Przygotowania do tego wydarzenia poprzedzone
są wieloma spotkaniami dotyczącymi kwestii
organizacyjnych, ale jest to także okazja do formacji duchowej młodych ludzi. Każdego miesiąca młodzież Regionu Brzezińskiego, obejmującego dekanaty: strykowski, koluszkowski
i brzeziński uczestniczy w warsztatach pozwalających zapoznać się z ideą ŚDM.
9 stycznia uczestnicy sekcji: wolontariat,
chór, teatr spotkali się w Olszy. Podczas zjazdu

Liturgicznej odbędzie się 23 stycznia o godz.
10.00 w Olszy. Spotkanie przeznaczone jest dla
ministrantów i lektorów. Z kolei dorośli odpowiedzialni za ŚDM poszczególne sprawy będą
omawiać 3 lutego o godz. 19.00 w salce przy
kościele parafialnym Podwyższenia Świętego
Krzyża w Brzezinach.
Jak przyjąć pielgrzyma na nocleg?
W regionie brzezińskim w dn. 20 - 25
lipca będziemy gościć ok. 300 pielgrzymów
z Włoch, Francji i Hiszpanii. Rodziny, które
chciałyby gościć w swoich domach młodzież
z zagranicy podczas ŚDM, mogą zgłaszać się
do proboszczów brzezińskich parafii, by zaoferować swą pomoc. Organizatorzy ŚDM spodziewają się przyjazdu młodych ludzi w wieku
14 - 35 lat. Przyjęcie pielgrzymów to doskonała
okazja, by wyrazić gest pomocy, poznać inne
osoby, ale także zaprezentować polską gościnność i otwartość.
a.j.

PKS Skierniewice Spółka z o.o. posiada do wynajęcia halę z kanałami
naprawczymi oraz pomieszczeniami socjalnymi. Obiekt znajduje się
przy ul. Waryńskiego 32 w Brzezinach. Informacja na miejscu lub pod
numerem telefonu 46/833-40-35, 833-32-41 wew.13
Zapraszamy
mieszkańców 26 stycznia o godz. 18.30 do kościoła Św. Anny
na dziękczynną mszę świętą za miniony rok oraz błagalną za nowy rok.
O godz. 18.00 razem z zespołem „nAsza szAnsa” ,
będziemy kolędować, śpiewając kolędy i pastorałki.
Komitet Odnowy Kościoła Św. Anny

