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Brzezinianki srebrnymi
medalistkami Mistrzostw Europy!
do 24 stycznia odbywały się w Mińsku.
Biało-czerwone sięgnęły po historyczne srebrne medale, które zawisły również na szyjach dwóch zawodniczek KS
Hokej-Start Brzeziny: Anny Gabary i Pauli
Sławińskiej.

Ogromny sukces odniosła reprezentacja
Polski kobiet w hokeju na trawie na Halowych Mistrzostwach Europy, które od 22

Polki trafiły do bardzo silnej grupy A, w której zmierzyły się z obecnymi
wicemistrzyniami Europy Holenderkami oraz z reprezentacjami Czech i Belgii.
W pierwszym spotkaniu biało-czerwone
były cieniem faworyzowanej reprezentacji Holandii. Rywalki pewnie wygrały 9:0
(5:0). Kolejnymi przeciwniczkami podopiecznych selekcjonera Krzysztofa Rachwalskiego były reprezentantki Belgii,
z którymi Polki wygrały 5:1. W decydującym o awansie meczu biało-czerwone
pewnie 4:0 pokonały Czeszki. Polki wyszły z grupy z drugiego miejsca i w półfinale zmierzyły się z rewelacyjnymi gospodyniami turnieju Białorusinkami, które
wygrały rywalizację w grupie B. Mecz był

James szuka rodziny

James O'Dell chce odwiedzić najważniejsze dla historii Polski miasta, m.in.
Warszawę, Kraków, Częstochowę i Gniezno. Chciałby także przyjechać do Brzezin,

skąd w 1900 r. do Ameryki wyjechał Jan
Albert Pająk, syn Jana Józefa Pająka i Julii
Rudnickiej. Dziadek Jamesa miał pięcioro
rodzeństwa – braci Antoniego (ur. 1881 r.),
Stanisława (ur. 1884 r.) i Józefa (ur. 1886 r.)
oraz dwie siostry – Antoninę (ur. 1888 r.)
i Katarzynę (ur. 1891 r.). „Do tej pory udało
mi się znaleźć w archiwach archidiecezjalnych z końca XIX w., w księdze parafialnej z Brzezin, informację o chrzcie Heleny,
która prawdopodobnie również była jego
siostrą” – wyjaśnia Krzysztof Skowroński

Od 1 lutego 90-ka
zmienia trasę str.3

Finał WOŚP w Szkole
Muzycznej
str. 5,15

To historia jak z filmu. Jan Pająk wyjechał
z Brzezin do USA w 1900 roku, a po upływie
ponad stulecia jego prawnuczka, na prośbę ojca, chce odnaleźć w Polsce krewnych.
We wrześniu James O’Dell pragnie wrócić
do Brzezin, żeby poznać ojczyznę przodków i – być może – spotkać się z rodziną.

Cena 1,50 zł

bardzo trudny i obfitował w liczne zwroty
akcji. Bohaterką spotkania okazała się zawodniczka KS Hokej-Start Brzeziny Paula
Sławińska, która strzeliła bramkę na wagę
remisu. Po wojnie nerwów podopieczne
Krzysztofa Rachwalskiego ostatecznie wygrały z gospodyniami turnieju 3:2 i po raz
pierwszy w historii weszły do wielkiego finału. W nim nasze kadrowiczki ponownie
spotkały się z Holenderkami, które w drugim półfinale pokonały 5:2 reprezentację
Niemiec. Polki długo grały z faworytkami jak równy z równym, ale ostatecznie
przegrały 2:5 i zdobyły srebrne medale.
Dla kobiecej reprezentacji Polski jest to
trzeci medal w historii startów w Halowych Mistrzostwach Europy. Poprzednio
w 2012 roku w Lipsku i w 2014 roku w Pradze Polki stawały na najniższym stopniu
podium. „Jestem bardzo dumna z występu naszych dziewczyn. Kluczowy był mecz
z Białorusią. Bez wątpienia główną bohaterką tego spotkania była Paula, która
strzeliła z krótkiego rogu bramkę na wagę
remisu, a w konkursie przedłużonych karnych zdobyła jednego gola” – skomentowała Małgorzata Polewczak, trenerka KS
Hokej-Start Brzeziny.
Dawid Saj
prowadzący w Polsce poszukiwania genealogiczne na zlecenie Jamesa i jego córki
Christine.
James, który w USA pracował przez lata
dla koncernu IBM, jest już na emeryturze.
Przez całe stulecie w jego rodzinie pielęgnowano polskie tradycje, opowiadano
dawne historie, a przysmakiem były kiełbasa i pierogi. Liczy również, że uda mu
się spotkać z dalekimi krewnymi z Polski.
Dlatego za pośrednictwem redakcji BIS
(e-mail:bis@cpik-brzeziny.pl, tel. 46-87431-31) prosi o wszelkie informacje na temat
losów jego polskiej rodziny.
TOM

XIV Powiatowe
Spotkanie
Noworoczne str. 9,16,IX
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Liderzy Promocji Powiatu Brzezińskiego 2015

a) przedstawiciele motocyklistów i inne osoby,
które istotnie pomogły w organizacji „X Zlotu Motocyklistów” :
1. O. Konstanty Ciaranek OFM
2. Jacek Góratowski
3. Rafał Pietrasik
4. Daniel Strumian
5. Krzysztof Michałowski
b) organizacje promujące Ziemię Brzezińską
przez sport:
6. Brzezińska Liga Piłki Nożnej
7. Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny
8. Klub Sportowy HOKEJ START BRZEZINY
c) osoby, dzięki którym blisko 800 osób wzięło
udział w „V Maratonie Rowerowym przez Ziemię
Brzezińską na Syberię”:
9. Janusz Falkowski - Dyrektor LZD w Rogowie
10. Cezary Zamana
11. Paweł Goździński

e) podmioty, które służyły wsparciem przy organizacji w/w wydarzeń:
17.

Zespół

Szkół

Ponadgimnazjalnych

w Brzezinach
18. Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”
f) partnerzy powiatu, którzy uatrakcyjniają imprezy organizowane na Ziemi Brzezińskiej
19. Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych –
Jubilat roku 2015
20. Orkiestra OSP Brzeziny – Jubilat roku 2015
g) przedstawiciele Departamentu Promocji

d) instytucje i firmy, które od lat wspierają orga-

i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkow-

nizację Powiatowych Konkursów Orki - w 2015 r.

skiego Województwa Łódzkiego, wspierającego fi-

odbyła się już VII edycja konkursu:

nansowo i merytorycznie inicjatywy powiatowe:

12. P.P.H.U. Farmasz
13. Gospodarstwo Rolne B. Gajzlerowicz
14. KRUS Brzeziny

21. Maciej Łaski – p.o. Dyrektora Departamentu
22. Dorota Pisarska – Zastępca Dyrektora
Departamentu

15. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

To wielki zaszczyt z Państwem współpracować!

16. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Rusza XIV Konkurs
„Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”
Celem Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia
w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie
przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych
dla właścicieli i członków ich rodzin.
W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący
indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni
w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy
gospodarstwa jak:
- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań
i stanowisk pracy,
- stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji
i urządzeń elektrycznych,
- wyposażenie maszyn i urządzeń używanych
w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
- stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych
w gospodarstwie,
- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
rozwiązania organizacyjne, technologiczne
i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób
pracujących i przebywających w gospodarstwie
rolnym,
- estetyka gospodarstw.
10 gospodarstw z regionu zostanie wytypowanych
do etapu wojewódzkiego. Na każdym etapie przewidziano bardzo cenne nagrody. Dla zwycięzcy
ogólnokrajowego nagrodą jest ciągnik rolniczy.
Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu
są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.
krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych
Kasy.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2016
roku.
Informacji udziela OR KRUS w Łodzi - tel. 42 665
07 13.
Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne
instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

ogłoszenie płatne
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Od 1 lutego 90-ka zmienia trasę
Od poniedziałku 1 lutego autobus MPK linii 90 – Łódź / Rokicińska,
przez Andrespol, Bedoń Przykościelny,
Jordanów, Adamów, Małczew do Brzezin zmieni trasę przejazdu. W związku
z potwierdzonym zamiarem likwidacji
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi lewoskrętu
z ul. Sienkiewicza w ul. Przedwiośnie,
autobus będzie skręcał w ulicą Tulipanową, wykorzystując na trasie dodatkowy
przystanek przy ul. Sienkiewicza. Wprowadzana zmiana wyprzedza decyzję
GDDKiA, która zamierza zlikwidować

O miłości w trzech językach
– Maja & Ukulele

Covery francuskie, angielskie, jak również
piosenki autorskie zaprezentowała Maja
Koman znana z programów „Mam talent"
czy „Must Be The Music" 23 stycznia podczas koncertu w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
Wokalistka w czasie ponadgodzinnego
koncertu przy akompaniamencie ukulele
wykonała utwory, w których łączy różne
muzyczne gatunki. Tworzy z pasją i pomysłem, co docenili uczestnicy sobotniego
koncertu, nagradzając artystkę gromkimi
brawami. Maja Koman nawiązała świetny kontakt z publicznością, przeplatając
śpiew epizodami z własnego życia, stanowiącymi inspirację do napisania kolejnych
utworów.
Z wielkim aplauzem spotkała się piosenka „Babcia mówi" opowiadająca w nieco ironiczny sposób, a zarazem żartobliwie, o współczesnym świecie kobiet
i mężczyzn.
Koncert Mai Koman był drugim wydarzeniem z cyklu „HaloKultura” organizowanego przez Centrum Promocji
i Kultury.
a.j.

lewoskręt z ul. Sienkiewicza w ul. Przedwiośnie po 1 lutego – kwestią czasu pozostaje ustawienie znaków zakazu skrętu
w lewo. Nie zmieni się natomiast krańcówka autobusu linii 90 oraz trasa przejazdu w kierunku Łodzi.
Zakaz lewoskrętu stanowi poważne
utrudnienie dla mieszkańców ul. Tulipanowej, dlatego przygotowywane są
pewne zmiany. Zakaz zatrzymywania
obowiązuje po wschodniej stronie ul.
Tulipanowej od skrzyżowania z ul. Irysową do skrzyżowania z ul. Konwaliową. Jednak na dalszym odcinku tej drogi będzie można parkować, podobnie jak
po stronie przeciwległej. Trzeba jednak

będzie stosować się do oznakowania,
które wkrótce zostanie uzupełnione o tabliczki informujące o możliwości parkowania na chodniku, a także ogólnych
zasad – zakazu parkowania na wjazdach
do posesji czy w obrębie skrzyżowania.
To nie jedyne zmiany jakie pojawią się
w komunikacji miejskiej. W soboty i niedziele zlikwidowane zostaną kursy linii
90 z Łodzi o godz. 5.12 i 7.39, a w ślad za
tym z Brzezin o godz. 6.40 i 8.45. W zamian zostaną uruchomione dwa dodatkowe kursy w dni robocze. Zmiana dotyczyć będzie także autobusu linii 53,
w ramach której (z uwagi na przepełnienie kursu z Łodzi o godz. 15.22) dojdzie
dodatkowy kurs z Łodzi o godz. 15.46.
g.k.

Serdeczne podziękowania
dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego
Gminnego Gimnazjum w Przecławiu
za wsparcie w trudnych chwilach choroby
składa

wdzięczna uczennica z rodzicami

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom
pogrzebu i wszystkim tym, którzy otaczali nas opieką
i wspierali w trudnych chwilach podczas choroby i pogrzebu

Ś.P. PIOTRA WLAZŁO
Szczególnie dziękujemy koleżankom
i kolegom z Oddziału Chirurgicznego
oraz całemu kierownictwu
i personelowi Szpitala w Brzezinach

Pogrążona w żałobie żona z synami
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Bal karnawałowy w Przedszkolu nr 3

W piątek 22 stycznia dzieci z Przedszkola nr 3 w Brzezinach bawiły się na
tradycyjnym balu karnawałowym. Od

rana panowała atmosfera radości, różnorodne przebrania budziły wybuchy
śmiechu, części osób nie sposób było

poznać. Wśród dziewczynek największą
popularnością cieszyło się przebranie
księżniczki. Były też biedronki, pszczółki, motylki i koty. Chłopcy upodobali
sobie postaci superbohaterów: Spidermana, Batmana i Zorro. Dużą popularnością cieszyły się też służby mundurowe – strażacy i policjanci. Personel
przedszkola nie postawił na jeden rodzaj stroju. Każdy przebrany był za kogoś innego. O 9.30 zabawę rozpoczęły
dzieci z grup najmłodszych – 3-latków,
a o godz. 10.45 z grup starszych – 4
i 5-latków. Imprezę prowadził animator przebrany za klauna, a urozmaiceniem balowych szaleństw był generator baniek mydlanych. Tańce, korowody
i pląsanie w kółkach przerywane były
zabawami z chustą animacyjną i balonami. Imprezie towarzyszyła sesja fotograficzna, dzięki której balowe wspomnienia pozostaną z dziećmi na dłużej.
g.k.
Fotorelacja str.V

Świąteczno-noworoczne spotkanie emerytów ZNP
kolęd ani noworocznych życzeń złożonych
przez przewodniczącą sekcji Lucynę Mulczyk. Czterech członków Związku Nauczycielstwa Polskiego wyróżniono „Odznaką
za 50-letnią przynależność do ZNP”. „Odznakę wierności” otrzymali Maria Krysztofiak, Daromiła Mierzwa, Kazimierz
Pawlak i Jadwiga Staszczyk. Spotkanie zakończyło się noworocznym obiadem.
g.k.
Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów zatrudni na umowę zlecenie
pomoc do kuchni i kucharkę

504 221 634 ; 505 611 760

W piątek 15 stycznia o godz. 11.00
w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie sekcji emerytów
i rencistów oddziału powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach.
Spośród blisko 90 członków sekcji ZNP
z miasta i gminy Brzeziny, a także gminy
Jeżów, w spotkaniu, któremu przyświecało hasło „Szczęście człowieka na ziemi
zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając
o sobie zacznie żyć dla bliźnich”, uczestniczyło ponad 60 osób. O minionych niedawno świętach Bożego Narodzenia przypomniała inscenizacja wystawiona przez

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Blisko Ciebie działających przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Naszym dzieciom”
w Brzezinach. Uczestnicy przedstawienia,
w którym wystąpili nie tylko członkowie
WTZ, ale także ich opiekunowie i instruktorzy, nagrodzeni zostali brawami na stojąco. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć

Zatrudnię kierowców
kat. C lub C+E
Praca na miejscu
tel. 509-999-944

SKLEP TO FEEL
GOOD FASION SHOP
OD LUTEGO OTWARCIE,
przeniesiony

z Piłsudskiego 18
na PLAC JP 2 nr 7
ZAPRASZAMY !!!

Zatrudnię
konstruktora odzieży
projektanta
2byooth@gmail.com
698 288 655
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Finał WOŚP w Szkole Muzycznej

W ramach XXIV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy drugi brzeziński

sztab zawiązany przy Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia w Brzezinach zebrał

14 896,19 zł. Pieniądze zbierało 20 wolontariuszy rekrutujących się spośród
uczniów, przyjaciół i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach. Wśród wolontariuszy najwięcej zebrała Aleksandra Wosińska – 1551,23 zł.
We wtorek 19 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył
się koncert podsumowujący XXIV finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Był to także koncert z okazji Dnia Babci
i Dziadka. W blisko godzinnym koncercie
zakończonym występem szkolnego chóru wystąpili uczniowie szkoły. W trakcie
imprezy nauczyciel gry na gitarze Witold
Kacprzak przeprowadził licytację gadżetów WOŚP, z których uzyskano dodatkowo 730 złotych.
g.k.
Fotorelacja str.15

III runda „Od młodzika do Olimpijczyka” dla Nautilusa

Świetnie spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 reprezentujący na co dzień
Klub Sportowy Nautilus Brzeziny na zawodach pływackich III rundy ogólnopolskich
zawodów „Od młodzika do Olimpijczyka”,
które odbyły się na pływalni Ośrodka Sportu i rekreacji Polna w Warszawie. Ze znakomitej strony pokazał się Kacper Płoszka,
który dwukrotnie zajmował drugie miejsce
z niewielką stratą do zwycięzcy.

Łącznie w imprezie wzięło udział blisko tysiąc uczestników w trzech rocznikach z pięćdziesięciu klubów z całej Polski.
Dwa drugie miejsca w swoich koronnych
konkurencjach zajął Kacper Płoszka. Mały
brzezinianin na 50 m stylem motylkowym
uzyskał czas 35,33s i o zaledwie dwanaście setnych sekundy przegrał z Szymonem
Skulskim z UKS Delfin Tarnobrzeg. Dziesiąty na tym dystansie był Michał Kaczmarek (40,50s). W kategorii chłopców na 100

metrów stylem zmiennym Kacper Płoszka
był drugi z czasem 1.24,03s, czwarty Michał
Kaczmarek, który uzyskał czas 1.31,02s,
a dziesiąty Szymon Ciemięs z życiowym
rekordem (1.44,26s). Szymon poprawił
również swój wynik na 100 m „żabką”,
uzyskując czas 1.53,21s. Na uwagę zasługuje również wywalczenie czwartego miejsca przez Olę Kaźmierczak na 50 m stylem
motylkowym (40,50s). Małej brzeziniance
zabrakło zaledwie 0,80s do trzeciej Oliwii
Markiewicz z Neptuna Mońki, która przypłynęła z czasem 39,70s. Na dwudziestym
miejscu z czasem 57,74s uplasowała się Oliwia Zalewska. Na dystansie 100 m stylem
dowolnym dziewcząt jedenaste miejsce zajęła Ola Kaźmierczak (1.21,28s), a trzydziesta szósta była Oliwia Zalewska (1.40,86s).
Kolejne zawody IV rundy „Od młodzika
do Olimpijczyka” odbędą się na początku
marca w Warszawie, w świeżo wybudowanej, najnowocześniejszej pływalni w Polsce, gdzie mali pływacy będą mieli okazję
sprawdzić swoje umiejętności na pięćdziesięciometrowym basenie.
Dawid Saj

MASZ PROBLEM
Z ALKOHOLEM
Grupa AA JEST SPOSÓB
ul. Mickiewicza 40,
95-040 Koluszki
przy kościele Św. Katarzyny
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Start wygrał fazę zasadniczą ligi halowej
W koluszkowskiej hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji zakończyła się pierwsza część
rozgrywek tegorocznej Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Koluszek.
Na pierwszym miejscu fazę zasadniczą
zakończyli piłkarze Startu Brzeziny, którzy w tabeli o punkt wyprzedzili FC Gałkówek. Niestety, druga drużyna z naszego miasta – Misie nie uzyskała promocji
do najlepszej szóstki rozgrywek.
Po porażce z Czerwonymi Diabłami
czarno-czerwoni dość szybko się zrehabilitowali i rozgromili 4:1 Mariany. Pierwszy gol dla Startu padł po samobójczym trafieniu rywali, a oprócz
tego na listę strzelców wpisali się Jarosław Janowski, Artur Poździej i Paweł
Swaczyna. Honorową bramkę dla Marianów strzelił Roman Kołada. W 10.
kolejce doszło do bratobójczego pojedynku dwóch brzezińskich drużyn. Po
bardzo zaciętym spotkaniu oba zespoły podzieliły się punktami. Taki wynik z pewnością bardziej ucieszył Misie, które walczyły o utrzymanie szóstej
pozycji w tabeli, gwarantującej udział
w rundzie finałowej. Bramki w tym meczu strzelili Mariusz Kaźmierczak dla
Misiów, a dla Startu Robert Łakomy.
W ostatniej 11. kolejce Start Brzeziny
zmierzył się z silną Pl Europą. Spotkanie było bardzo trudne. Prowadzenie
brzezinianom dał Artur Poździej, a wyrównującego gola dla rywali strzelił
Piotr Szymkowski. Największe emocje
panowały w końcówce meczu. Start wycofał bramkarza i w ostatnich sekundach po trafieniu Poździeja zdobył zwycięską bramkę na 2:1.
Zupełnie inny cel przyświecał Misiom. Druga reprezentacja naszego miasta starała się utrzymać premiowane
szóste miejsce w tabeli. W rywalizacji
z LKS Gałkówek brzezinianie zremisowali 3:3 po bramkach Piotra Pietrzaka, Adama Grochowskiego i Michała

Bartosińskiego. Dla piłkarzy z Gałkowa na listę strzelców dwukrotnie wpisał
się Bartosz Bala i raz Krzysztof Susik.
W decydującym pojedynku w ostatniej kolejce Misie musiały zdobyć jeden
punkt. Niestety, po wyrównanym boju
brzezinianie przegrali z obrońcami tytułu Czerwonymi Diabłami 2:4. Bramki
dla Misiów strzelili Mariusz Kaźmierczak i Roman Kornacki. W tabeli końcowej fazy zasadniczej pierwsze miejsce zajął Start Brzeziny, drugie miejsce
FC Gałkówek, trzecie Pol-Hun, czwarte Czerwone Diabły, piąte Pl Europa,
a szóste Sonata. W drugiej rundzie rozgrywek sześć najlepszych drużyn zagra w grupie mistrzowskiej systemem
każdy z każdym z uwzględnieniem
punktów i bramek z pierwszej rundy.
Na siódmym miejscu sklasyfikowane
zostały brzezińskie Misie, ósma była
B Klaka, dziewiąte Mariany, dziesiąte
LKS Gałkówek, a jedenaste OSiR Koluszki. Pięć ostatnich zespołów utworzy grupę aspirującą, która rywalizować będzie na podobnych zasadach z tą
różnicą, że w każdej kolejce jedna drużyna będzie musiała pauzować. Pierwsze dwie kolejki rundy finałowej odbędą
się w najbliższy weekend 30/31 stycznia.
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 o godzinie 17:00,
drugi o godzinie 17:30.
Dawid Saj

Nasi dzielnicowi (3)

W rejonie obejmującym teren gminy Brzeziny (rejon służbowy nr 3) funkcję dzielnicowego pełni asp. szt. Robert Fal - w służbie 27 lat, dzielnicowym jest od 1997
roku, adres e-mail: komendant@brzeziny.ld.policja.gov.pl, telefon służbowy nr
603-096-018.
Rejon obejmuje teren gminy Brzeziny, w skład której wchodzą miejscowości:
Adamów, Bielanki, Bogdanka, Bronowice, Buczek, Dąbrówka Duża, Dąbrówka
Mała, Eufaminów, Gaj, Gałkówek Kolonia, Grzmiąca, Helenów, Helenówek,
Henryków, Ignaców, Jabłonów, Janinów,
Jaroszki, Jordanów, Kędziorki, Małczew,
Marianów (Kołacki), Michałów, Paprotnia, Pieńki Henrykowskie, Poćwiardówka, Polik, Przanówka, Przecław, Rochna, Rozworzyn, Sadowa, Stare Koluszki,
Strzemboszewice, Syberia, Szymaniszki,
Ścibiorów, Tadzin, Teodorów, Tworzyjanki, Witkowice, Zalesie, Żabieniec.
g.k.

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

„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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Uczestnik misji
pokojowych w ZSP

21 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odbyła się prelekcja
poświęcona polskim misjom pokojowym –
zadaniom jakim trzeba sprostać i procedurze rekrutacji uczestników.
Spotkanie skierowane było do uczniów
I i II klasy liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym, którzy w przyszłości mają
szansę na taki wyjazd. „Rekrutacja odbywa
się także wśród policjantów, którzy chcą wziąć
w niej udział” – wyjaśniał st. asp. Andrzej Zieliński, uczestnik misji w Kosowie. Na co dzień
Andrzej Zieliński pracuje w Wydziale Kadr
i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. „Szkoli również naszych uczniów z zakresu samoobrony” – informuje wicedyrektor
ZSP Iwona Dudka. Prelekcja była elementem
szerszego cyklu zajęć ukazujących pracę policjantów, którymi w przyszłości mają szansę zostać uczniowie klas policyjnych brzezińskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
TOM

Dzień Babci i Dziadka
w Przedszkolu nr 1
Jak co roku Dzień Babci i Dziadka
w Przedszkolu nr 1 obchodzono bardzo
uroczyście. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych przygotowały z tej okazji występy
oraz upominki dla swoich babć i dziadków. Nie zabrakło wierszy deklamowanych przez przedszkolaków, piosenek oraz
występów tanecznych. W ten sposób mali
aktorzy pragnęli wyrazić wdzięczność
babciom i dziadkom za trud, jaki wkładają
w ich wychowanie. Gdy część oficjalna dobiegła końca, przedszkolni goście zaproszeni zostali na poczęstunek, który dodatkowo osłodził ten wyjątkowy dzień. Były
także tańce i zabawy z seniorami, którzy
ochoczo pląsali z wnuczętami. W niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia, a na
twarzach malowały się szerokie uśmiechy.
g.k.
Fotorelacja str.VI

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny
Łowicz informuje, że ze względu na prowadzone prace
eksploatacyjne nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej
dla niżej wymienionych miejscowości:
4.02.2016r. w godz. 8:00 do 17:00: Koluszki Stare 1, Witkowice 1, 2,
3, Przanówka.
8.02.2016r. w godz. 8:00 do 17:00: Adamów, Gałkówek 1, 2, Gałkówek Kolonia, Małczew 1, 2, 3 i PGR, Czyżyków .
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XVIII Przegląd Szopek w Dąbrowie
Już po raz osiemnasty w Domu Pomocy
Społecznej w Dąbrowie zorganizowano
Międzypowiatowy Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych. Wydarzenie zgromadziło podopiecznych 7 placówek pomocy
społecznej oraz licznych gości.
Wszystkich ich witał dyrektor DPS
Dąbrowa Krzysztof Czułno, a w tym
roku przybyli tu przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej w Brzezinach,
Lisowicach, Wiśniowej Górze, Borówku, Konstantynowie Łódzkim, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skierniewicach
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z Głowna. Następnie, zgodnie z wieloletnią tradycją, rozpoczęło się świąteczne przedstawienie nagradzanego na
różnych festiwalach, miejscowego teatru
„Limpa", który prowadzi Jolanta Łyszkowicz. Urok tych przedstawień jest niezaprzeczalny i to one w dużej mierze budują niezwykły nastrój przeglądu szopek
w Dąbrowie. W tym roku na scenie pojawiło się aż 26 aktorów – pensjonariuszek
i dzieci pracowników DPS Dąbrowa, które
m.in. poprzez poezję śpiewaną, współczesne utwory Zbigniewa Preisnera i tradycyjne psalmy opowiedziały historię Bożego Narodzenia. Później wszyscy udali
się głosować na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową, a w tym roku wykorzystano m.in. technikę origami, haft i metaloplastykę. Wybór nie był więc łatwy.
Na ogłoszenie wyników trzeba było trochę poczekać, gdyż w programie przeglądu przewidziano także posiłki i zabawę

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

taneczną dla pensjonariuszy DPS-ów. Na
finał wszyscy jednak czekali z niecierpliwością, uważnie też wysłuchano ostatecznego werdyktu, a jako pierwsza swoją nagrodę przyznała dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego Agnieszka Łukomska-Dulaj, wyróżniając Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, który do Dąbrowy
przywiózł aż dwie prace, w tym jedną wykonaną techniką origami. Nagrodę starosty brzezińskiego Edmunda Koteckiego
otrzymał natomiast Środowiskowy Dom
Samopomocy w Głownie, a oprócz starosty samorząd powiatu brzezińskiego reprezentowała też skarbnik Edyta Łęczycka oraz dyrektorzy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu
Pracy – Małgorzata Pyka i Anna Wiśniewska. Kolejną nagrodę dla DPS Lisowice
przekazała wójt gminy Jeżów Anna Szeligowska, która do Dąbrowy przyjechała

wraz z przewodniczącym Rady Gminy
Krzysztofem Orłowskim i kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwoną Kaźmierczak. Nie zabrakło także nagrody publiczności, którą uhonorowano DPS w Wiśniowej Górze. Nikt nie
mógł poczuć się jednak przegrany, gdyż
każda z placówek otrzymała upominki za
uczestnictwo.
XVIII Noworoczny Przegląd Szopek
w Dąbrowie przeszedł już do historii,
lecz w planach jest już jubileuszowy XX
przegląd. „Należy podtrzymywać tę tradycję, skoro jest tak lubiana” – wskazuje
dyrektor DPS Dąbrowa Krzysztof Czułno. Potwierdzi to z pewnością każdy, kto
choć raz miał okazję zawitać na Międzypowiatowy Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych w Domu Pomocy Społecznej
w Dąbrowie.
TOM
Fotorelacja str.VIII

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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XIV Powiatowe Spotkanie Noworoczne
Spotkania noworoczne organizowane
przez samorząd powiatu brzezińskiego
to tradycja, która już na stałe wpisała się
w kalendarz lokalnych imprez. Jej wartość
doceniają również radni innych samorządów, dyrektorzy i kierownicy instytucji publicznych, prezesi organizacji społecznych
i znani przedsiębiorcy, licznie przybywając
na to wydarzenie, które każdego roku odbywa się w innym miejscu powiatu. Tym razem goście przybyli do Brzezin, gromadząc
się wieczorem 23 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
Witał ich tu starosta brzeziński Edmund Kotecki, a z imienia i nazwiska wymienił on m.in. dyrektora Departamentu
Promocji i Współpracy Zagranicznej Województwa Łódzkiego Macieja Łaskiego,
dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Małgorzatę Gabryelczak, burmistrza Brzezin
Marcina Plutę, wójta gminy Jeżów Annę
Szeligowską i Rogów Daniela Koładę,
przewodniczących Rad Gmin: Krzysztofa
Orłowskiego, Marka Kolasę, Komendanta
Powiatowego Policji Cezarego Petrusa, zastępcę Komendanta Powiatowego PSP Dariusza Guzka oraz księdza dziekana Marka Balceraka. Każdego roku na spotkaniu
noworocznym, korzystając z obecności lokalnych liderów, starosta brzeziński dokonuje też podsumowania minionych 12
miesięcy. Tym razem za najważniejsze
wydarzenia uznał on m.in. Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych w Dąbrowie,

SKUP ZBOŻA
– NAWOZY
LOBA PIOTR,
HENRYKÓW 3
TEL. 691 – 865- 091
46 874 11 12

XIII Powiatowe Spotkanie Noworoczne,
Powiatowe Targi Edukacyjne, Dzień Katyński, spotkanie Konwentu Powiatów
Województwa Łódzkiego na ziemi brzezińskiej, obchody XXV-lecia samorządności, XIV rocznicę utworzenia powiatu
brzezińskiego, Maraton MTB przez Ziemię Brzezińską na Syberię, X Zlot Motocyklistów, nawiązanie współpracy z rejonem
Maniewicze na Ukrainie, VII Konkurs
Orki, Dożynki Powiatowe, 100-lecie Rogowskiej Kolei Wąskotorowej, zakończenie
budowy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej, VIII Bieg Niepodległości
oraz wizytę młodzieży ukraińskiej w powiecie brzezińskim. Prezentację zwieńczyło ukazanie działalności Powiatowego
Urzędu Pracy, licznych modernizacji dróg
i zmian w brzezińskim szpitalu, o których
następnie szczegółowo mówiła koordynator do spraw marketingu usług medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Monika Trojanowska. Tradycją jest również,
że w czasie Powiatowego Spotkania Noworocznego nagradzani są ci, którzy w istotny sposób przyczyniają się do promocji powiatu brzezińskiego. Tym razem stosowne
statuetki przekazano organizatorom Maratonu Rowerowego przez Ziemię Brzezińską na Syberię, Powiatowego Konkursu
Orki, Powiatowego Zlotu Motocyklistów,
100-lecia Rogowskiej Kolei Wąskotorowej, 110-lecia Orkiestry OSP Brzeziny,
Powiatowego Biegu Niepodległości, przygotowującym liczne wydarzenia sportowe
przedstawicielom Strefy Rowerowej Brzeziny i Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej oraz
wspierającym samorząd powiatowy przy

promocji reprezentantom Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych i Stowarzyszenia
Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat". Stosowną statuetką wyróżniono także dyrektora
Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Województwa Łódzkiego Macieja Łaskiego i jego zastępczynię Dorotę
Pisarską.
Po części oficjalnej uroczystości zaplanowano występy artystyczne. Jako pierwszy na scenie pojawił się kwintet z Państwowej Szkoły Muzycznej w składzie:
Hanna Łubisz – klarnet, Aleksandra Wosińska – skrzypce, Karolina Wosińska – gitara, Bartłomiej Zychla – akordeon i Anastazja – fortepian, których do występu
przygotował Maciej Kałamucki. Następnie z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił doświadczony już artysta, a także wieloletni samorządowiec, znany brzeziński
tenor Janusz Nowański. Śpiewał jednak
nie sam, lecz z całą widownią, która na
koniec nagrodziła go owacją na stojąco.
Jak na spotkanie noworoczne przystało,
nie mogło także zabraknąć dzielenia się
opłatkiem. Edmund Kotecki wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Marianem
Krasińskim i członkiem zarządu powiatu Ireną Gralewską-Jagiełło życzyli uczestnikom m.in. pomyślności w nowym 2016
roku, otwartości serca dla innych ludzi
i radości ze wzajemnych spotkań. Po wielu
późniejszych indywidualnych życzeniach
przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez uczniów Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
TOM
Fotorelacja str.16,IX

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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Tenisiści rozpoczęli rok od wygranej

Księżakiem II Łowicz. Prawdopodobnie
jednak mecz odbędzie się dzień później,
ponieważ brzezinianie starają się o przełożenie tego spotkania na niedzielę.
Dawid Saj

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

Cenne wyjazdowe zwycięstwo odnieśli
tenisiści MLUKS Brzeziny w rozegranym
awansem meczu 10. kolejki III ligi mężczyzn w tenisie stołowym. Brzezinianie
w swoim pierwszym meczu w 2016 roku
wygrali 7:3 z rezerwami LKS Jutrzenki Bychlew. Tym samym podopieczni grającego
trenera Jana Pudlarza umocnili się na drugiej pozycji w ligowej tabeli.
Do Bychlewa nasza drużyna udała się w składzie: Ireneusz Staroń, Marcin Dens, Jan Pudlarz i Fabian Jóźwikowski. W pierwszych grach pojedynczych
nie było niespodzianek. Na pierwszym
stole Staroń 3:1 wygrał z Igorem Cichoszem, a Pudlarz pewnie 3:0 ograł Przemysława Szczepaniaka. W kolejnej singlowej
konfrontacji Dens zmierzył się z silnym
Kacprem Śniadym. Pojedynek był bardzo wyrównany i wyczerpujący. Wszystko rozstrzygało się w końcówkach partii.
W pierwszym secie brzezinianin wygrał
11:8, natomiast w drugim uległ 9:11. Trzecia odsłona przyniosła wygraną 11:9, ale
w czwartym secie zawodnik MLUKS
przegrał 6:11 i o wszystkim zadecydował tie-break. W nim niestety Dens uległ
2:11 i duży punkt powędrował na konto
gospodarzy. Na drugim stole bez większych problemów Jóźwikowski pokonał

Kamila Wojciechowskiego 3:1. Przed rywalizacją w parach MLUKS Brzeziny prowadził 3:1. W deblu na pierwszym stole
nasza niezawodna para Marcin Dens/Ireneusz Staroń ograła duet Kacper Śniady/
Przemysław Szczepaniak 3:0, a na drugim
niespodziewanej porażki 1:3 z parą Igor
Cichosz/Kamil Wojciechowski doznali Jan Pudlarz i Fabian Jóźwikowski. Do
wywiezienia brzezinianom punktu z Bychlewa została jedynie wygrana w jednym
pojedynku. MLUKS Brzeziny zagrał jednak o całą pulę. Bez straty seta Dens wygrał z Cichoszem, a Jóźwikowski pokonał
Szczepaniaka i było już pewne, że brzezinianie wygrają w całym meczu. W ostatnich pojedynkach singlowych Staroń
przegrał 2:3 ze Śniadym, a Pudlarz wygrał z Wojciechowskim.
Na kolejkę przed zakończeniem fazy
zasadniczej MLUKS Brzeziny zajmuje
drugie miejsce w tabeli ze stratą dwóch
punktów do prowadzącego LKS Stomil
REMKOR Bełchatów i czterema oczkami przewagi nad trzecimi rezerwami KS
Energetyka Łódź, które mają rozegrane jedno spotkanie mniej od brzezinian.
Według aktualnego terminarza kolejne
spotkanie nasi tenisiści rozegrają w sali
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach w sobotę 6 lutego z UMKS

FIRMA
ODZIEŻOWA
ZATRUDNI

Konstruktora
odzieży
509 138 300
biuro@ajso.eu

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

tel.

663 742 876
537 048 469
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Dzień Babci i Dziadka w Jedynce

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach z wielkim rozmachem obchodziła Dzień Babci i Dziadka, goszcząc w swoich progach
wielu najmilszych dla dzieci gości. W tym
roku konwencja uroczystości była inna niż
w latach ubiegłych. Ze względu na komfort babć i dziadków oraz na liczebność
klas edukacji wczesnoszkolnej uroczystość podzielona była na aż sześć występów przygotowanych pod okiem wychowawców. W czwartek 21 stycznia przed
swoimi gośćmi wystąpili uczniowie grupy przedszkolnej 0 b oraz uczniowie klas
II, natomiast w piątek zaprezentowali
się uczniowie grupy 0 a oraz klas I i III.
Wszystkie uroczystości otworzył dyrektor szkoły Zbigniew Zieliński. Sala gimnastyczna na każdym przedstawieniu wypełniona była po brzegi. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem prezentowały montaże słowno - muzyczne i występy taneczne. Wnuczęta swoimi występami wyraziły całą paletę uczuć, oczywiście przede
wszystkim miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom i dziadkom. Uroczystości wypadły wspaniale, uczniowie otrzymali gromkie brawa, a babcie
i dziadkowie byli dumni ze swoich wnuków i zachwyceni poziomem wykonania.
Maluchy własnoręcznie wykonały także
upominki, którymi obdarowały w klasach
przybyłych gości. Po części artystycznej
w każdej z klas odbył się słodki poczęstunek w miłej, rodzinnej atmosferze. Były to
wspaniałe dni, pełne serdeczności, radości, wspomnień i wspólnej zabawy.
g.k.
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja

TAXI całodobowo 7 + 1 , 608 33 44 55

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

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

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

FORD focus 2004; 1,6 benzyna; sprzedam, 691 060 589

uprawnienia budowlane, 605 397 614

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

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

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

bez opłat, 505 927 959

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie
ogrodzeń, itp., 44 714 49 45, 605 236 737

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

SPRZEDAM pług rolniczy 3-skibowy KVERLAND na

karcher, 606 495 830

POMOC drogowa, transport maszyn rolniczych,

zabezpieczeniu resorowym i pług obrotowy 3-skibowy,

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

665 734 042

604 607 306 , 46 874 28 81

508 537 104

KIEROWNIK

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

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o.

MF-135 , 47 KM stan dobry, 604 607 306

Usługi
KOBIETA z wykształceniem pedagogicznym i 20-letnim
doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem od 2 roku życia,
662 790 282

budow y

z

uprawnieniami

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

poprowadzi budowy, 604 381 688

889 994 992

OGRODZENIA 606 303 471

MEBLE kuchenne, szafy łazienkowe, garderoby, nietypowe

NAPRAWA komputerów, student informatyki, 534 550 742

zabudowy biurowe. Tanio i solidnie, 515 361 875

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż
– konserwacja – serwis, 515 362 050, www.instalmed.pl
ZŁOTA rączka, 721 958 081
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
OGRODZENIA betonowe, panelowe, siatka, bramy –
montaż, 606 303 471
UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192
BUDOWY domów, budynków gospodarczych, 783 117 546
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
REMONTY, docieplenia, 721 620 231
USŁUGI podnośnikiem koszowym – wycinka drzew,
696 049 953
KOREPETYCJE podstawówka – studentka pedagogiki,
691 609 462
NAUKA języka włoskiego, 794 450 206

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
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
ZATRUDNIMY szwaczki, chałupniczki, stała praca,
509 477 106
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ prasowacza z umiejętnością prasowania

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

żakietów i sukienek – wysokie wynagrodzenie i stała praca

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

Różne

cały rok, 605 600 896

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

SZWACZKĘ -sukienki, zarobek powyżej 3.000,-,

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

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

661 121 966

Przedwiośnie 11, 508 364 743, 0044 7514137795

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,

DUŻE lipy za wycięcie oddam, 782 326 821

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki

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

DZIAŁKĘ budowlaną w Brzezinach – Kordeckiego,

urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,

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

Potockiego, 608 654 436

Targowisko Miejskie

ZATRUDNIĘ prasowacza lub preserkę, 516 846 790

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

KUPIĘ zboże, 508 471 814

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 500 448 129

Przemysłowej, 797 903 458

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

ZATRUDNIĘ szwaczkę, 601 733 551

SPRZEDAM mieszkanie 35 m2 IV p., 609 202 934

Wojciechowski 503 491 722

ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E – transport międzynarodowy,

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

KUPIĘ owies, 46 874 76 69, 604 634 249

601 366 373

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

KOBIETA szuka pracy – wykładanie towaru w sklepie,

ogrodzona, gotowa do zagospodarowania, powierzchnia

501 962 424

603 416 871

1500m2, 505 879 777

KUPIĘ zboże 608 746 876

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 509 255 110

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

DREWNO opałowe, rozpałkowe , stemple, 782 652 445

ZATRUDNIĘ na stałe mechanika samochodowego,

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko 180/200,

Brzeziny, 535 77 05 24

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

604 607 306, 46 874 28 81

PRZESZYCIA przyjmę, 501 695 271

46 874 39 87

SPRZEDAM siewnik dwu-komorowy Yukon, stan bardzo

ZATRUDNIĘ szwaczki, konfekcja damska, 693 426 098

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

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

ZATRUDNIĘ krojczego, Nowosolna, 602 356 260

Modrzewskiego, 504 047 536

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

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

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

prowadzenia Agromarketu, mile widziane przygotowanie

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

46 874 28 81 do 48,01,02,03.(04)

rolnicze, tel. 504 184 065

ZAMIENIĘ mieszkanie 62 m2 bloki TBS na kawalerkę,

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

ZATRUDNIĘ na guzikarkę i dziurkarkę, 601 363 688

727 663 550

660 854 640

SZWACZKI zatrudnię, 663 496 011

SPRZEDAM M3 Rogów, 503 964 689

SPRZEDAM tanio komplet wypoczynkowy i pralkę

SZWACZKI do szycia bielizny, bardzo dobre warunki

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 po remoncie. Ostateczna

półautomat, 507 033 983

zatrudnienia, praca jednozmianowa, firma mieści się

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

SPRZEDAM owce kameruńskie, 500 535 092

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

511 159 202

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

KOBIETA szuka pracy na podprasówkę, 603 416 871

SPRZEDAM 35 m2 lub zamienię na większe, 793 748 279

OSTATKI - „Gościniec”, 46 875 63 99

ZAKŁAD krawiecki przyjmie przeszycia, 668 218 737

SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430

ODŚNIEŻARKA gilson, stiga, aries, 604 607 306

ZATRUDNIĘ młodą osobę do pomocy przy szyciu firan,

SPRZEDAM dom 120 m2 z 2010 r. cena 370 000,- zł. lub

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, ucisk 1400 kg,

608 353 193

zamienię na bloki, 606 595 694

604 607 306, 46 874 28 81

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E na kraj, 533 438 731

SPRZEDAM garaż, ul. Sienkiewicza, 600 564 801

SPRZEDAM prasowalnicę , dwa żelazka i maszyny,

SZWALNIA przyjmie przeszycia, 601 30 39 11

SPRZEDAM mieszkanie 33 m2 po kapitalnym remoncie

601 977 501

PRACOWNIKA do myjni przyjmę od zaraz, 502 778 947

w bloku przy ul. Piłsudskiego, 501 347 523

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową,

FIRMA odzieżowa MKM zatrudni krojczego, 601 590 796

SPRZEDAM działkę o pow. 5600 m2 przy ul. Łódzkiej, tanio

604 607 306 , 46 874 28 81

ZATRUDNIĘ panie do zakładu garmażeryjnego, dzwonić

!!!, 508 837 214

po 18.00, 512 159 406

D O MY

ZATRUDNIĘ – serwis AGD, 500 330 770

www.dom-szkieletowy.com, 605 547 201

POMOGĘ uzyskać wysokie odszkodowanie, 667 126 559

POSZUKUJĘ kierowcy kat. C+E na chłodnię, kraj,

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

SPRZEDAM zboże, 506 541 534

602 345 718

KUPIĘ działkę, dom, sklep, 500 330 770

GRUPA AA -JEST SPOSÓB ul. Mickiewicza 40,

WYNAJMĘ mieszkanie 1-pokojowe (kuchnia, łazienka)

95-040 Koluszki przy kościele Św. Katarzyny

o pow. 27 m2 w Brzezinach, ciepła i zimna woda, c.o.,

SPRZEDAM łubin słodki, 46 874 52 25

umeblowane, 660 278 125

SPRZEDAM jałówkę cielną, 608 654 436

Nieruchomości
SPRZEDAM działkę budowlaną 1100 m2, Brzeziny, ul.

szkieletowe

SPRZEDAM prasę do słomy na małe klocki, 604 607 306,
kanadyjskie,

dachy,

OPRYSKIWACZ – Pilmet 615 stan bdb., 510 907 084

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

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

46 874 28 81

KOCIOŁ CO 17 KW Moderator, 46 875 61 14

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

SPRZEDAM siano i jęczmień ozimy, 605 884 584
HUSGVARNE 55 – 3,5 KM, 506 025 611
WÓZ konny, przepiórki, króliki nw, 602 539 830
SPRZEDAM dwukółkę, śrutownik, siewnik, krowę cielną,
605 457 157
SPRZEDAM piec na ekogroszek – 3 lata, 500 330 770

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Start rozpoczął przygotowania

Piłkarze Startu Brzeziny po dwóch miesiącach przerwy rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej łódzkiej klasy
okręgowej. Pierwszy trening brzezinianie odbyli pod okiem nowego szkoleniowca Marcina Olejniczaka w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Lipinach
we wtorek 26 stycznia. W trakcie okresu przygotowawczego czarno-czerwoni
rozegrają serię co najmniej siedmiu meczów kontrolnych.
Brzezinianie przygotowania rozpoczęli zdecydowanie później niż zwykle.
Spowodowane jest to występami prawie
wszystkich piłkarzy w Halowej Lidze
Piłki Nożnej w Koluszkach, a co za tym
idzie, ciągłością gry. Wtorkowe zajęcia
rozpoczęły się od rozmowy trenera z zawodnikami w szatni, gdzie został omówiony szczegółowy plan pracy na najbliższe dni. Następnie zawodnicy wyszli na
parkiet i wykonywali ćwiczenia ogólnorozwojowe z naciskiem na mięśnie nóg.
Na zakończenie przeprowadzili między sobą krótką gierkę. Na zajęciach

brzezinianie spotykać się będą trzy razy
w tygodniu. Dwukrotnie piłkarze trenować będą na boisku i w terenie, a jedne
zajęcia odbędą w hali w Lipinach. Czwarta jednostka treningowa zarezerwowana jest na mecz kontrolny. „Dla mnie to
pierwsza praca w roli trenera. Będę chciał
jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Rozpoczęliśmy od mocnych przygotowań, ponieważ tlenowo zespół będę
wprowadzał w sparingach. W kolejnych
dniach będziemy pracować głównie nad
wzmocnieniem mięśni grzbietu, brzucha
i obręczy barkowej. Jeszcze nie podjąłem
decyzji odnośnie wyboru asystenta, ale
możliwe, że zostanie nim Waldemar Pabiniak. Jak na razie dobrze nam się razem współpracuje” – powiedział Marcin
Olejniczak, trener Startu Brzeziny. Szkoleniowiec prowadzi już rozmowy z kilkoma zawodnikami, którzy mają wzmocnić
zespół. Pierwszy z meczów kontrolnych
brzezinianie mogą rozegrać już w najbliższy piątek 29 stycznia. Według wcześniejszego harmonogramu pierwszy sparing Start miał zaplanowany na środę 3
lutego z czwartoligową Mazovią Rawa
Mazowiecka. Klub z okręgu skierniewickiego boryka się jednak z problemami finansowymi oraz kadrowymi i sparing może zostać odwołany.
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 o godzinie 17:00, drugi o godzinie 17:30.
Dawid Saj

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 847 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
BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31
e-mail: bis@cpik-brzeziny.pl
www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki
w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Cennik: drobne – 1 zł brutto za 1 słowo
ramkowe – 2 zł brutto za 1 cm kw.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Studio Jeden s.c.
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Młodzi geografowie z liceum

W piątek 22 stycznia w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza odbył się
konkurs wiedzy na temat Azji. Po feriach podobne geograficzne zmagania liceum ma zorganizować dla gimnazjalistów.
Organizator konkursu dr Krzysztof
Grzelak sprawdzian poprzedził prelekcją
na temat Arabii Saudyjskiej, czyli jednego
z azjatyckich państw, które miał okazję odwiedzić podczas licznych podróży. Ponadprogramowy test miał zachęcić uczniów do
pogłębiania wiedzy i rozbudzić pasję turystyczną. „Z pewnością trzeba było się dobrze
przygotować do tego konkursu” – wskazywała 17-letnia licealistka Kasia. „Geografia
to dziedzina interdyscyplinarna, która może
się przydać nie tylko na kierunkach geograficznych czy turystycznych, ale także m.in.
ekonomicznych i prawniczych” – uzupełnia dr Krzysztof Grzelak. Aby zainteresować
uczniów tą dziedziną, nawiązano współpracę z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. „Brzezińskie liceum
współpracuje również z Wydziałem Zarządzania, Instytutem Historii oraz Wydziałem
Chemii UŁ” – informuje pełniąca obowiązki dyrektora Iwona Świniarska. Wybór zajęć we współpracy z tymi instytucjami zależy od zainteresowań danej grupy uczniów.
Od ich preferencji zależy też wybór przedmiotów rozszerzonych. Podczas najbliższej
rekrutacji brzezińskie liceum chce zaproponować gimnazjalistom trzy profile klas
pierwszych: administracyjno-prawną z rozszerzonym j. polskim, j. angielskim, historią i geografią, europejsko-językową z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie, geografią
i dwoma językami obcymi w tym j. angielskim oraz medyczną z rozszerzoną biologią,
chemią i matematyką.
TOM

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu o pow. 30 m2 stanowiącego część działki
nr 2778 położonej w Brzezinach przy ul. Przechodniej, przeznaczonej do oddania
w najem na okres do 31 grudnia 2017r. na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od 19 stycznia 2016r. do 9 lutego 2016r.

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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Dwudniowa zabawa w Poliku

Od kilkunastu lat tradycją Polika jest organizacja spotkania opłatkowego, po którym rozpoczyna się karnawałowa zabawa

taneczna do białego rana. W tym roku
mieszkańcy Polika oraz przedstawiciele okolicznych miejscowości spotkali się
w sobotę 16 stycznia.

Opłatek sołectwa Zalesie

W sobotę 23 stycznia w świetlicy w Bogdance kilkudziesięciu mieszkańców
sołectwa Zalesie zgromadziło się na
tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, przygotowanym przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Nie zabrakło także zaproszonych gości, a wśród nich zastępcy wójta
Lechosława Adamczyka, sekretarza Radzisława Kamińskiego, pracownika GOPS Mirosławy Sochy oraz byłego wójta Zbigniewa Sokołowskiego.
Modlitwę poprowadził o. Benedykt Kordula z brzezińskiego klasztoru oo. Franciszkanów, a program
art yst yczny zapewnili gimnazja liści z Przecławia, przygotowani pod

k ierunk iem nauczycielek Pau liny
Skrzyneckiej i Justyny Siedlik. Miłym akcentem był też prezent urodzinowy dla honorowej przewodniczącej
koła Heleny Bogdańskiej oraz słodkie
upominki dla każdej z pań od sołtysa Pawła Kusiaka. Później nadszedł
czas na wspólną wieczerzę, a na stołach zagościły m.in. zupa grzybowa,
kapusta z grochem, śledzie, makiełki
i łazanki. Gospodynie z sołectwa Zalesie to bowiem specjalistki od kuchni tradycyjnej, a ich dokonania znane
są w Polsce choćby za pośrednictwem
łódzkiej telewizji. Mimo to pragną
cały czas dokształcać się w kulinarnym rzemiośle i w grudniu uczyły
się piec pierniki pod okiem specjalistki z Ży wego Skansenu w Nagawkach, a przed Wielkanocą, jak informuje przewodnicząca KGW Elżbieta
Ołubek, zaplanowano warsztaty kulinarne, podczas których panie będą
poznawać tajniki kolejnych świątecznych wypieków.
TOM

Licznych gości witali przewodnicząca KWG Bogusława Mospinek oraz prezes OSP, a jednocześnie radny z tego terenu Piotr Kaczmarek. Świąteczne życzenia
przekazała natomiast wójt Barbara Hojnacka, a wspólnej modlitwie przewodniczył ks. proboszcz Mariusz Wojturski. Na
spotkaniu obecny byli również m.in. przewodniczący Rady Gminy Marek Kolasa,
honorowa przewodnicząca KGW Zofia Sokołowska oraz sołtys Adam Korc. W Poliku nie zapomniano także o najmłodszych
mieszkańcach, których w strażnicy następnego dnia z licznymi prezentami odwiedził Święty Mikołaj. Miłym akcentem
były również słodkie upominki od radnego Piotra Kaczmarka.
TOM

Świąteczne spotkanie
w „Barbarze"
13 stycznia w świetlicy w Bogdance
na spotkaniu opłatkowym zgromadziło się około 20 członków grupy wsparcia
„Barbara" skupiającej osoby uzależnione
i współuzależnione. Obecna była także
wójt Barbara Hojnacka, z której inicjatywy grupa powstała trzy lata temu, radna
Elżbieta Olszyńska, terapeutka Urszula Pecyna, pełnomocnik wójta do spraw
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych Marzena Żurawska oraz
pracownik GOPS Mirosława Socha. Jak
na świąteczne spotkanie przystało, nie zabrakło wspólnej modlitwy, dzielenia się
opłatkiem i wigilijnych potraw. W „Barbarze" nie brakuje także wspólnego grillowania, zabaw tanecznych i wyjazdów. „To
dla nas duże wsparcie” – wskazuje jedna
z członkiń grupy, zachęcając kolejne osoby do kontaktu z „Barbarą". Członkowie
grupy spotykają się w każdą środę o godzinie 17 w świetlicy w Bogdance, a godzinę wcześniej terapeuta rozpoczyna dyżur
w Urzędzie Gminy.
TOM
ogłoszenie płatne
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W hołdzie powstańcom styczniowym

W 153. rocznicę wybuchu powstania styczniowego brzezinianie przeszli w marszu
upamiętniającym jeden z największych
polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. W Pieszym Rajdzie Powstania Styczniowego zorganizowanym 24 stycznia
wzięło udział 54 uczestników.
Przed wyruszeniem na kilkugodzinną wyprawę na cmentarzu katolickim
w Brzezinach zebrani złożyli kwiaty
i zapalili znicze na mogile powstańców

poległych w walkach pod Dobrą oraz grobie Józefa Skrzyńskiego – dowódcy oddziału powstańczego.
Kilkudziesięcioosobowa kolumna maszerowała w zimowym krajobrazie, co
pozwoliło każdemu uczestnikowi osobiście doświadczyć warunków, w jakich
ponad 150 lat temu polscy patrioci toczyli bój o wyzwolenie ojczyzny spod dominacji obcego imperium. W trakcie marszu uczestnicy zatrzymali się na miejscu
biwakowym w osadzie leśnej Tadzin na

odpoczynek, podczas którego można było
posilić się pieczoną kiełbaską i wypić kubek gorącej herbaty.
Podczas wędrówki po leśnych duktach
zebranym została przybliżona tematyka
największego polskiego powstania, szczególnie działania prowadzone w okolicach
Brzezin, jak np. jedna z największych bitew pod Wolą Cyrusową czy potyczka pod
Rogowem. Ponadto scharakteryzowano
sylwetki bohaterów tamtych wydarzeń:
dowódcy kosynierów Francuza Paula Ganier d’Aubin, pochowanego na cmentarzu w Kołacinku Wawrzyńca Rykały, który – jak podaja źródła – „niczym sławny
kosynier z Rzędowic – Bartosz Głowacki, pod morderczym ogniem przeciwnika szturmem zdobył wraz z innymi kosynierami rosyjskie armaty", czy 23-letniej
Marii Piotrowiczowej, która wykazała się
heroiczną obroną sztandaru. W kierunku
powrotnym kolumna maszerujących dotarła do Brzezin, przekraczając mostek na
Mrożycy i las w Szymaniszkach.
Organizacją przedsięwzięcia zajęły się
działające na terenie Brzezin stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny, Strefa Rowerowa Brzeziny oraz Brzeziński Fan Club
Widzewa Łódź. Natomiast materiały dotyczące przebiegu powstania styczniowego udostępnił dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach Paweł Zybała.
a.j.

Liczni goście w „Naszym Dzieciom"

W ośrodku rehabilitacji „Słoneczko" prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodziców
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom" wciąż odczuwalna jest
atmosfera świąt Bożego Narodzenia, a to za
sprawą kolejnych gości, którzy przyjeżdżają
z prezentami i kolędami.
Zawitało tu m.in. ponad 20 przedszkolaków z Rogowa, którzy dla podopiecznych

stowarzyszenia przygotowali niecodzienne jasełka. Przedszkolaki z Rogowa w „Słoneczku" były też w grudniu, kiedy przywiozły liczne maskotki. Jeszcze częściej
niż młodzi rogowianie do „Naszych Dzieci" przyjeżdżają gimnazjaliści z Przecławia.
W ostatnich dniach przywieźli oni prezenty
dla podopiecznych organizacji – samodzielnie wyprodukowane kalendarze na sprzedaż, wystąpili też z koncertem kolęd. Takie muzyczne prezenty niepełnosprawnym
dzieciom sprawiają oni kilka razy w roku –
w listopadzie przygotowali koncert pieśni patriotycznych. „Cieszymy się z tych wizyt, bo
to dla naszych dzieci wspaniała okazja do integracji” – wskazuje członek zarządu stowarzyszenia Wioletta Bartyzel.
Obie placówki zbierają też nakrętki
z tworzyw sztucznych na potrzeby „Naszych Dzieci". W tej akcji organizację wspierają Przedszkole nr 3 z Brzezin oraz Szkoły

Podstawowe w Gałkówku Kolonii i Przyłęku
Dużym. Każda pomoc to bowiem kolejna
szansa dla podopiecznych brzezińskiego Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych.
TOM
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W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w mieście Brzeziny zasad
segregowania odpadów komunalnych przedstawiamy poniżej wskazówki w zakresie segregowania odpadów
komunalnych.
Od 1 stycznia 2016 roku odpady komunalne segregujemy w 3 frakcjach:
- odpady suche,
- odpady mokre - bio,
- pozostałości z sortowania.

Uwaga:

• Opakowania bezwzględnie powinny być pozbawione zawartości. Dokładne mycie opakowań, usuwanie etykiet,
resztek zamknięć nie jest konieczne. Jeśli możesz, usuń nakrętkę, zgnieć butelki plastikowe, puszki aluminiowe,
kartony wielomateriałowe – zaoszczędzisz miejsce.
Posegregowane odpady są przewożone do sortowni znajdującej się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35. Tam
dokonuje się ponownie procesu ich sortowania. Dzięki temu na składowisko balastu trafiają tylko odpady,
których nie można już przekazać do ponownego przetworzenia.
W sortowni dokonujemy dokładnej segregacji odpadów:
papier dzielimy na karton, gazety i makulaturę mieszaną,
odpady ze sztucznego tworzywa dzielimy na PET niebieski, PET zielony, PET bezbarwny,
opakowania po chemii gospodarczej, skrzynki, wiaderka, folię bezbarwną, folię kolorową itp.
metale dzielimy na: żelazne i nieżelazne oraz na złom mieszany i puszki,
szkło przekazujemy w takiej postaci, w jakiej jest zbierane od Klientów,
odpady mokre typu BIO przetwarzane są na kompost.
Dopiero tak podzielone odpady mogą zostać przekazane do ponownego wykorzystania. W naszych domach nie
mamy możliwości tak dokładnego podzielenia odpadów jak w sortowni. Apelujemy do Naszych mieszkańców, aby
podjęli ten trud segregacji odpadów. Opakowania ze sztucznego tworzywa, które są zabrudzone lub wymieszane
z odpadami komunalnymi nie mogą być przeznaczone do ponownego wykorzystania.
Pamiętajmy, aż 50% naszych odpadów nadaje się do segregacji i przetworzenia na nowy produkt.
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny
www.ekologia.pl
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Bal karnawałowy w Przedszkolu nr 3
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Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 1
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str.VI

Dzień dziadka i babci w Przedszkolu nr 3
27.1.2016 r.

VII

W tym roku wzorem lat ubiegłych każda przedszkolna grupa przygotowała uroczystości dla swoich dziadków, a ich przebieg był bardzo podobny.
Występ artystyczny w postaci wierszyków, piosenek, tańców, inscenizacji kończył się życzeniami
i wręczeniem specjalnie przygotowanych upominków i laurek. Po życzeniach dzieci wraz ze swoimi
rodzicami, którzy niezwykle aktywnie włączyli się
w przygotowanie imprez, zapraszali babcie i dziadków na słodki poczęstunek, po którym przychodził
czas na wspólną zabawę i udział w organizowanych
przez nauczycieli konkursach – rozpoznawanie
wnuka po dotyku, ubijanie piany z białek na czas,
karmienie się ptysiami itp. Bieżący rok szkolny poświęcony jest w przedszkolu rozwijaniu nawyków
czytelniczych – babcie i dziadkowie zaproszeni zostali do czytania wnukom swoich ulubionych lektur z dzieciństwa.
g.k.
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XVIII Przegląd Szopek w Dąbrowie
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„Młodzi Duchem" babcie i dziadkowie
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JEDYNY NA ŚWIECIE COVER AL BANO & ROMINA POWER
27.1.2016 r.

XI

LAUREACI EUROPEJSKIEGO FESTIWALU COVERÓW

SHOW AN DREO&KARINA
AL BANO & ROMINA POWER

alentynki – 14 lutego godz.17.00
Miejsce spotkania:
sala konferencyjna Urzędu Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

TA
FELICI

CI SAR

A

SEMPRE
SEMPRE

VOLARE

BIS/4/2016

LIBERTA

TI

AM
O

ur y,
t
l
u
ł
K
cji i ena 15 z
o
m
Pro /12 - c
m
u
r
10
t
Cen ewicza
w
a
i
byci l. Sienk
a
n
ty do zeziny u
e
l
i
B
r
60 B
0
str.XI
5
9

XII

BIS/4/2016

27.1.2016 r.

str.XII

XIII

27.1.2016 r.

„Młodzi Duchem"
babcie i dziadkowie

Kilkudziesięciu członków i sympatyków
brzezińskiego stowarzyszenia Klubu Seniora „Młodzi Duchem" spotkało się 20
stycznia w Centrum Promocji i Kultury
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Zaczęło się naprawdę bajecznie – od
słów piosenki „Powróćmy jak za dawnych
lat w zaczarowany bajek świat", bo też niezwykła opowieść o babci Urszuli i dziadku
Kaziku, którzy po licznych perypetiach spotkali się w kawiarni, zainaugurowała to spotkanie. Licznym uczestnikom zabawy, podobnie jak bohaterom bajki, wkrótce zaczęto
serwować smakowite dania. Na stołach pojawiły się m.in. zupa grzybowa z kluseczkami
oraz ekologiczna kasza pęczak. Nie zabrakło także muzyki dla seniorów z lat 60., 70.
i 80., którą przygotował DJ Karpyou. Bawili
się nie tylko seniorzy, ale także towarzyszący
im młodsi członkowie rodzin.
Impreza była przednia, a kolejną taneczną zabawę u „Młodych Duchem" zaplanowano już 29 stycznia o godzinie 19. Członkowie
stowarzyszenia płacą składkę 15 zł, a sympatycy 20 zł. Zapisy do 28 stycznia prowadzi
Iwona Białoskórska pod numerem telefonu:
603-097-092.
TOM
Fotorelacja str.X

Miejska Biblioteka Publiczna
w Brzezinach planuje zorganizować wystawę pt. „Mieszkańcy Brzezin na starej fotografii”,
gdzie będą prezentowane zdjęcia pochodzące sprzed II wojny
światowej. Prosimy więc wszystkich posiadających takie fotografie o udostępnianie ich bibliotece celem wykonania kopii.
MBP w Brzezinach

„Zemsta nietoperza" z CPiK
W lutym Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zaprasza brzezinian na
wspólny wyjazd do Teatru Muzycznego
w Łodzi na najbardziej znane dzieło Johanna Straussa (syna) „Zemsta nietoperza".
Operetka w reżyserii Wojciecha Adamczyka, realizatora znanych polskich seriali
(m.in. Miodowe lata, Ranczo) stanowi doskonały obraz obyczajów austriackiej burżuazji drugiej połowy XIX wieku. W pamięci widzów pozostają oczywiście piękne

Straussowskie melodie. Polskie libretto do
muzyki Johanna Straussa napisał wybitny
polski poeta Julian Tuwim. Spektakl planowany jest na 12 lutego. Zbiórka o godz.
17.15 przed siedzibą CPiK. Koszt wyjazdu – 35 zł (cena zawiera koszt biletu, transport i ubezpieczenie). Zapisy do 8 lutego
w siedzibie Centrum Promocji i Kultury
(ul. Sienkiewicza 10/12) w godz. 8 - 16 lub
telefonicznie pod numerem: (46) 874 31 31.
a.j.
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Szkółka AC Milan działa w Brzezinach

Uczniowski Klub Sportowy Lider Brzeziny
zakończył działalność, ale na jego miejsce
w naszym mieście pojawiła się Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Milan Scuola Calcio, która przejęła sportową opiekę nad większością dzieci z UKS
Lider. Mali piłkarze odbywają treningi według specjalnego programu treningowego
oficjalnej szkółki młodzieżowej AC Milan.

Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa
Sportowego Milan Scuola Calcio oparta
jest na jedynym na świecie i unikatowym
programie szkolenia młodzieży w piłce nożnej klubu AC Milan. Trenerami
piłki nożnej w MSMS są specjaliści najwyższej klasy powoływani przez trenera
koordynatora klubu AC Milan. Ambasadorem szkoły jest Gianfranco Parma,

a dyrektorem sportowym organizator
Milan Scuola Calcio Mariusz Wilkowiecki, który obecnie szkoli brzezińskich piłkarzy. Uczestnictwo w szkółce Milanu
pomaga w karierze sportowej oraz zapewnia udział w turniejach i zawodach
sportowych najwyższej rangi. Pomaga
też wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów – zarówno początkującym jak i trenującym w innych klubach.
Program opracowany przez trenerów
metodyków z AC Milan pozwoli w sposób efektywny podnieść umiejętności początkujących i rozwinąć je u osób zaawansowanych. Obecnie w zajęciach bierze
udział dwunastu małych piłkarzy z roczników 2003, 2004 i 2005 z Brzezin. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu
w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w poniedziałki w godzinach 15:4517:15 i w piątki w godzinach 17:00-18:30.
W przyszłości na zajęcia będą zapraszani
specjalni goście, w tym trener AC Milan.
Dawid Saj

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
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Sprawdź swój akumulator z „BIS”

Każdy akumulator ma swoją pojemność i żywotność. Nawet te, które możemy wielokrotnie ładować, mają pewien
okres, po którym ich działanie skraca się,
a ładowanie zaczyna być coraz częstsze.
Nowoczesne auta obciążają swoje baterie do granic wytrzymałości poprzez
rozbudowane systemy elektroniki zarówno w silniku, jak i na pokładzie.
Elektroniczne wspomaganie, kontrola
trakcji, komputer pokładowy, multimedia, podgrzewane fotele i lusterka oraz
wentylatory najbardziej obciążają akumulator zwłaszcza w korkach – wszystko to przyczynia się do spadku możliwości akumulatora. Tym bardziej, że
wiele urządzeń (alarm, Webasto) pozostaje uruchomionych nawet po zaparkowaniu auta. Dodatkowym czynnikiem
destrukcyjnym jest też niewątpliwie
ujemna temperatura. Gdy jest zimno,
wydajność akumulatora może spaść nawet o kilkadziesiąt procent! Odbywanie
krótkich tras, szczególnie zimą, wpływa
negatywnie na stan baterii, która odda
autu i jego prądożernym urządzeniom
więcej energii, niż będzie w stanie odzyskać podczas jazdy.
Aby nie czekać na zbliżające się
problemy, kontrolujmy profilaktycznie akumulator. Sprawdzajmy, czy klemy, do których jest podpięty, nie są

zaśniedziałe. Gdy znajdują się w takim
stanie, możemy przeczyścić je papierem
ściernym o małej ścieralności oraz zabezpieczyć wazeliną.
Akumulator rozładowany całkowicie
lub ewidentnie słaby naładujemy prostownikiem. Jest to nieskomplikowane,
dość tanie urządzenie, które powinno
naładować nasz akumulator w przeciągu kilku godzin. Jednak zbyt częste korzystanie z prostownika znacznie obniża
żywotność akumulatora. Dlatego należy
używać prostownika w naprawdę awaryjnych sytuacjach.
Aby sprawdzić, co może powodować spadki mocy, wystarczy użyć odpowiedniego urządzenia. W każdym
szanującym się warsztacie taką usługę
wykonamy za niewielką opłatą. Szybko
zdiagnozuje, kiedy i czy w ogóle prąd
ucieka i w jakiej są kondycji urządzenia elektryczne samochodu (alternator
,rozrusznik)
Pamiętajmy że akumulator nieużywany musimy raz na dwa miesiące doładować. W dużych supermarketach takiej
czynności pracownicy nie przeprowadzają co znacznie skraca żywotność nawet nowego akumulatora. Akumulator nowy musi mieć minimum 12,5V,
a gęstość elektrolitu na poziomie 1,28
G/cm3 .Aby odpowiednio naładować
akumulator, pamiętajmy: ładujemy prądem nie większym niż 1/10 pojemności
(np. 45Ah-4,5A). Jeśli niestety akumulator jest do wymiany, pamiętajmy że
w nowych samochodach potrzebne będzie użycie testera samochodowego do
zarejestrowania wymiany akumulatora oraz usunięcia błędów w komputerze
samochodowym.
Ja k
zadbać
o akumulator: należy prawidłowo
i mocno umocować
akumulator do nadwozia, nie rozładowywać baterii do
końca (poniżej 8V
akumulator możemy uszkodzić nieodwracalnie), jeśli jeździmy rzadko
i na krótkich odcinkach, doładowujmy
go prostownikiem

z małym prądem, co pół roku sprawdzić
napięcie ładowania akumulatora (13,8V-14,4V), klemy przykręcać mocno i starannie, a bolce oczyścić, dbać o czystość
akumulatora – zachlapany z wierzchu
elektrolitem może się sam rozładować,
upewnić się czy elektrolit zakrywa płyty – w razie potrzeby dolać wody destylowanej, jeśli jest to możliwe.
Dla wszystkich czytelników „BIS”
do 29.02.2016 r. z aktualnym wydaniem tygodnika udzielamy nieodpłatnie kontroli stanu akumulatora oraz
alternatora profesjonalnym testerem
z wydrukiem. Zapraszamy! AMK Marcin Kucharski, ul. Łąkowa 4, tel. 512 330
360.
TOM

ORTODONCJA

dr Wojciech Jastrzębski
Brzeziny, Św. Anny 16

46 874 30 44,
791 311 449

Asystentkę do działu
handlowego, jęz. angielski,
tel +44 7143703, email:
info@pph-rewa.pl
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Brzezinianki w kaplicy NMP Częstochowskiej w Brzezinach

W niedzielę 24 stycznia mszę świętą koncelebrowaną
o godz. 12.15 w kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej w Brzezinach uświetnił występ zespołu wokalno – instrumentalnego „Brzezinianki”. Msza
odprawiana przez dwóch kapłanów polecona została intencji Danieli Luc z racji 87. rocznicy urodzin oraz Ireny
Wosińskiej w 86. rocznicę urodzin. Po mszy księża złożyli życzenia dostojnym jubilatkom, wręczając im pamiątkowe kalendarze. Zespół „Brzezinianki”, którego
kierownikiem jest Czesława Dziedzic, w trakcie mszy
wykonał pieśni, m.in. „Święty czas”, „Nie było miejsca”,
„Białe Święta” i „Witaj gwiazdo złota”. Po mszy odbył
się krótki koncert kolęd w wykonaniu „Brzezinianek”,
którym akompaniował na akordeonie instruktor Grzegorz Jędrzejczak. Zespół wystąpił w składzie: Krystyna Abramczyk, Czesława Dziedzic, Marianna Krawczyk,
Stanisława Józwik, Stanisława Misztal, Adam Abramczyk i Lechosław Polit. Wcześniej jednak wystąpiły dwie
dziewczynki. Zosia zaśpiewała kolędę, a Michasia złożyła życzenia wszystkim babciom i dziadkom. W następną niedzielę 31 stycznia po mszy o godz. 11.00 w świątecznym przedstawieniu wystąpi młodzież z Gimnazjum
w Brzezinach.
g.k.

