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Misją Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzezinach jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu oraz udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
a także wspomaganie przedszkoli, szkół
i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
Rejon działania poradni obejmuje
miasto Brzeziny oraz gminy Brzeziny,
Dmosin, Jeżów i Rogów.
Korzystanie z pomocy specjalistów
poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna oferuje:

- specjalistyczną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną lub logopedyczną
w zakresie:
• trudności edukacyjnych dzieci
i młodzieży;
• specyficznych trudności w nauce
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia);
• zaburzeń rozwoju mowy i wad
wymowy;
• określania specjalnych potrzeb
edukacyjnych;
• orzekania o potrzebie kształcenia
specjalnego;
• wspomaganie rozwoju dzieci
zdolnych;
• wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu;
• przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego;
• problemów wychowawczych;
• zaburzeń emocjonalnych.
- terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną (indywidualną

Starosta Brzeziński oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach
zapraszają mieszkańców Powiatu Brzezińskiego na szkolenie
nt. "Wsparcie dla producentów świń i mleka oraz materiału siewnego",
które odbędzie się 29 lutego 2016 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin.
Szkolenie przeprowadzą pracownicy Agencji Rynku Rolnego OT Łódź.

lub grupową w formie dostosowanej do
zdiagnozowanych potrzeb dziecka);
- przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy z wykorzystaniem Platformy
Badania Zmysłów.
W placówkach oświatowych naszego rejonu prowadzimy dla dzieci
i młodzieży:
- zajęcia profilaktyczno edukacyjne;
- zajęcia adaptacyjno – integracyjne;
- warsztaty zawodoznawcze;
- warsztaty dotyczące unikania zagrożeń życia współczesnego (uzależnienia, cyberprzemoc).
Rodzicom, wychowawcom, nauczycielom proponujemy:
- indywidualne konsultacje i porady;
- udział w zajęciach wraz z dziećmi;
- mediacje i negocjacje;
- udział w zajęciach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”;
- prelekcje, warsztaty.
Dysponujemy:
- odpowiednią bazą lokalową;
- dobrym wyposażeniem gabinetów;
- bogatym zestawem pomocy
dydaktycznych;
-nowoczesny mi
testami
diagnostycznymi;
- specjalistycznymi programami
komputerowymi do diagnozy i terapii;
- wysoko wykwalifikowaną kadrą.
Pomagamy w trudnych sytuacjach!
List dyrektora placówki:
Szanowni Państwo!
Zachęcam do zapoznania się z ofertą naszej placówki i udziału w organizowanych przez nas formach pomocy.
Jesteśmy do dyspozycji, nie tylko w sytuacjach trudnych, pomagamy również
w ramach codziennego wsparcia wychowawczej funkcji rodziny i edukacyjno wychowawczej działalności szkoły. Zapewniamy szeroki zakres bezpłatnych
usług, życzliwość i dyskrecję.
mgr Ewa Dorożyńska
Dyrektor Poradni
Dane teleadresowe poradni:
Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
tel/fax 46 874 21 76
kom. 531 838 940
www.pppbrzeziny.pl
ogłoszenie płatne
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Zakaz skrętu w lewo stał się faktem

z ul. Sienkiewicza w ul. Przedwiośnie.
Wyjeżdżając z ulicy Przedwiośnie, nie
można także skręcać w lewo w kierunku Warszawy. Zmiana w organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu weszła
w życie natychmiast po zamontowaniu znaków, dlatego kierowcy powinni bezwzględnie stosować się do wprowadzonych zmian. Informujemy, że
wyjeżdżając z ul. Przedwiośnie w ul.
Sienkiewicza można skręcać jedynie
w prawo.
g.k.

We wtorek 16 lutego przed południem zewnętrzna firma na zlecenie
łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ustawiła dodatkowe znaki na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Przedwiośnie
w Brzezinach. Zgodnie z nowym oznakowaniem nie wolno skręcać w lewo

Tragiczny wypadek
na Modrzewskiego

Wyrazy głębokiego współczucia
składamy Pani Barbarze Kozłowskiej
– dyrektor Szkoły Podstawowej
w Gałkówku Kolonii z powodu
śmierci Męża.
Łączymy się w bólu.
Grono Pedagogiczne i pracownicy SP w Gałkówku Kol.

Sesja XXI Rady Miasta w lutym 2016 r.

W sobotę 13 lutego około godz. 19.00
doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego na przejściu dla pieszych
przy ul. Modrzewskiego w Brzezinach.
Kierująca renault megane scenic 46-letnia
mieszkanka gminy Brzeziny na przejściu
dla pieszych potrąciła dwie kobiety. Poszkodowane – 46-letnia mieszkanka Brzezin z ogólnymi obrażeniami ciała oraz
69-letnia mieszkanka Brzezin z podejrzeniem złamania miednicy zostały przewiezione do szpitala w Brzezinach. Niestety,
mimo wysiłku lekarzy i udzielonej pomocy starsza z kobiet zmarła. Wszystkie trzy
uczestniczki sobotniego zdarzenia (kierująca i poszkodowane) były trzeźwe. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP
Brzeziny.
g.k.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta Brzeziny na obrady
lutowej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w czwartek 18 lutego b.r.
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
W planie sesji są następujące tematy:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, p.poż. i sanitarnego
Miasta Brzeziny za 2015 rok, którą przedstawią szefowie powiatowych
służb policji , straży pożarnej i sanitarno –epidemiologicznej oraz Straży
Miejskiej w Brzezinach.
2. Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury: Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Muzeum Regionalnego i Centrum Promocji i Kultury za
2015 r.
3. Informacja w sprawie strategii i kierunków rozwoju Miasta Brzeziny
w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata
2015 – 2020.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Zofia Krawczyk
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Przedszkolaki odwiedziły panią burmistrz
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W czwartek 11 lutego z-ca burmistrza
Justyna Nowak przyjęła niecodziennych
gości. Tym razem odwiedziły ją dzieci
z Przedszkola nr 1 w Brzezinach. Dzieci
zainteresowane były wystrojem gabinetu
burmistrza Brzezin, sprawami, jakie musi
rozwiązać, podejmując decyzje, ale najbardziej ich uwagę przykuwały licznie zgromadzone pamiątki współpracy i promocyjne gadżety. Każde z dzieci choć przez
chwilę chciało również posiedzieć w fotelu
burmistrza. Dzieci odwiedziły także inne
reprezentacyjne pomieszczenie, jakim jest
sala konferencyjna, gdzie odbywają się sesje Rady Miasta i zapadają najważniejsze
decyzje dotyczące ich rodzinnego miasta.
Dzieci wspólnie z nauczycielką Jolantą Pakulską w podziękowaniu przekazały z-cy
burmistrza Justynie Nowak własnoręcznie wykonaną laurkę.
g.k.

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

ZAPRASZA
DO WSPÓŁPRACY
FIRMY I KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
530 130 227,
501 130 286
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Bogusy w Jedynce
Po raz dziesiąty społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach ostatkowy wtorek spędziła, jak nakazuje tradycja, na zabawie i żartach. Do harmonogramu szkolnych
imprez bogusy wpisały się na stałe. Mury
szkoły znowu zapełniły się korowodem
barwnych przebierańców. W ubiegłym
roku sposób przebrania poszczególnych
klas i rady pedagogicznej ustalono w drodze losowania. W tym roku postawiono na
dowolność, czyli ostatkowy miszmasz. Było
kolorowo, oryginalnie, a uczniom i nauczycielom pozazdrościć można było pomysłowości i poczucia humoru. Dopełnieniem
parady bogusów były taneczne przerwy
międzylekcyjne, podczas których przebierańcy pląsali w rytm ulubionych melodii.
Bogusy w szkole to nie tylko dobra zabawa, ale też nauka tradycji i poszanowania dawnych obyczajów. Tak więc wszyscy
mieli świadomość, że huczny dzień przygotowuje do nadchodzącego okresu wstrzemięźliwości – Wielkiego Postu.
Bogusy w Jedynce to przede wszystkim integracja szkolnej społeczności, wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości oraz
nauka poszanowania tradycji i kultury.
To także dowód na to, jak ważnym miejscem jest dla uczniów szkoła, która nie tylko uczy i zapewnia bezpieczeństwo, ale też
bawi i kształtuje osobowość, zatem niezwykle istotne są panujące w niej nastroje, czyli
klimat i atmosfera. W „Jedynce” to dzieje się
naturalnie i spontanicznie.
g.k.
Fotorelacja str.15

FIRMA
ODZIEŻOWA
ZATRUDNI

Konstruktora
odzieży
509 138 300
biuro@ajso.eu
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Spotkanie z policjantem

8 lutego odbyło się kolejne z cyklu spotkań
klasy policyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, jakie odbywają funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach. Ich celem jest przybliżenie młodzieży codziennej pracy policjantów z poszczególnych komórek oraz
zachęcenia ich do wstąpienia w policyjne
szeregi.
Tym razem uczniowie klasy II o profilu policyjnym gościli aspiranta Tomasza
Żaczka – specjalistę Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowego aspiranta sztabowego Grzegorza Miazka.
Podczas spotkania funkcjonariusze przybliżyli tematykę przemocy w rodzinie
oraz wyjaśniali na czym polega codzienna
służba dzielnicowego. Ponadto policjanci
odpowiadali na pytania uczniów dotyczące możliwości wstąpienia do policji i warunków, jakie z tego tytułu trzeba spełnić.
g.k.

Nasi dzielnicowi (6)
Teren gminy Rogów obejmujący rejon
służbowy nr 6 obsługuje dzielnicowy mł.
asp. Sławomir Stańczyk, w służbie 11 lat,
dzielnicowy od 2014 roku. Adres e-mail: komendant@brzeziny.ld.policja.gov.
pl, telefon służbowy nr 690-115-511. Rejon obejmuje teren gminy Rogów, w skład
której wchodzą miejscowości: Rogów, Jasień, Józefów, Kobylin, Kotulin, Marianów Rogowski, Mroga Dolna, Mroga Górna, Olsza, Popień, Przyłęk Duży, Przyłęk
Mały, Rogów Parcela, Rogów Wieś, Romanówek, Stefanów, Wągry, Wągry Nowe,
Zacywilki.

Połączenia telefoniczne będą odbierane
przez dzielnicowego tylko w trakcie pełnionych służb, a w dni wolne od pracy zalecany jest kontakt z oficerem dyżurnym
pod nr 997.
g.k.

Sprzedam mieszkanie
45 m2,
Osiedle na Wzgórzu,
3 piętro, umeblowane,
604-977-716

Dyżury radnych od lutego do czerwca 2016 r.
Urząd Miasta I p. pokój 127
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

Daniel Szymczak, Andrzej Kurczewski 		
Zofia Krawczyk, Maciej Sysa
			
Jakub Piątkowski, Dariusz Guzek
		
Krzysztof Jeske, Grzegorz Maślanko
		
Daniel Szymczak, Andrzej Kurczewski 		
Grażyna Pietrasik, Maciej Sysa
		
Zofia Krawczyk, Maciej Sysa
		
Jakub Piątkowski, Dariusz Guzek
		
Grażyna Pietrasik
			
Daniel Szymczak, Andrzej Kurczewski 		
Krzysztof Jeske, Grzegorz Maślanko
		

24.02.2016 r.
09.03.2016 r.
23.03.2016 r.
06.04.2016 r.
20.04.2016 r.
04.05.2016 r.
11.05.2016 r.
18.05.2016 r.
08.06.2016 r.
22.06.2016 r.
29.06.2016 r.

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

Asystentkę do działu
handlowego, jęz. angielski,
tel +44 7143703, email:
info@pph-rewa.pl
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Krajowa mapa zagrożeń konsultowana w Brzezinach
Brzezińscy policjanci aktywnie prowadzą konsultacje społeczne mające na celu
stworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa
dla powiatu brzezińskiego, miasta Brzeziny
oraz dla sąsiednich gmin. Mapa ma obrazować mieszkańcom informacje o przestępczości i zagrożeniach występujących w ich
najbliższym otoczeniu. Wpływ na kształt
projektowanego narzędzia ma każdy obywatel. Jednak większość mieszkańców nie
ma szczegółowych informacji dotyczących
rodzaju czy skali przestępczości, część nie
jest również świadoma zagrożeń występujących w powiecie czy gminie. Dość powszechnie bazuje się na własnych spostrzeżeniach, doświadczeniach, a także opiniach
innych osób, a zwłaszcza doniesieniach medialnych. Dlatego niezbędnym okazało się
zbudowanie narzędzi służących do badania
i obrazowego przedstawienia mieszkańcom
informacji o przestępczości i zagrożeniach
w ich najbliższym otoczeniu. Celem działań policji w tym zakresie jest zaproszenie
do konsultacji szerokiego audytorium osób,
podmiotów, instytucji, aby wskazały miejsca niebezpieczne oraz przedstawiły informacje o zagrożeniach trapiących lokalną
społeczność.
Projekt mapy opracowywany na różnych poziomach (krajowym, wojewódzkim
i powiatowym) zawiera kilka kryteriów,
m.in. dotyczących przestępczości, wykroczeń, zwłaszcza szczególnie uciążliwych
społecznie, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyników badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych i oczekiwań
społecznych. Aktywizacja podmiotów pozapolicyjnych wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Warunkiem poprawy skuteczności działań jest
jednak współpraca między wymienionymi
podmiotami zaangażowanymi w realizację
zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.
Każda mapa powinna odzwierciedlać
zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane

przez służby i inspekcje uczestniczące w likwidacji zagrożeń, ale również przez obywateli. Mapa ta powinna również zawierać
prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić
w związku z organizacją różnych wydarzeń.
Na terenie powiatu brzezińskiego odbyły się już konsultacje społeczne z władzami samorządowymi miasta Brzeziny oraz
gmin Brzeziny i Jeżów. Temat był też ankietowany z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach. Zostanie również uwzględniona opinia księdza dziekana
Marka Balceraka. Planowane są także konsultacje z władzami samorządowymi pozostałych jednostek samorządowych. Ta
tematyka będzie również poruszana na
najbliższych sesjach samorządowych, na
których omawiane będą kwestie bezpieczeństwa. Planowane są także konsultacje społeczne w formie debaty z udziałem
wszystkich służb, inspekcji i podmiotów
współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo
oraz porządek publiczny. Część z tych konsultacji miała już miejsce we wtorek 16 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
w Brzezinach. Kolejne, na które zaprasza
komendant Cezary Petrus, odbędą się 18
lutego o godz. 9.00 podczas sesji Rady Miasta Brzeziny, a dotyczyć będą genezy, założeń i funkcjonowania mapy zagrożeń. Tego
samego dnia o godz. 17.00 odbędzie się debata w świetlicy w Rewicy w gminie Jeżów.
25 lutego o godz. 10.00 podczas sesji Rady
Gminy Brzeziny, a o godz. 13.00 w trakcie
sesji Rady Gminy Dmosin. Rozpoczęty na
początku lutego cykl spotkań w ramach debat i konsultacji zakończy sesja Rady Powiatu planowana na 1 marca.

Jak powiedział Jarosław Zieliński – wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w wywiadzie dla „Policji 997” wizualizowany stan bezpieczeństwa będzie
„jednym z najważniejszych czynników, na
podstawie których można będzie kształtować struktury terenowe policji (…) będzie
także punktem wyjścia do decyzji związanych z takim rozlokowaniem struktur policji, które pozwoli na zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa
w całym kraju.”
Koncepcja mapy, genezy, założeń i deklarowanych efektów jest szczególnie ważna dla mieszkańców powiatu brzezińskiego oraz najmniejszej w garnizonie łódzkim
komendy policji. Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach konsekwentnie realizuje politykę wsłuchiwania
się w potrzeby mieszkańców w kwestiach
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
reagowania na zgłaszane uwagi, wnioski,
zastrzeżenia. Bardzo dobrze oceniana jest
współpraca z władzami samorządowymi.
Wzorowo realizowane są też służby ponadnormatywne, które w 2016 roku będą
kontynuowane na brzezińskich ulicach.
Komendant Cezary Petrus prosi wszystkie zainteresowane osoby o przekazywanie
informacji, sugestii, uwag, które mogłyby
być uwzględnione w projektowanej lokalnej
mapie bądź też codziennej służbie brzezińskich policjantów.
Uwagi można przekazywać terenowym
dzielnicowym, naczelnikom Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego bądź też na telefon Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach - 46 8740 330, 997.
g.k.

STOMATOLOGIA
dr Justyna Wiśniewska

Brzeziny, ul. Głowackiego 45/1 (blok obok ZUS-u)

tel. 514 344 243

„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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Bogusy w Muzeum

9 lutego w „kusy wtorek”, ostatni akord
karnawału poprzedzający środę popielcową, w Muzeum Regionalnym w Brzezinach odbyły się bogusy zwane inaczej zapustami, ostatkami albo przebierańcami.
Brzezińskie bogusy rozpoczęły się od
wernisażu wystawy „Wiejskie świętowanie” prezentującej kilkadziesiąt rzeźb,
płaskorzeźb i obrazów znanych twórców
ludowych województwa łódzkiego. Wystawę otworzył dyrektor muzeum Paweł
Zybała, a wśród gości wernisażu pojawili się m.in. artystka Sylvie Kaptur - Gintz
– wnuczka brzezińskiej szwaczki, obecnie mieszkająca w Paryżu, Beata Ozga Flejszer – przewodnicząca Komisji Nauki
Kultury i Sportu Sejmiku Województwa
Łódzkiego, Danuta Wachowska – przedstawiciel Łódzkiego Domu Kultury, z-ca
burmistrza Justyna Nowak oraz Elżbieta
Świderek i Adam Głuszek – artyści ludowi ze Skierniewic, autorzy niektórych prezentowanych na wystawie prac.
„Wystawa została przygotowana przez
Łódzki Dom Kultury, ale w aranżacji
stanowiącej zasługę pracowników brzezińskiego muzeum. Ekspozycja ukazuje
barwny świat zwyczajów i obrzędów ludowych, które odchodzą w zapomnienie, ale dzięki artystom ludowym możemy ten świat podziwiać jeszcze dzisiaj”
– mówiła Danuta Wachowska z Łódzkiego Domu Kultury. „Gratuluję świetnego pomysłu, a widzom życzę wielu wrażeń” – powiedziała Beata Ozga - Flejszer

– przewodnicząca Komisji Nauki Kultury i Sportu Sejmiku Województwa
Łódzkiego.
Prace artystów ludowych prezentowane w brzezińskim muzeum przedstawiają
zwyczaje i obrzędy zarówno o charakterze religijnym jak i świeckim, np. z okresu
Bożego Narodzenia i Wielkanocy, święta
plonów czy dożynek. Wśród obrzędów rodzinnych na uwagę zasługują dzieła odnoszące się do wesel i zabaw tanecznych.
Wystawę można oglądać do końca marca.
Wernisaż wystawy „Wiejskie świętowanie” zakończyła degustacja pączków
ziemniaczanych przygotowanych przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu.
Po wystawie uczestnicy zabawy ostatkowej przeszli alejkami parku miejskiego w barwnym korowodzie bogusów. Na
scenie w muzealnym ogrodzie wystąpił
iluzjonista Sorelli, który przez kilkadziesiąt minut bawił gości magicznymi sztuczkami. Odbył się także konkurs na najlepiej przebranego bogusa przeprowadzony
osobno dla dzieci i osób dorosłych. Wśród
dzieci wygrała Nela Stasiak w przebraniu
Pippi, II miejsce rockendrolowa wiedźma Julka Janiszewska i aniołek – Malwina Filipińska, a III Kacper Budziewski
w przebraniu Ironmana. Wśród dorosłych zwyciężył biskup Grzegorz z Paprotni, II miejsce zajęło trio pań w przebraniach z lat dwudziestych zeszłego wieku
oraz Arabella i Rumburak, a III malarka
Zuzanna z Paryża. Zwycięzcy otrzymali
nagrody. Bogusową imprezę zakończyło

ognisko, przy którym można było nie tylko ogrzać się, ale także upiec kiełbaskę.
g.k.
Fotorelacja str.VI,VII

NOWE MENU,
NOWE DANIA

Restauracja Hotelu nad Mrogą
w Rochnie k. Brzezin
zaprasza na potrawy
z nowej karty dań autorstwa
naszego Szefa Kuchni.
Rezerwacje stolika
tel.: 468742475, 468743833
ZAPRASZAMY
tel.: 46 874 24 75
hotel@rochna.pl
www.rochna.pl
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Tenisiści coraz bliżej awansu
Na drugim miejscu w tabeli pierwszą rundę rozgrywek III ligi mężczyzn w tenisie
stołowym zakończyli zawodnicy MLUKS
Brzeziny. Podopieczni grającego trenera
Jana Pudlarza w ostatnim spotkaniu fazy
zasadniczej rozgromili we własnej hali rezerwy UMKS Księżak Łowicz 10:0 i dzięki
sporej przewadze nad pozostałymi rywalami mają olbrzymią szansę awansu do II
ligi.
Spotkanie z drużyną z Łowicza było
bardzo krótkie. Większość partii kończyła się w zaledwie trzech setach. Na pierwszym stole Ireneusz Staroń wygrał 3:1
z Lechem Kołakowskim, a Marcin Dens
3:0 z Dawidem Papugą. Na drugim stole Jan Pudlarz pewnie 3:0 wygrał z Szymonem Sierotą, a Fabian Jóźwikowski 3:1
pokonał Cezarego Znyka. Przed rywalizacją derbową MLUKS Brzeziny prowadził

z UMKS Księżakiem II 4:0. Pojedynki
w parach były dla naszych zawodników
„spacerkiem”. Ireneusz Staroń i Marcin
Dens bez straty seta łatwo ograli duet
Lech Kołakowski/Szymon Sierota 11:3,
11:4 i 11:5, a Jan Pudlarz i Fabian Jóźwikowski okazali się lepsi od pary Dawid Papuga/Cezary Znyk, wygrywając 11:7, 11:9
i 11:1. W kolejnych meczach singlowych
po 3:0 wygrywali Staroń, Pudlarz i Jóźwikowski. „Kropkę nad i” postawił Marcin
Dens, który w pięciu setach w decydującej partii na przewagi wygrał z Lechem
Kołakowskim. MLUKS Brzeziny wygrał
pewnie 10:0 i zgodnie z planem zakończył
pierwszą rundę rozgrywek.
W tabeli brzezinianie zajęli drugie
miejsce z dorobkiem 20 punktów. Na ten
bilans złożyło się aż dziesięć zwycięstw
i tylko jedna porażka. MLUKS traci do lidera rozgrywek LKS Stomilu REMKOR

Halowy brąz juniorek KS Hokej-Start

Brązowy medal zdobyły juniorki KS Hokej-Start Brzeziny w Halowych Mistrzostwach
Polski juniorek, które w niedzielę 14 lutego
odbyły się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach. Mistrzowski tytuł wywalczyły zawodniczki KKS Kolejarza Gliwice, a srebrne medale zawisły na szyjach
hokeistek LKS Rogowo.
Organizatorem turnieju finałowego był
Klub Sportowy Hokej-Start Brzeziny. Gry
finałowe poprzedziły turnieje eliminacyjne. Po fazie zasadniczej pierwsze miejsce
zajmował KS Hokej-Start Brzeziny, który

w półfinale zmierzył się z czwartym LKS
Rogowo. Spotkanie było wyrównane, a nasze zawodniczki długo nie potrafiły wskoczyć we właściwy rytm. Wykorzystały to
rywalki, które tuż przed przerwą objęły prowadzenie po trafieniu z krótkiego
rogu. Po zmianie stron LKS Rogowo szybko podwyższył wynik i kontrolował dalszą rywalizację. Brzezinianki zaczęły grać
„swoje” dopiero w ostatnich dziesięciu
minutach, ale nie potrafiły przełożyć dobrej gry na zdobycz bramkową i ostatecznie przegrały 0:2. W drugim półfinale po
emocjonującym spotkaniu KKS Kolejarz

Bełchatów dwa oczka i ma aż cztery punkty przewagi nad trzecim w klasyfikacji KS
Energetykiem II Łódź. To stawia naszych
tenisistów w bardzo komfortowej sytuacji przed rundą finałową. W niej najlepsze sześć zespołów zagra systemem każdy z każdym z uwzględnieniem punktów
z pierwszej rundy rozgrywek. Tym samym MLUKS Brzeziny rozegra jeszcze
pięć spotkań z czołowymi rywalami. Do
II ligi awansują dwa najlepsze zespoły,
więc brzezinianom do uzyskania promocji do wyższej klasy rozgrywkowej mogą
wystarczyć jeszcze tylko trzy zwycięstwa.
Wszystko zależeć będzie też od rezultatów innych spotkań. W rundzie finałowej MLUKS zmierzy się z LKS Stomilem
REMKOR Bełchatów, KS Energetykiem II
Łódź, STS SDK Pongiem Wieluń, TG Sokołem Zgierz i UMLKS Radomsko. Dokładny terminarz rozgrywek będzie podany przez Łódzki Okręgowy Związek
Tenisa Stołowego w najbliższym czasie.
Dawid Saj
Gliwice wyeliminował HKS Siemianowiczankę Siemianowice. Tym samym w meczu o trzecie miejsce KS Hokej-Start zmierzył się z drużyną z Siemianowic Śląskich.
Pojedynek rozpoczął się znakomicie. Już
w 6. minucie krótki róg wykorzystała Monika Polewczak. Najlepsza zawodniczka
gospodyń turnieju chwilę później w podobnej sytuacji podwyższyła na 2:0. Od
tego momentu brzezinianki kontrolowały
przebieg gry. W 59. minucie na listę strzelczyń wpisała się Kinga Głowacka, ustalając
ostateczny rezultat na 3:0. W wielkim finale po bardzo ciekawym i emocjonującym
meczu KKS Kolejarz Gliwice pokonał 3:2
LKS Rogowo i sięgnął po mistrzowski tytuł. Warto dodać, że ten mecz sędziowały
Agata Uchrońska i Anna Gabara (seniorki
KS Hokej-Start Brzeziny). Podczas ceremonii dekoracji pamiątkowe medale i puchary wręczał starosta brzeziński Edmund
Kotecki oraz trener reprezentacji Polski juniorek. Turniej okazał się udaną imprezą.
Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przeprowadzili znakomitą imprezę
sportową. Drużyna KS Hokej-Start podczas Halowych Mistrzostw Polski juniorek
wystąpiła w składzie: Klaudia Głowacka,
Weronika Dziubek, Natalia Lewandowska,
Aleksandra Drabik, Dżesika Mazur, Adrianna Nazarska, Aleksandra Kuzmecka,
Oliwia Kucharska, Magdalena Pabiniak,
Weronika Podczarska, Monika Polewczak
i Kinga Głowacka.
Dawid Saj
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Turniejowe sukcesy piłkarskiej młodzieży
W czasie ostatnich kilkunastu tygodni zespoły juniorskie z Brzezin (Start Brzeziny
rocznik 2003/2004, Start Brzeziny grupa
Żak oraz Akademia Futbolu Widzew Brzeziny) wzięły udział w szeregu halowych
eventów piłkarskich na terenie całego województwa łódzkiego.
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się piłkarze Startu Brzeziny z rocznika
2003/2004 szkoleniowca Waldemara Pabiniaka i asystenta Michała Garnysa. Na
uwagę zasługuje trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Halowej Piłki Nożnej General Fresh Pol-Hun Cup w Koluszkach. Czarno-czerwoni byli bardzo bliscy
wyprzedzenia w końcowej klasyfikacji
drugiej MUKS Akademii Tuszyn. Mały
sukces zawodnicy z rocznika 2003/2004
osiągnęli podczas jednego z najtrudniejszych turniejów w województwie łódzkim
–Ogólnopolskiego Turnieju Orzeł Cup
w Pabianicach. W zawodach wzięło udział
aż szesnaście zespołów podzielonych na
dwie grupy. Start wygrał m.in. z Szombierkami Bytom, zremisował ze Stalą Niewiadów i nieznacznie przegrał z Lechią
Kostrzyn i Widzewem Łódź. W obu zawodach w czarno-czerwonych barwach
zagrali: Dominik Czajkowski, Maciej Zieliński, Maciej Garnys, Rafał Gralec, Patryk
Milbrant, Sebastian Milbrant, Łukasz Majchrzak, Patryk Benka, Patryk Nguen Huu,
Mateusz Gwiazda, Adam Bober, Dominik
Czajkowski, Bartek Łącki i Marcel Wasiak.
W ostatnich trzech turniejach z dobrej strony pokazała się najmłodsza grupa
Żak trenująca w Starcie Brzeziny. Po zajęciu czwartego miejsca w zawodach PSP
Sikorski w Kurowicach mali piłkarze Startu zostali sklasyfikowani na trzeciej pozycji w niezwykle ciekawej imprezie General Fresh Pol-Hun Cup w Koluszkach.
Rywalizacja toczyła się na połowie parkietu włoskim systemem funinio (gra na
cztery bramki bez bramkarzy). W miniony
weekend podopieczni trenerów Mariusza
Matusiaka i Rogera Smugi oraz asystenta Krzysztofa Ławskiego byli bliscy wywalczenia brązowego medalu w turnieju
PSP Sikorski rozgrywanym w Godzianowie. Rywalizacja toczyła się systemem każdy z każdym. Po porażkach z MSP Łódź
i zwycięzcą zawodów Szczerbcem Wolbórz Żaki pokonały Zawiszę Rzgów 2:0
po golach Macieja Wawrzonka i Kacpra
Ławskiego oraz Zawiszę II Rzgów 1:0 po
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trafieniu Nikodema Koziroga. W decydującym o najniższym stopniu podium meczu brzezinianie zremisowali bezbramkowo z Akademią Piłkarską Tomasza Hajto
i zakończyli turniej na czwartym miejscu.
W rozegranych dotąd zawodach w zespole Żaków zagrali: Sebastian Piestrzeniewicz, Nikodem Koziróg, Igor Gąsiorowski,
Karol Dejda, Maciek Wawrzonek, Hubert
Zawadzki, Grzegorz Michalak, Mikołaj
Szubert, Adaś Dziedziczak, Kacper Ławski, Kacper Ferdzyn, Paweł Stańczyk, Paweł Michalak, Jaś Śliwonik, Piotr Pietrzak
i Gabryś Nyk.
Bardzo wiele występów na swoim koncie mają piłkarze Akademii Futbolu Widzewa Brzeziny. Podopieczni trenerów Artura Sadury i Artura Jarocińskiego oraz
asystenta Konrada Sadowskiego wzięli
udział w ponad siedmiu imprezach piłkarskich na terenie całego województwa.
Z ważniejszych osiągnięć Akademii należy wspomnieć piąte miejsce w AFTH
Decatlon Cup w Łodzi, czwarte miejsce w turnieju o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli.
Na uwagę zasługuje zwycięstwo w zawodach Jutrzenka Goksir Cup w Godzianowie, dwa srebrne medale podczas Halowej Ligi Dzieci oraz turnieju Diament Cup
w Zduńskiej Woli oraz bardzo wysokie
trzecie lokaty w silnych imprezach Rekin
Cup w Wiśniowej Górze oraz Warta Cup
w Sieradzu. Brzezińską drużynę Widzewa
reprezentowali: Kacper Duszyński, Oskar
Guzek, Oskar Jatczak, Adam Żurek, Maciej Giemza, Julia Skoneczna, Alex Struszczyk, Krzysztof Supera, Jakub Fijałkowski,
Damian Podgórski, Bartosz Fijałkowski,
Mikołaj Marat, Filip Jatczak, Kacper Kuleta, Michał Borowiński, Maciej Płoszka,
Kacper Hrowatic, Bartłomiej Stańczyk,
Dawid Stefaniak, Jakub Kowalski, Marcel
Rosiak, Karol Hibner, Maciej Wolańczyk,
Alan Kunka, Mateusz Grzelak, Damian
Kobyłecki, Mateusz Czajka oraz Jakub
Witkowski. Trenerzy: Artur Sadura, Artur Jarociński oraz Konrad Sadowski.
Dawid Saj

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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drobne ogłoszenia
Motoryzacja
AUTO -SKUP wszystkie, całe, uszkodzone,

REMONTY, docieplenia, 721 620 231

SZWALNIA przyjmie przeszycia, 601 30 39 11

USŁUGI podnośnikiem koszowym – wycinka drzew,

ZATRUDNIĘ – serwis AGD, 500 330 770, 500 330 770

696 049 953

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

skorodowane, bez opłat, 505 927 959

KOREPETYCJE podstawówka – studentka pedagogiki,

602 345 718
SZWALNIA przyjmie przeszycia, 516 657 051

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

691 609 462

SPRZEDAM pług rolniczy 3-skibowy KVERLAND

NAUKA języka włoskiego, 794 450 206

PRACA na dachach, 505 128 289

na zabezpieczeniu resorowym i pług 3-skibowy,

PRANIE dywanów i tapicerki samochodowej –

ZATRUDNIĘ cukierników z praktyką w zawodzie,

604 607 306 , 46 874 28 81

najlepsza jakość, 781 298 224

512 462 169

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

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki

POMOCNIK A mechanika, praca w Jeżowie,

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

brukowej: schody, tarasy, podjazdy, parkingi, drogi,

505 027 435

POKOLIZYJNE, powypadkowe – kupię, 696 309 483

501 130 286, FACEBOOK: ŚLIW-BRUK

PRZYJMĘ szwaczki, 509 869 237

SPRZEDAM Seicento 900, 2000 rok, 602 295 871

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż.

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź – Widzew, dowóz

SPRZEDAM Opla Astrę 1999 r., tanio, 606 713 128

Producent, 503 572 046

z Brzezin, 505 659 168

Usługi

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486

ZATRUDNIĘ handlowca (odzież) , 601 216 401,

TANIE remonty, wykończenia, 721 958 081

601 81 76 50

TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, rabaty,cena

DOMY szkieletowe kanadyjskie, dachy, www.dom-

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki,538 050 642

umowna , 608 33 44 55

szkieletowy.com, 605 547 201

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu, 514 288 649

KOBIETA z wykształceniem pedagogicznym

UKŁADANIE kostki brukowej, 514 760 038

ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075

i 20-letnim doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem

MONTAŻ i sprzedaż ogrodzeń, 514 760 038

ZATRUDNIĘ elektryków w delegacje, 502 135 722

od 2 roku życia, 662 790 282

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo-

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

MALOWANIE, tapetowanie, glazura, zabudowy KG,

wykończeniowych

uprawnienia budowlane, 605 397 614

docieplenia poddaszy, 692 337 383

663 406 978

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe,

SZWACZKI zatrudnię, 663 496 011

508 537 104

669 201 962

ZATRUDNIĘ do pomocy przy szyciu firan, 608 353 193

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, studenci,

ZATRUDNIĘ sprzedawcę na stoisko hydrauliczne ze

PRANIE

502 208 511

znajomością branży instalacyjnej, 604 574 055

d y w a n ó w,

obić

tapicerskich

i samochodowych – karcher, 606 495 830

POGOTOWIE kanalizacyjne w Łodzi Andrzejowie

ZATRUDNIĘ sprzedawcę do sklepu budowlanego

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

zatrudni hydraulika i mechanika. Wymagane prawo

w Koluszkach, 604 574 055

508 537 104

jazdy kat. C, 602 126 583

ZATRUDNIĘ szwaczki do szycia bielizny – overlock,

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

J. NIEMIECKI, 605 522 382

stębnówka, rygiel. Cały etat – umowa o pracę, bardzo

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

KROJOWNIA, 604 27 11 18

dobre zarobki. Firma znajduje się przy wjeździe do

889 994 992

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

łodzi od strony Brzezin, tel 42 637 30 64

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

MYCIE okien, wiosenne porządki w Twoim domu lub

POSZUKUJEMY chałupniczki, overlock, dwu-igłówka,

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

mieszkaniu, pranie dywanów, wykładzin, tapicerki

tel. 42 637 30 64

www.odslonka.pl

meblowej. „Perfekcyjny dom”, 887 258 364

ZATRUDNIĘ kierowcę, kat C+E, kraj, Brzeziny. CV na

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306

e-mail: rdz@vp.pl, 606 155 155

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

USTERKI domowe naprawy, 503 651 218

ZATRUDNIĘ do sklepu spożywczego, 603 610 750

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

budow y

z

Praca

u p r aw n i e n i a m i

SZWACZKI zatrudnię, 601 91 40 90
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki w Jeżowie, praca

ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o.

PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845

poprowadzi budowy, 604 381 688

PRZYJMĘ szwaczki do zakładu – stała praca,

ZATRUDNIĘ doradcę ds. nieruchomości w Brzezinach,

OGRODZENIA 606 303 471

605 784 278

504 605 504

cały rok, 501 373 316

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż

SZWACZKĘ -sukienki, zarobek powyżej 3.000,,

ZATRUDNIĘ szwaczki, pomoc szwalni, krojczego –

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

661 121 966

Nowosolna, 606 892 107

pl

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

PRACA w Niemczech dla murarzy od 1.03.2016

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

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

r. z certyfikatem mistrza, atrakcyjne zarobki,

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

kraj, stała praca, Brzeziny. CV na e-mail: rdz@vp.pl,

zapewniam zakwaterowanie i przejazdy. Więcej pod

BUDOWY, więźba, tynki tradycyjne, 606 385 993

606 155 155

nr tel. 697 817 719

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

ZATRUDNIĘ prasowacza lub preserkę, 516 846 790

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C i C+E, 508 230 297

budowlanego, 510 809 025

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 509 255 110

PRACOWNIKA do myjni samochodowej przyjmę na

ANGIELSKI, 517 719 198

ZATRUDNIĘ na stałe mechanika samochodowego,

stałe, 502 778 947

PODNOŚNIK koszowy 22 metry, usługi, wynajem,

Brzeziny, 535 77 05 24

ZATRUDNIĘ cukiernika, 514 68 66 68

785 197 253

SZWACZKI do szycia bielizny, bardzo dobre warunki

ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H – dojazd!!! Laptop

zatrudnienia, praca jednozmianowa, firma mieści się

POSZUKUJĘ opiekunki do dziecka, 511 298 636

się psuje/wyłącza ? Komputer zwolnił ? ZADZWOŃ!!!

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

MĘSKIEGO fryzjera/kę, 600 593 719

Przyjadę, naprawię. Brzeziny, Koluszki i okolice.

ZAKŁAD krawiecki przyjmie przeszycia, 668 218 737

732 313 316

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E na kraj, 533 438 731
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ krawcową lub pomoc do pracowni

KUPIĘ nieużytek rolny przylegający do lasów

S PR ZE DA M wózek inwalidzki elek tr yc zny,

krawieckiej. Praca na cały etat nie na akord,

pańs t wow ych

604 607 306, 46 874 28 81

509 053 647

o powierzchni do 4000 m2, 46 875 20 30

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

ZATRUDNIĘ kierowcę, ADR – Cysterny, kat. C+E, kraj,

SPRZEDAM działki w Rogowie : 2941 m2, 1585 m2

660 854 640

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

i 0,54 ha, 664 062 125

SPRAEDAM tanio – odśnieżarka, gilson, stiga, aries,

HURTOWNIA budowlana KWADRAT zatrudni

SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928

604 607 306

w

Nadleśnic t wie

Br zeziny

kierowcę – uprawnienia kategoria C, HDS, wózek

SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, III p. ul. Moniuszki,

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, udźwg 1400

widłowy, 503 602 014

664 811 218

kg, 604 607 306, 46 874 28 81

Nieruchomości

POSZUKUJĘ pokoju do wynajęcia, 667 213 698

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową,

SPRZEDAM działkę 3700 m2 z możliwością zabudowy.

604 607 306 , 46 874 28 81

SPRZEDAM 60 m2 w bloku z cegły, parter,

Okolice Bogdanki 608 022 893

POMOG Ę uzyskać w ysokie odszkodowanie,

603 649 467, 505 092 499

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

667 126 559

KUPIĘ nieużytki, mogą być zalesione, 603 649 467

Modrzewskiego, 504 047 536

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM - GRUPA AA -JEST

SPRZEDAM działkę budowlaną 1100 m2, Brzeziny, ul.

PILNIE sprzedam działkę 2100 m2 przy lesie – Budki

SPOSÓB ul. Mickiewicza 40, 95-040 Koluszki przy

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

Henrykowskie, 505 748 473

kościele Św. Katarzyny, mityngi w poniedziałki godz.

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

PILNIE sprzedam działkę 1427 m2 Malownicza –

18.00

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

Wojska Polskiego, 505 748 473

SPRZEDAM jałówkę cielną, 608 654 436

MIESZKANIE 40 m2 wynajmę, 603 649 467

ATRAKCYJNIE położone działki budowlane(ul.

OPRYSKIWACZ – Pilmet 615 stan bdb., 510 907 084

W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe,

Mrocka) 1000 -1500 m2 -sprzedam, 607 167 175 po

SPRZEDAM siano i jęczmień ozimy, 605 884 584

sprzedam,

16.00

SPRZEDAM piec na ekogroszek – 3 lata, 500 330 770

46 833 77 08

WYNAJMĘ mieszkanie 28 m2 w bloku, 507 790 588

SPRZEDAM zboże, 506 541 534

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 (3 pokoje), I piętro

SPRZEDAM kawalerkę w bloku, 510 284 254

SPRZEDAM siano, słomę i owies, 602 838 068

ul. Przedwiośnie 11, 508 364 743, 0044 7514137795

KUPIĘ w rozsądnej cenie dom w stanie surowym

SPRZEDAM lady chłodnicze, tanio, 512 462 169

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

o pow. ok. 150 m2 lub duża działkę w okolicach trasy

SPRZEDAM naprawdę wiejskie jajka, 501 668 465

DZIAŁKĘ budowlaną w Brzezinach – Kordeckiego,

Brzeziny-Łódź + 5 km., 601 542 660 lub e-mail: lukda@

SPRZEDAM łubin żółty, słomę kostkę, 783 117 546

Potockiego, 608 654 436

wp.pl

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy

SPRZEDAM słomę, 503 793 089

Różne

ul. Przemysłowej, 797 903 458

SPRZEDAM jęczmień, pszenżyto, owies, 780 016 719
BEAGLE – sunia 10 tygodni, 661 122 028
KUPIĘ owies, 46 874 76 69, 604 634 249

PAWILON handlowy 45 m2, media, sprzedam,

Sklep firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

505 410 441

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

FOTELIK do karmienia, ubranka, dziewczynka 1-5

SPRZEDAM działkę budowlaną 710 m2, Brzeziny, ul.

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego

lat, 668 185 907

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

i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,

SPRZEDAM cegłę rozbiórkową, 512 693 495

SPRZEDAM M-3, ul. Głowackiego, blok za ZUS,

czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie

SPR ZEDAM sypialnię Ludwik, 604 607 306,

512 712 768

KUPIĘ zboże, 508 471 814

46 874 28 81

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

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek

SPRZEDAM tanio biurko dębowe – antyk, 604 607 306

SPRZEDAM M3 Rogów, 503 964 689

34. Wojciechowski 503 491 722

SPRZEDAM rusztowanie elewacyjne, również

SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

świetnie nadające się pod murowanie oraz prawie

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

501 962 424

nową betoniarkę na 220 Wolt 150 litrów również

Lub zamienię na bloki, 606 595 694

KUPIĘ zboże 608 746 876

wełnę mineralną firmy isover 140 mm ok. 125 m2

WYNAJMĘ garaż, ul. Sienkiewicza, 512 457 975

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko

oraz cegłę klinkierową na kominy. Okazja – wszystko

SPRZEDAM mieszkanie 33 m2 po kapitalnym

80/200 i 120/200, 604 607 306, 46 874 28 81

pod nr tel. 697 817 719

remoncie w bloku przy ul. Piłsudskiego, 501 347 523

SPRZEDAM siewnik dwu-komorowy Yukon, stan

SPRZEDAM stemple budowlane różnej długości,

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

bardzo dobry, 2,5 m szerokości, 604 607 306,

533 277 200

tanio !!!, 508 837 214

46 874 28 81

SPRZEDAM piec c.o., 723 632 681

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11
KUPIĘ działkę, dom, sklep, 500 330 770
W YNA JMĘ mieszkanie 1-pokojowe (kuchnia,
łazienka) o pow. 27 m2 w Brzezinach, ciepła i zimna
woda, c.o., umeblowane, 660 278 125
SPRZEDAM działki budowlane uzbrojone k/Brzezin,
512 462 169
WYNAJMĘ lokal do 100 m2 na szwalnię, 505 659 168
SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony 110 m2,
garaż, działka 500 m2 – Rogów, cena 440.000,- zł.,
503 507 485
SPRZEDAM M-4 4 piętro, 603 267 096

Pralnia

"Błękitna Laguna"
tel. 507-036-649.
Koluszki ul. Łódzka 2
(przy Delikatesach Centrum),
pn. - pt. 9:00 – 18:00, sob. 9:00 – 14:00,
Pierzemy odzież, pościel puchową
i wełnianą, czyszczenie kożuchów, renowacja odzieży skórzanej,
pranie dywanów

SPRZEDAM kuchnię węglową, 513 486 331
SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,
726 879 139
SPRZEDAM silnik elektryczny 10 KW komplet, beczka
2000 l., 665 734 002
DREWNO kominkowe sezonowane, dowóz gratis !,
726 376 123
SPRZEDAM stary przedwojenny zegar wiszący,
602 483 104

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Start wygrał halową ligę w Koluszkach

Wielki sukces odnieśli piłkarze Startu
Brzeziny. Podopieczni grającego trenera Marcina Olejniczaka po raz pierwszy
w historii wygrali rozgrywki Halowej Ligi
Piłki Nożnej w Koluszkach. W grupie aspirującej najlepsza okazała się inna brzezińska drużyna – Misie.
Start od początku należał do ścisłej
czołówki rozgrywek. Decydujące okazały się dwa finałowe mecze. W pierwszym
z nich brzezinianie wygrali 3:1 z Pol-Hunem po golach Macieja Borowskiego,
Mariusza Matusiaka i Pawła Swaczyny,
a w drugim wygrali 4:3 z obrońcami tytułu Czerwonymi Diabłami. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Marcin
Olejniczak, a po golu dołożyli Robert Łakomy i Mariusz Matusiak. Tym samym
Start na kolejkę przed końcem zapewnił
sobie zwycięstwo. Wszystko ze względu
na porażkę drugiego w tabeli FC Gałkówek. W ostatnim meczu na szczycie
czarno-czerwoni zremisowali właśnie
z piłkarzami z Gałkowa 2:2 po dwóch
bramkach Macieja Borowskiego. Po niedzielnych meczach odbyła się uroczysta
ceremonia dekoracji. Nagrody zawodnikom wręczał burmistrz Koluszek Waldemar Chałat. Oprócz złotych medali
i pamiątkowego pucharu nagrodę indywidualną dla najlepszego zawodnika sezonu Halowej Ligi Piłki Nożnej otrzymał zawodnik Startu Robert Łakomy.
Podczas minionego sezonu barw Startu Brzeziny bronili: Marcin Pachowski,

Roger Smuga, Maciej Borowski, Jarosław Janowski, Marcin Olejniczak, Kamil
Walczak, Paweł Swaczyna, Dominik Jedynak, Robert Łakomy, Robert Szubert,
Artur Poździej, Mariusz Matusiak, Waldemar Pabiniak.
Na przeciwległym biegunie, czyli
w grupie aspirującej, znakomicie poradziły sobie Misie. Druga drużyna z Brzezin pewnie 4:0 pokonała OSiR Koluszki.
Hat-tricka w tym pojedynku skompletował Łukasz Markiewicz, a końcowy
rezultat ustalił Grzegorz Kaźmierczak.
W ostatniej niedzielnej kolejce Misie 3:1
wygrały z LKS Gałkówek. Jedną bramkę strzelił Roman Kornacki, a dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Maciej
Maślanko. Misie zajęły pierwsze miejsce w grupie aspirującej z jedenastoma
punktami przewagi nad drugą B Klaką.
W drużynie Misiów w tym sezonie zagrali: Piotr Pietrzak, Grzegorz Kaźmierczak,
Mariusz Kaźmierczak, Jakub Miśkiewicz, Maciej Maślanko, Łukasz Markiewicz, Daniel Hanc, Roman Kornacki,
Michał Bartosiński, Michał Chruściel,
Michał Malczak, Maciej Grochowalski.
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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Bogusy w Jedynce
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O miłości po włosku
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Spotkanie przy pączku brzezińskich emerytów
We wtorek 9 lutego o godz. 16.00 w stołówce Smakosz rozpoczęło się spotkanie
przy pączku i herbacie brzezińskich emerytów. W stołówce zameldowało się ok.
50 członków i sympatyków brzezińskiego oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Zaplanowano jedynie spotkanie ostatkowe
przy pączku, jednak temperament i dobry

humor brzezińskich emerytów sprawiły, że spokojnie zapowiadająca się impreza szybko przerodziła się w maskowy
bal. Niemalże wszyscy uczestnicy przybyli w przebraniach własnego pomysłu.
„Jakże mogło być inaczej, skoro są ostatki
i żegnamy karnawał” – mówili uczestnicy wtorkowego balu. Był więc czarodziej,
króliczek z Playboya, cyganka, szeryf,

czerwony kapturek, Mariolka z kabaretu
Paranienormalni i wiele osób w maskach
na twarzy. Zabawa była przednia. Do swawolnych występów na parkiecie uczestników wtorkowej zabawy zachęcała wesoła muzyka. Na stołach królowała herbata,
ostatkowe pączki i kiełbasa na gorąco.
W tak miłej atmosferze ostatkowa zabawa trwała do godz. 23.00.
g.k.
Fotorelacja str.X

Światowy Dzień
Chorego w DPS
Brzeziny
11 lutego w Kościele Katolickim to Światowy Dzień Chorego, a jednocześnie wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Wzorem
minionych lat w Domu Pomocy Społecznej
w Brzezinach odbyła się wówczas uroczysta
msza święta.
Nabożeństwo celebrował sprawujący
funkcję kapelana w brzezińskim DPS były
dziekan dekanatu brzezińskiego ks. Bogumił Walczak, a towarzyszył mu szafarz Komunii Andrzej Cieślik. W uroczystej mszy
oprócz mieszkańców DPS i ich rodzin oraz
pracowników placówki wzięli udział także
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej
„Blisko Ciebie". W czasie nabożeństwa miał
miejsce m.in. sakrament namaszczenia chorych. Ks. Walczak udzielił go także w pokojach mieszkańcom domu, którzy nie mogli
samodzielnie udać się na nabożeństwo.
Dyrektor Małgorzata Jedynak za naszym
pośrednictwem pragnie podziękować ks. Bogumiłowi Walczakowi i Andrzejowi Cieślikowi za obecność w Domu Pomocy Społecznej w tak ważnym dla 104 podopiecznych tej
placówki Światowym Dniu Chorego, który
m.in. „ma na celu uwrażliwienie ludu Bożego i wielu katolickich instytucji działających

na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na
konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym" – jak pisał 24 lata temu św.
Jan Paweł II w swoim liście do przewodniczącego Papieskiej
Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia,
ustanawiając to ważne
wydarzenie.
TOM

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

Brzeziny

Wójt GminyBrzeziny
OGŁOSZENIE(OBWIESZCZENIE)

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Polik

Zgodnie z art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Tekst Jednolity Dz. U . 2015 poz. 199 z późn. zm.) oraz z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U . z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy Brzeziny uchwały VII/49/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Polik.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do ww miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 10 marca 2016 roku, w siedzibie Urzędu
Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95 -060 Brzeziny lub na adres elektroniczny: gminabrzeziny@wp.pl
Zgodnie z 39, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani
mogą wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie art. 40 w/w ustawy w terminie do
dnia 10 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95 - 060 Brzeziny, lub na adres
elektroniczny gminabrzeziny@wp.pl. Uwagi i wnioski do prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać:
1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
Wszystkie wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeziny.
Jednocześnie zawiadamiam że zainteresowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Gminy Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16A, 95 - 060 Brzeziny.
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Barbara Hojnacka

"Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci".
W. Szymborska

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Gałkówku Kolonii
Barbarze Kozłowskiej
Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci męża
składają
Wójt Gminy Brzeziny
Pracownicy Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy Brzeziny

Wójt Gminy Brzeziny
informuje,
że w czasie ferii dzieci
i młodzież
ze Szkół Podstawowych
w Bogdance, Gałkówku Kolonii
i Dąbrówce Dużej
oraz Gimnazjum
w Przecławiu może korzystać
z bezpłatnych 90 - minutowych
wejść na basen
za okazaniem legitymacji
szkolnej (1 raz dziennie).
Po przekroczonym czasie
(90 min.) będzie
naliczana opłata zgodnie
z cennikiem pływalni.
ogłoszenie płatne
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Rodzina 500 plus

przede wszystkim wyrównać to, co odebrała polskim dzieciom PO, podnosząc
o 23% VAT na ubranka dziecięce. Według
przytoczonych przez posłankę badań, tylko 4% polskich rodzin nie chce mieć dzieci, pozostali Polacy jako główną przyczynę
bezdzietności podają brak pracy i mieszkań. „Właśnie takim osobom PiS wychodzi naprzeciw, zapewniając socjalne bezpieczeństwo. Chcemy w Polsce łączyć,
a nie dzielić" –zapewniła A. Kaczorowska.
Przewiduje się, że środki uruchomione na
projekt „Rodzina 500+" wrócą do gospodarki i podniosą wskaźnik PKB o 1,3%.
Projekt wejdzie w życie 1 kwietnia, przez
trzy miesiące można składać wnioski.
Odnosząc się do problemu przedstawionego przez jednego z uczestników,
posłanka wskazała, że program nie dyskryminuje „pierwszego dziecka”, ponieważ według obecnych danych spośród 1
mln 300 tys. rodzin z jednym dzieckiem
aż 900 tys. otrzyma 500 zł już na pierwsze
dziecko, co spowodowane jest ich niskimi
dochodami.
Mieszkańcy aktywnie włączyli się
w dyskusję, wyrażając życzliwe opinie na
temat rządowej inicjatywy, nie zabrakło
też jednak głosów krytycznych. Podkreślono potrzebę harmonijnego współdziałania
projektu z innymi obszarami życia społecznego. Poruszono problemy edukacji,
służby zdrowia oraz polityki historycznej.
W dyskusji udział wzięło ponad 50 osób.
a.j.

Rozpoczął się
Wielki Post
O autorskim programie Prawa i Sprawiedliwości, który ma przyczynić się do zwiększenia dzietności wśród polskich rodzin,
mówiła poseł Alicja Kaczorowska (PiS) podczas spotkania z mieszkańcami Brzezin 15
lutego br. w siedzibie Centrum Promocji
i Kultury.
„Witamy pierwszego parlamentarzystę, który odwiedza ziemię brzezińską
w obecnej kadencji sejmu" – zaznaczył
pełnomocnik powiatowy Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pluta na początku spotkania. Dyskusja miała na celu omówienie programu „Rodzina 500 plus", który
– jak określiła posłanka Alicja Kaczorowska – jest programem nowatorskim, ambitnym, a przede wszystkim ma pomóc
Polsce. „Dziękuję za głosy, dzięki którym
mogłam wejść do parlamentu, by teraz

wyrażać państwa głos" – dodała posłanka.
Parlamentarzystka zapoznała uczestników
debaty z aktualną sytuacją demograficzną, która przyczyniła się do zainicjowania programu partii rządzącej. Wyjaśniła,
że obecnie współczynnik dzietności w naszym kraju waha się na poziomie 1,29, co
sprawia, że Polska pod tym względem na
tle innych państw wypada bardzo źle. Posłanka przedstawiła uczestnikom spotkania podstawowe formalności związane ze
składaniem wniosków o świadczenie wychowawcze. Podkreśliła, że program „Rodzina 500+” nie ma charakteru daniny czy
pomocy społecznej. Posłanka przytoczyła
słowa premier Beaty Szydło, iż „wprowadzenie takiego projektu jest obowiązkiem
państwa". Na jego realizację przeznaczono 23 mld zł. Posłanka Kaczorowska wyjaśniła, że partia, którą reprezentuje, chce

W minionym tygodniu środą popielcową
rozpoczął się czterdziestodniowy Wielki
Post.
„To czas powrotu do podstawowych
wartości, które zdajemy się zatracać w ciągu całego roku” – wskazuje ks. dziekan
Marek Balcerak, proboszcz parafii pw.
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. „Podejmijmy więc z pokorą drogę
naszego osobistego nawrócenia” – nawoływał w czasie kazania w środę popielcową o. Benedykt Kordula z parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu. „Szczególnie w kontekście roku miłosierdzia, który obecnie
przeżywamy, spójrzmy na drugiego człowieka. Nie tylko oczekujmy miłosierdzia,
ale sami bądźmy miłosierni” – podkreśla
ks. dziekan Marek Balcerak.
TOM
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W dniach od 22 - 27 lutego 2016 roku - organizowany
"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".
Inicjatorem - gospodarzem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Zasadniczym celem tego projektu
jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na
potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami. W tegoroczną realizację włączyła się - jak co
roku - Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach.
Dyżur telefoniczny pełni z/ca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego - podisp.Piotr
Kryźba.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny na numer 46 8740 355 w godzinach 10.00 - 12.00 , celem omówienia problemu bądź ustalenia osobistej wizyty w komendzie.
Podczas akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad
udzielanych przez prawników, psychologów oraz instytucji pomocowych. Dyżury specjalistów będą
się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 18.00 oraz w sobotę w godz. 10.00 - 13.00.
Na terenie naszego województwa dyżury organizuje: Fundacja Interwencji Kryzysowej I Pomocy
Psychologicznej SUBVENIO tel. 514 025 546 oraz Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających
na Rzecz Bezrobotnych WSZYSCY RAZEM IN CORPORE - tel 513 181 931.

Bogusy w DPS Brzeziny
Wieloletnią tradycją Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach jest organizacja na
zakończenie karnawału tradycyjnych bogusów. Tym razem we wspólnej zabawie
uczestniczyli także mieszkańcy Domów
Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Lisowicach i Wiśniowej Górze.
Jak na ostatki przystało był to prawdziwy bal przebierańców, tym razem w strojach z minionych dziesięcioleci. Obecni
więc byli przedstawiciele lat 20., 60., 80.
i 90. Wiele godzin trwały wspólne tańce
przy muzyce zaprzyjaźnionego DJ Damiana. Oczywiście, nie zabrakło również smacznego poczęstunku. Finałem
było wręczenie nagród w licznych konkursach, który to zaszczyt przypadł kierowniczkom MOPS Teresie Kwiecień
i GOPS Agnieszce Nowickiej. Wybrano
króla i królową balu, wyróżniono osoby, które najlepiej wykonały utwór wokalny stosowny do prezentowanego stroju oraz najlepiej się przebrały. Wręczono
także upominek dla najmłodszej 3-letniej
uczestniczki balu. Zakup licznych nagród
był możliwy dzięki wsparciu sponsorów:
Jana Wojdala z Jeżowa, Zdzisława i Pawła
Wawrzonków z Syberii, Sławomira Bartosiewicza z Teresina, Stanisława Majora
z Koluszek oraz Apteki „Kwiaty polskie"
z Brzezin.
TOM
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Przedszkolaki odwiedziły Dwójkę
Na zaproszenie Anny Mrówki, dyrektor brzezińskiej Dwójki, we wtorek 9 lutego dzieci z grupy 5-letniej Przedszkola nr 1 w Brzezinach odwiedziły gościnne mury Szkoły Podstawowej nr 2. Zwiedzanie szkoły
rozpoczęto od sali gimnastycznej, w której uczniowie klas VI b i VIc
w ramach koła „english drama” zaprosiły przedszkolaki do obejrzenia
bajki o śpiącej królewnie i siedmiu krasnoludkach. Przedstawienie przygotowane pod okiem opiekunki koła Martyny Zemły wystawione zostało
w języku angielskim. Mimo iż bajkę wystawiono w obcym języku, dzieci
zrozumiały wszystko, gdyż uczą się języka angielskiego w przedszkolu.
Po przedstawieniu dzieci pod opieką wychowawczyń Izy Klimczak i Jolanty Pakulskiej zostały zaproszone do odwiedzenia sali zabaw, gdzie
czekały na nich klocki, zjeżdżalnie i wspinaczki, a później do biblioteki szkolnej i wreszcie do sal, gdzie nieco starsze dzieci odbywają roczne
przygotowanie przedszkolne.
g.k.

BIS/7/2016

str.VIII

17.02.2016 r.

IX

Spotkanie przy pączku brzezińskich emerytów

BIS/7/2016

str.IX

X

17.02.2016 r.

Bogusy w DPS Brzeziny

BIS/7/2016

str.X

Biskup w DPS Dąbrowa

XI

17.02.2016 r.

Co 5 lat biskup z archidiecezji łódzkiej
przyjeżdża z wizytacją kanoniczną do jeżowskiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny. Takie wydarzenie miało miejsce 15 lutego, a pierwszym

punktem jego pobytu była msza w Domu
Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
„Bądź pochwalony gościu nasz" –
tym słowami mieszkanki DPS powitały

w progach swego domu ks. biskupa, który
do Dąbrowy przybył wraz z ks. proboszczem Andrzejem Chmieleckim i ks. Hubertem Kęmpińskim. W kaplicy szacownego gościa oficjalnie powitał dyrektor
Krzysztof Czułno. „Nie mogłem pominąć
w czasie swojej wizytacji tego domu opieki nad ludźmi chorymi” – wskazywał ks.
bp Marek Marczak, który wyjaśniał, że
przybył tu, aby modlić się w ich intencji.
Jest to już piąty pobyt biskupa w DPS
Dąbrowa od momentu erygowania kaplicy w 1998 r. Wcześniej gościł tu dwukrotnie ks. abp Władysław Ziółek, a także ks.
bp Adam Lepa i ks. bp Ireneusz Pękalski. Na co dzień kaplica wykorzystywana
jest zaś nie tylko przez mieszkanki DPS,
ale także przez lokalną społeczność, która zbiera się tu w każde święto kościelne,
w pierwszy piątek miesiąca oraz 13 dzień
każdego miesiąca – w rocznicę objawień
fatimskich, gdyż to właśnie Matka Boska
Fatimska jest patronką kaplicy w DPS
Dąbrowa.
TOM

Brama miłosierdzia otwarta w Brzezinach

W środę popielcową 10 lutego o godz.
18.00 w kościele pw. Podwyższenia
Świętego Krzyża w Brzezinach od procesyjnego dojścia do głównych drzwi
świątyni rozpoczęła się msza święta
celebrowana przez arcybiskupa seniora Władysława Ziółka. Po odczytaniu

BIS/7/2016

modlitwy papieża Franciszka na Jubileusz Roku Miłosierdzia i wypowiedzeniu słów psalmu „Bramy, podnieście
swe szczyty, unieście się, odwieczne
podwoje” ksiądz abp otworzył wrota kościelne symbolizujące otwarcie
Bramy Miłosierdzia. 8 grudnia 2015 r.

w uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w watykańskiej Bazylice św. Piotra papież Franciszek zainaugurował Jubileuszowy Rok
Miłosierdzia. Inauguracje Nadzwyczajnego Jubileuszu Roku Miłosierdzia od
listopada odbywają się także w polskich
katedrach i kościołach jubileuszowych.
Przechodząc przez bramę miłosierdzia w brzezińskiej świątyni, wierni
bez konieczności pielgrzymowania do
Rzymu mają szansę skorzystania z jubileuszowych łask. Po spełnieniu określonych warunków każdy z wiernych
będzie mógł uzyskać odpust zupełny
dla siebie lub za zmarłych.
Na zakończenie mszy głos zabrał ks.
Mariusz Wojturski, proboszcz parafii
pw. Podwyższenia św. Krzyża, dziękując arcybiskupowi za otwarcie bramy
miłosierdzia w brzezińskiej świątyni
oraz licznie zgromadzonym kapłanom
za udział w nabożeństwie. Uroczystą
mszę zakończyło udzielenie błogosławieństwa przez abpa seniora Władysława Ziółka. Warto dodać, że uroczysta
msza zgromadziła w brzezińskim kościele liczne grono kapłanów z okolicznych parafii i to nie tylko brzezińskiego dekanatu.
g.k.
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Wernisaż „Szwaczki" i dorobku „miasta krawców”
12 lutego w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach odbył się wernisaż instalacji
francuskiej artystki o międzynarodowej
sławie Sylvie Kaptur-Gintz „Szwaczka".
Chociaż to tylko jedno dzieło, symbolizuje ono losy wielu brzezinian zajmujących
się krawiectwem przed II wojną światową. Dlatego integralną częścią wystawy
była prezentacja eksponatów stanowiących spuściznę po Brzezinach – mieście
krawców.
Na wernisaż przybyła z Francji autorka „Szwaczki" Sylvie Kaptur-Gintz.
Witał ją i innych gości – w tym radnego
Krzysztofa Jeske i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Zbigniewa Zielińskiego –
dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł
Zybała. O stosowne tłumaczenie zadbała zaś nauczycielka języka francuskiego
z brzezińskiego liceum Dorota Wochna.
Wydarzenie rozpoczęło się od występu
związanego z Brzezinami znanego wokalisty Jakuba Pawlaka, który wykonał piosenkę do słów przedwojennego lokalnego
poety Lutka Abramowicza. Stanowiła on
tło muzyczne do filmu – wspomnienia
wydarzeń z 2012 roku, kiedy do naszego
miasta zjechało wielu jego przedwojennych mieszkańców z okazji 70. rocznicy likwidacji brzezińskiego getta. Później zaprezentowana została „Szwaczka",
która stała się niejako centralnym eksponatem na nowo zaaranżowanej wystawy krawieckiej ukazującej Brzeziny jako miasto czterech narodów. Sylvie
Kaptur-Gintz to wnuczka przedwojennej mieszkanki Brzezin Chumy Albert,
której losy także symbolizuje suknia stanowiąca główny element instalacji. Artystka umieściła ją na wieszaku z dawnego zakładu braci Sułkowicz z ulicy
Sienkiewicza, a w materiał wszyła m.in.
zdjęcia i nazwy miejscowości związanych
z życiem Chumy Albert, w tym dużą inskrypcję „Brzeziny”. Z sukni rozchodzą
się nici zmierzające do licznych kłębków,
a wokół rozrzucono napisy w języku polskim, francuskim i jidysz nawiązujące do
idei łączenia, „zszywania” ludzi mimo
wielu barier.
Dzieło powstało w 2011 roku, gdy
Chuma Albert miała już 104 lata. Rok
później, po 74 latach nieobecności, udało
się jej jeszcze odwiedzić rodzinne Brzeziny ze swoją wnuczką Sylvie Kaptur-Gintz, która zaprezentowała wówczas

fotografię „Szwaczki". Instalacja w oryginale zawitała do Brzezin latem 2014 r. na
wystawę z okazji 70. rocznicy likwidacji
łódzkiego getta („Textus: niedostrzegalny
wątek"), prezentowaną nie tylko w Brzezinach, ale także w Domu Literatury Łodzi i Muzeum Narodowym w Kielcach.
„Nigdzie nie pozostawiłabym >>Szwaczki<< poza tym jedynym miejscem, czyli
Brzezinami, gdzie będzie należycie doceniona” – mówiła podczas piątkowego
wernisażu Sylvie Kaptur-Gintz.
Obecnie Muzeum Regionalne gromadzi eksponaty związane z dziejami
brzezińskiego krawiectwa po II wojnie

światowej i jego bujnym rozwojem po
zmianach ustrojowych. „>>Miasto krawców<< bowiem nie umarło, ono wciąż tu
jest” – mówi dyrektor Paweł Zybała. Dlatego proszone są o kontakt osoby, które są w posiadaniu np. zdjęć czy innych
pamiątek związanych z tą dominującą
przez wiele lat dziedziną brzezińskiego przemysłu. Ci zaś, którzy pragną estetycznych przeżyć związanych z Brzezinami, powinni koniecznie zobaczyć
„Szwaczkę" i na nowo zaaranżowane
zbiory krawieckie brzezińskiego Muzeum Regionalnego.
TOM
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Loteria paragonowa trwa
„Zachęcam do udziału w trwającej do
końca września loterii paragonowej organizowanej na zlecenie ministra finansów”
– mówi Lidia Kolasińska – Tomczak, pracownik Urzędu Skarbowego w Brzezinach. Są już pierwsi zwycięzcy, a do wylosowania są m.in. samochody osobowe
opel Astra, notebooki Lenovo, tablety Apple iPad Air 2, zaś nagrodami specjalnymi są samochody osobowe opel Insignia.
Aby wziąć udział w loterii, wystarczy nabyć towar lub usługę, odebrać paragon fiskalny na łączną kwotę sprzedaży brutto
co najmniej 10 złotych i w tym samym
miesiącu kalendarzowym, w którym

dokonywany był zakup towaru lub usługi, zgłosić udział w loterii poprzez rejestrację parangu. Zgłoszenie dokonywane
jest za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl poprzez wypełnienie formularza. Jeden paragon może zostać zgłaszony tylko raz.
Poza udziałem w loterii upoważniającym do udziału w losowaniu nagrody
I – III stopnia można wziąć udział w losowaniu nagród specjalnych w przypadku rejestracji paragonów dotyczących
korzystania z usług fryzjerskich i kosmetycznych, prywatnej praktyki lekarskiej
i dentystycznej, konserwacji i naprawy

samochodów osobowych oraz sprzedaży
detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, a także usług restauracji i innych placówek gastronomicznych oraz przygotowywania i podawania
napojów. Całkowita wartość puli nagród
wynosi ponad 1,6 miliona złotych i obejmuje łącznie 172 nagrody.
Do zgłoszenia, oprócz danych uczestnika, niezbędny jest numer unikatowy
kasy fiskalnej, numer identyfikacji podatkowej (NIP), data sprzedaży, kolejny
numer wydruku, łączna kwota sprzedaży
brutto. Dane te należy odczytać na paragonie. Loteria ma na celu zachęcenie podatników do pobierania paragonów przy
dokonywaniu zakupu towaru lub usług.
g.k.

Do 30 kwietnia należy rozliczyć się z fiskusem

W pierwszym miesiącu akcji rozliczania się z podatku dochodowego Urząd
Skarbowy w Brzezinach przyjął ponad 140
rocznych zeznań podatkowych. Pierwsze
zeznanie wpłynęło już 5 stycznia. Zdecydowana większość formularzy PIT została
złożona przez osoby fizyczne – 96. Wśród
pierwszych PIT-ów złożonych do brzezińskiej „skarbówki” przeważają te z nadpłatą podatku do zwrotu. Takich zeznań jest
blisko 90 złożonych przez osoby fizyczne
i blisko 10 związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Najchętniej wykorzystywaną ulgą jest ulga prorodzinna
z tytułu wychowywania dzieci. Z tej możliwości skorzystała blisko połowa podatników, którzy dotychczas złożyli roczne
zeznania. Łączną kwota do zwrotu tylko
z tego tytułu wynosi ponad 70 tys. złotych.
„Przy tak niewielkiej liczbie wpływających PIT-ów wszystkie zeznania są na

bieżąco sprawdzane, a ewentualne błędy
poprawiane. Aby jednak ustrzec się błędów, wygodniej jest złożyć PIT przez Internet” – mówi Lidia Kolasińska – Tomczak, pracownik Urzędu Skarbowego
w Brzezinach. W tym celu wystarczy wykorzystać portal podatnika przygotowany przez ministerstwo finansów – www.
patrolpodatnika.mf.gov.pl, gdzie oprócz
wygodnego programu do rozliczenia się
z fiskusem znajduje się mnóstwo informacji o zasadach rozliczania i korzystania
z ulg. Ministerialna platforma daje także

możliwość skorzystania z tzw. „PFR-ów”,
które można wykorzystać jako wstępne
wypełnienie rocznego zeznania. PFR-y
oprócz danych osobowych zawierają także kwoty osiągniętych dochodów z PIT11. Platforma ministerstwa finansów jest
także korzystna dla rodzin wielodzietnych, gdyż podatnicy ci po złożeniu PIT
przez Internet na zwrot będą czekać tylko miesiąc, a nie trzy – jak pozostali podatnicy. Warunkiem jednak jest złożenie
PIT-u przez Internet. Dotychczas drogą
internetową złożono zaledwie 45 zeznań.
Większego zainteresowania składaniem
zeznań brzezińska „skarbówka” spodziewa się na przełomie lutego i marca, gdyż
do tego czasu wszyscy podatnicy otrzymają od pracodawców informacje o osiągniętym dochodzie za 2015 rok – PIT 11. Akcja
rozliczania się z fiskusem potrwa do końca
kwietnia, jednak bez konsekwencji roczne zeznanie będzie można jeszcze złożyć
2 maja, gdyż 30 kwietnia wypada w dzień
wolny od pracy. Aby ułatwić podatnikom
możliwość złożenia zeznania podatkowego od 1 marca Urząd Skarbowy w Brzezinach zmienia godziny pracy – urząd będzie czynny codziennie w godzinach od
7.30 do 15.30, a we wtorki czas pracy urzędu zostanie wydłużony do godz. 18.00.
g.k.

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
wydaje odzież codziennie w godz. 9.00-13.00.
Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży
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O miłości po włosku
W tegorocznym walentynkowym koncercie zorganizowanym przez Centrum Promocji i Kultury wystąpił duet An Dreo &
Karina – jedyny europejski wykonawca największych przebojów (w oryginalnych tonacjach) znanej włoskiej formacji
Al Bano & Romina Power.
Wybór wykonawców okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż sala konferencyjna
Urzędu Miasta wypełniona była po brzegi, a publiczność szybko dała się porwać
walentynkowej magii sprawdzonych miłosnych szlagierów.

Licznych gości, nie tylko z Brzezin,
ale także z okolicznych gmin, witali burmistrz Marcin Pluta i dyrektor Centrum
Promocji i Kultury Ewa Kalińska, życząc
udanego koncertu. Potem rzeczywiście
przyszedł czas na prawdziwe popisy wokalne dwójki artystów, którzy nie tylko od
wielu lat spędzają wspólnie czas na scenie, ale prywatnie są także małżeństwem.
Gościli zaś m.in. w „Pytaniu na śniadanie" TVP 2 , „Kawie czy Herbacie" TVP
1 i „Złotych Tarasach" TVN, a setki koncertów zagrali nie tylko w kraju, ale m.in.

Miodowe śniadanko z Kubusiem Puchatkiem

11 lutego podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach zawitali do brzezińskiej biblioteki.
Nie była to ich pierwsza wizyta w Brzezinach, Maria Witkowska z Oddziału dla
Dzieci również gości często w siedzibie
ośrodka w Koluszkach, realizując zajęcia promujące czytelnictwo wśród dzieci
i młodzieży.

Firma Partners zatrudni
do oddziału
w Rawie Mazowieckiej
mechanika - elektryka
do obsługi maszyn i urządzeń
pneumatycznych.
Wymagania: uprawnienia SEP
do 1 kV oraz książeczka do
celów
sanitarno-epidemiologicznych.
Telefony kontaktowe
660-612-263/ 46-814-73-90
lub osobiście w siedzibie firmy:
Rawa Maz.,
ul. Mszczonowska 36
CV prosimy kierować na adres
kadry.rawa@partnersteam.com.pl

Tym razem młodzi mieszkańcy sąsiedniego miasta spotkali się w Brzezinach z Kubusiem Puchatkiem. Nie zabrakło więc ciekawych anegdot na temat autora przygód
najsławniejszego z misiów A.A. Milne’a, prezentacji okolicznościowej wystawy i oczywiście słodkiego poczęstunku oraz miodowych
upominków na powrotną drogę. Niedawno
w bibliotece z Kubusiem Puchatkiem spotkali się także podopieczni brzezińskiego
stowarzyszenia „Naszym Dzieciom". Miejska Biblioteka Publiczna kładzie w tym roku
bowiem duży nacisk na pracę z dzieckiem
niepełnosprawnym. Oczywiście z sympatycznym misiem spotkały się też brzezińskie
przedszkolaki i uczniowie. Po Kubusiu Puchatku kolejnym tematem prelekcji ma być
zaś „Mozart oczami dzieci" z racji 260. rocznicy urodzin tego sławnego kompozytora.
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza więc
do Oddziału dla Dzieci kolejnych przedszkolaków i uczniów.
TOM

"QUESTA" MODA

Nowo otwarty sklep z modną
odzieżą damską
krajową oraz z importu
ul. Św. Anny 17
zapraszam w godz. 9.00-17.30

w USA, na Malcie, w Czechach i na Słowacji. Zespół, którego covery wykonują – Al
Bano & Romina Power to bowiem jeden
z najsłynniejszych włoskich duetów – wielokrotnych uczestników Festiwalu w San
Remo, Festiwalu Eurowizji, a także Festiwalu w Sopocie. W tegoroczne walentynki udało się sprowadzić wykonujący ich
utwory duet An Dreo & Karina do naszego miasta, gdyż jak mówił burmistrz Marcin Pluta – „W Brzezinach mamy kulturę na wysokim poziomie", a dyrektor Ewa
Kalińska dodawała – „A jeśli o miłości, to
tylko po włosku".
TOM
Fotorelacja str.16,III

„Blisko Ciebie" w bibliotece

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
„Blisko Ciebie" odwiedzili w piątek 12 lutego Miejską Bibliotekę Publiczną.
Okazją były dwie prezentowane obecnie
w Czytelni dla Dorosłych wystawy – metaloplastyki i rękodzieła. Łącznie przybyło tu
12 podopiecznych WTZ zainteresowanych
metaloplastycznymi dziełami autorstwa
Dariusza Drzewieckiego, którego twórczość już znali, gdyż kilka lat temu widzieli także ekspozycję jego lamp ozdobnych.
Dzieła rękodzielnicze lokalnych twórców
wywarły na nich nie mniejsze wrażenie,
szczególnie że sami wykonują podobne
wyroby. „Szukaliśmy więc inspiracji dla
naszych zajęć na warsztatach” – wskazuje
Katarzyna Świderska, instruktor w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie”,
których uczestnicy są częstymi gośćmi
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
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 nieruchomości położonej
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 o pow.18,42 m2 dz. Nr 2841/60 Kw
35620/9 przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego
najemcy.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od 15 lutego 2016r. do 7 marca 2016r.
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Roczna narada strażaków (1)
We wtorek 26 stycznia w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Brzezinach przy ul.
Waryńskiego odbyła się roczna narada strażaków. Przybyłych gości, wśród
których byli m.in. z-ca łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP Paweł
Stępień, starosta brzeziński Edmund
Kotecki, komendant powiatowy policji w Brzezinach Cezary Petrus, wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Andrzej Kurczewski, wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka, przewodniczący Rady Gminy Brzeziny Marek Kolasa, wicewójt gminy Dmosin Arkadiusz
Garnys, a także prezesi zarządów oddziałów gminnych i komendanci gminni związków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego,
powitał komendant powiatowy PSP
w Brzezinach Jarosław Tomaszewski.
Komendant Tomaszewski podsumował działalność komendy w 2015 roku.
Z przedstawionego podsumowania wynikało, że w roku 2015 jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu brzezińskiego prowadziły działania ratownicze
podczas 777 zdarzeń, w tym 179 pożarów, 555 miejscowych zagrożeń oraz 43
alarmów fałszywych. W porównaniu
z rokiem 2014 nastąpił wzrost liczby
zdarzeń o 224, w tym: o 53 wyjazdy do
pożarów, 163 wyjazdy do miejscowych
zagrożeń. Największą część ogólnej liczby pożarów stanowiły pożary małe –
165, pożarów średnich odnotowano 12,
a pożary duże 2 (pożar zboża w Przybyszycach i stodoły w Witkowicach).
Wzrost liczby pożarów związany był
przede wszystkim z okresem żniwnym.
Istotnym czynnikiem mającym wpływ
na wzrost ilości wyjazdów do miejscowych zagrożeń były gwałtowne opady
atmosferyczne (np. w dniu 28 kwietnia
strażacy wyjeżdżali aż do 71 zdarzeń)
oraz zdarzenia związane z usuwaniem
skutków silnych wiatrów (10, 11 stycznia – 41 zdarzeń, 25 lipca – 19 zdarzeń).
Spośród wszystkich zdarzeń 277 miało
miejsce na terenie Brzezin, z których 41
to pożary, 218 miejscowe zagrożenia i 18
fałszywe alarmy.
W 2015 roku w zdarzeniach na terenie powiatu śmierć poniosło 8 osób
(w pożarach 2 – miejscowość Józefów),
w miejscowych zagrożeniach 6 osób) –
tj. o 3 więcej niż w roku 2014. Rannych

zostało 41 osób (1 w pożarze, 40 w miejscowych zagrożeniach). Straty szacuje
się na kwotę blisko 3 mln zł – wzrost
o 1 mln w stosunku do roku ubiegłego.
Straty, które były następstwami pożarów wyniosły ponad 650 tys. złotych.
Uratowane przez strażaków mienie
w pożarach przekroczyło wartość 11,5
mln złotych. Straty w miejscowych zagrożeniach szacuje się na kwotę prawie
2 mln 250 tys. złotych. Uratowane mienie to ponad 6 mln złotych. Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu
brzezińskiego prowadziły działania ratownicze podczas 43 zdarzeń poza terenem powiatu, ale w obszarze chronionym przez KP PSP w Brzezinach (18
pożarów, 24 miejscowe zagrożenia i 1
alarm fałszywy).
Biorąc pod uwagę pożary, najczęściej
dochodziło do nich w uprawach i rolnictwie – 79, na drogach, poboczach i
placach – 43 oraz w obiektach mieszkalnych 28. Z kolei do miejscowych zagrożeń dochodziło na drogach, poboczach, placach – 290 oraz obiektach
mieszkalnych 153. Biorąc pod uwagę
przyczyny powstawania pożarów, nadal najczęstszą ich przyczyną jest nieostrożne posługiwanie się ogniem – 96
i wypalanie pozostałości roślinnych –
45, zaś w miejscowych zagrożeniach

nietypowe zachowanie się zwierząt
i owady stanowiące zagrożenie – 136,
silne wiatry – 125, a po 87 niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu oraz gwałtowne opady
atmosferyczne.
Ważny element bezpieczeństwa pożarowego w powiecie brzezińskim stanowią Ochotnicze Straże Pożarne.
Szczególnie ważną rolę w systemie ratownictwa odgrywają na terenach pozamiejskich, gdzie czas dojazdu zastępów
PSP jest wydłużony. Właściwe wyposażenie oraz wyszkolenie strażaków
ochotników jest gwarantem szybkiego,
skutecznego i bezpiecznego podejmowania działań ratowniczych. Na terenie
powiatu brzezińskiego funkcjonuje 26
jednostek OSP, z których 8 włączonych
jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2015 w struktury KSRG zostały włączone jednostki
OSP Jordanów i OSP Polik. Poza nimi
w KSRG funkcjonują jednostki z Brzezin, Dmosina, Helenowa, Jeżowa, Przybyszyc i Rogowa.
W roku 2015 w działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 19 jednostek OSP z terenu powiatu brzezińskiego. Najczęściej wyjeżdżały: OSP Dmosin
130 wyjazdów, OSP Jeżów 104 wyjazdy,
OSP Brzeziny 95 wyjazdów, OSP Rogów
90 wyjazdów, OSP Jordanów 44 wyjazdy, OSP Helenów 41 wyjazdów.
c.d. w kolejnym wydaniu

URZĄD MIASTA BRZEZINY
nabór na stanowisko referenta w Biurze Inżyniera Miasta
w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia (1 etat)
szczegóły: http://bip.brzeziny.pl/brz/praca/praca/oferty-pracy

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:
24.02.2016r. w godz. 8:00 do 17:00: Wola Cyrusowa 6.
25.02.2016r. w godz. 8:00 do 17:00: Grzmiąca 1 i 2, Buczek 1 i 2,
Polik, Teodorów.
26.02.2015r. w godz. 8:00 do 17:00: Kamień Nadolna 2.

