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Ruszyły pozimowe naprawy dróg

Blisko 10 ton masy asfaltowej w czasie ostatnich kilku dni pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service
wykorzystali do naprawy cząstkowej
miejskich dróg asfaltowych na terenie
Brzezin. „Korzystając ze sprzyjających

warunków atmosferycznych pracownicy niezwłocznie po ustąpieniu mrozów i śniegu przystąpili do napraw ulic,
popularnie nazywanych >>łataniem
dziur<<. Naprawa ubytków dokonywana jest metodą na zimno. Być może nie

Rozbój na stacji paliw
16 lutego około godz. 1.30 do sklepu
mieszczącego się na jednej ze stacji paliw
w Brzezinach wszedł mężczyzna w czarnej kominiarce i grożąc sprzedawczyni
nożem, zażądał wydania pieniędzy. Przerażona kobieta otworzyła kasę. W tym
czasie z zaplecza wyszła druga ze sprzedawczyń. Zaskoczony napastnik chwycił
bilon i uciekł. Monitoring ze stacji paliw
pozwolił policjantom na ustalenie wizerunku sprawcy, jego ubioru oraz faktu, że
na stację przyszedł pieszo. Podjęto decyzję o użyciu psa tropiącego, który jednak

zgubił ślad. Zapis monitoringu pozwolił też na ustalenie świadków zdarzenia,
którzy dodatkowo opisali sprawcę rozboju. Posiadane informacje oraz zapis
z monitoringu pozwoliły na wytypowanie podejrzanego, który został zatrzymany przez brzezińskich policjantów tego
samego dnia w godzinach popołudniowych. W toku przesłuchania zatrzymany mężczyzna przyznał się do popełnienia
rozboju. Sprawcą jest 22-letni mieszkaniec
Brzezin, niepracujący, dotychczas niekarany. Mężczyzna, chcąc zatrzeć za sobą

jest ona w stu procentach skuteczna, ale
powinna wystarczyć na jakiś czas” –
mówi Ryszard Śliwkiewicz, prezes Spółdzielni Socjalnej Communal Service
w Brzezinach.
Metoda ta polega na wyczyszczeniu
ubytku i usunięciu luźno przylegającego asfaltu oraz innych zanieczyszczeń
i rozgrzaniu jego brzegów przy pomocy
palnika. Przy większych ubytkach dno
dziury i brzegi pokrywane są specjalną emulsją zwiększającą przyczepność
masy. Tak przygotowana dziura wypełniana jest podgrzaną masą asfaltową,
która następnie jest ugniatana przy pomocy zagęszczarki. Ostatnim elementem
naprawy jest pokrycie piaskiem ubytku
wypełnionego gorącym asfaltem.
Dotychczas miasto na docelowe naprawy dróg ulepszonych wydatkowało
ponad 6 tys. złotych, a prace dotyczyły
m.in. naprawy ubytków w ulicach Bohaterów Warszawy, Konstytucji 3-go Maja,
Traugutta, Dąbrowskiego i Głowackiego. W kolejce czekają następne miejskie
drogi. Naprawa asfaltowych ulic potrwa
przynajmniej do połowy marca i pochłonie drugie 10 ton masy.
g.k.
ślady, do kilku śmietników wyrzucił poszczególne części ubioru. Policjanci odnaleźli m.in. charakterystyczne obuwie
sportowe widoczne na zapisie z monitoringu oraz czarną kominiarkę. Nie udało
się odnaleźć noża, nie udało się również
odzyskać zrabowanych kilkuset złotych.
Prokurator Rejonowa po przyznaniu się
sprawcy do winy, biorąc pod uwagę jego
młody wiek oraz dotychczasową niekaralność, zwolniła go do domu, stosując wobec zatrzymanego dozór policyjny. Mężczyźnie za dokonany rozbój przy użyciu
niebezpiecznego narzędzia grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.
g.k.
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Szanowni Rodzice i Gimnazjaliści,
serdecznie zapraszamy do zapoznania
się z tegoroczną ofertą edukacyjną Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach !
Zgodnie z potrzebami rynku pracy
rozszerzyliśmy naszą ofertę kierunków
kształcenia w technikum i zasadniczej
szkoły zawodowej.
W roku szkolnym 2016/2017 będziemy
prowadzić nabór do następujących typów
szkół i klas:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
• klasa policyjna z rozszerzonym programem języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie w ciągu trzech lat nauki realizują
dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. z prawa, kryminalistyki, prewencji, z zagadnień z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy na temat specyfiki zawodu
policjanta, zagrożeń podczas działań interwencyjnych itd. Dodatkowo organizowane
są nieodpłatne zajęcia z profesjonalistami
- instruktorami różnych technik walk i samoobrony. Klasa objęta jest patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.
TECHNIKUM w zawodach:
• technik logistyk
• technik ekonomista
• technik żywienia i usług
gastronomicznych
• technik organizacji reklamy
- NOWOŚĆ!
• technik technologii żywności
– NOWOŚĆ!
• kelner (kelnerka ) – NOWOŚĆ !
technik organizacji reklamy – szkoła przygotowuje uczniów do przyszłej pracy w działach marketingu przedsiębiorstw
produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego
przekazu, agencjach i studiach graficznych,
agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public
Relations), prasa, radio, telewizja.
technik logistyk – absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w firmach logistycznych, działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych,
dystrybucyjnych, transportowo - spedycyjnych na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznym, zakładach komunikacyjnych, jednostkach
samorządu terytorialnego.

technik ekonomista - kształcenie w zawodzie zapewni osiągnięcie kwalifikacji
właściwych w zakresie finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych ze
sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na zatrudnienie
w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej, organach samorządu
terytorialnego. Technikum przygotowuje
ucznia do podjęcia studiów ekonomicznych.
technik żywienia i usług gastronomicznych
absolwenci uzyskują tytuł technika żywienia
i usług gastronomicznych. Po ukończeniu szkoły mogą podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach
zajmujących się obrotem żywnością,
służbie zdrowia, gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, pensjonatach,
domach wczasowych, hurtowniach spożywczych lub otworzyć własną działalność.
W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki:
w ośrodkach w górach, nad morzem,
w
zakładach
gastronomicznych
na
terenie
Łodzi
i powiatu brzezińskiego.
technik technologii żywności - to zawód przygotowujący absolwenta do wytwarzania produktów spożywczych, obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych
do produkcji wyrobów spożywczych, organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie
spożywczym, kontrolowania pracy maszyn
stosowanych w przetwórstwie żywności.
W okolicy Brzezin jest bardzo wiele zakładów przetwarzających żywność, które zainteresowane są zatrudnieniem absolwentów
tego kierunku.
kelner – absolwenci tego kierunku potrafią
przygotować salę do obsługi konsumentów,
nakrywać i dekorować stoły, serwować zamówione potrawy i napoje oraz
udzielać porad w zakresie ich doboru.
Profesjonalnie obsługują różne przyjęcia,
kongresy, targi, bankiety, spotkania, konferencje. Mogą wykonywać pracę na stanowisku kelnera, barmana lub szefa obsługi
kelnerskiej.
Technikum przygotowuje uczniów do
egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie oraz matury. Do dyplomu dołączany jest tzw. EUROPASS - dokument

potwierdzający kwalifikacje na terenie
Unii Europejskiej.
Z ASA DN ICZ A
S Z KO Ł A
ZAWODOWA
• kucharz
Ukończenie tej szkoły daje możliwość
kontynuowania nauki w technikum uzupełniającym. Zawód zawsze poszukiwany na
rynku pracy.
• kierowca – mechanik – NOWOŚĆ!
Jest to nowy zawód, będący odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie transportu drogowego. W Polsce potrzebnych jest obecnie 25.000 kierowców,
którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych. Praktyki zawodowe uczniowie odbywać będą
w renomowanych serwisach.
Atuty naszej szkoły to m.in.:
• wysoki procent zdawalności egzaminów zewnętrznych
•
wykwalif ikowana
kadra
dydaktyczna
• nowoczesna baza dydaktyczna ( m.
in. tablice interaktywne, projektory, profesjonalnie wyposażone pracownie do nauki poszczególnych zawodów, sala multimedialna do nauki języków obcych )
• przestronny budynek z pełnowymiarową salą gimnastyczną, siłownią,
doskonale wyposażoną biblioteką z dostępem do Internetu
• dodatkowe zajęcia dydaktyczne
i sportowe
• udział w licznych projektach współfinansowanych ze środków EFS, w ramach których uczniowie mogą uczestniczyć w stażach, specjalistycznych kursach
i zdobywać dodatkowe kwalifikacje oraz
umiejętności – mamy nadzieję, że we
wrześniu będziemy mogli przystąpić do
kolejnego projektu, przygotowywanego
specjalnie dla naszych uczniów przez Powiat Brzeziński: „Akademia Mistrzów
Zawodu”.
Zachęcamy
do
skorzystania
z oferty edukacyjnej naszej szkoły
i zapraszamy na Dni Otwarte
w
ramach
Powiatowych
Targów
Edukacyjnych
w dniach 10-11 marca 2016 r.
Dyrekcja i rada pedagogiczna
oraz uczniowie Zsp w Brzezinach
ogłoszenie płatne
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Kierowcy – pamiętajmy
o zakazie lewoskrętu
Od tygodnia na skrzyżowaniu ulic
Sienkiewicza i Przedwiośnie obowiązuje
nowa organizacja ruchu. Zmiana polega
na zakazie skrętu w lewo z Sienkiewicza w
Przedwiośnie oraz z Przedwiośnie w Sienkiewicza. Nowe zasady wprowadził łódzki oddział GDDKiA z myślą o poprawie
płynności ruchu na drodze krajowej. Samochody skręcające z ul. Sienkiewicza w
lewo z powodu braku wydzielonego pasa
dla lewoskrętu (przy projektowaniu jezdni
zabrakło na niego miejsca) zatrzymywały
się, blokując przejazd samochodom jadącym prosto.
Okazało się, że po wprowadzeniu nowego oznakowania brzezińscy kierowcy
nadal jeżdżą „na pamięć”. Tylko 16 lutego
mandatami ukaranych zostało 11 kierujących, nie licząc osób pouczonych. Powoli
jednak kierowcy zaczynają się stosować
do nowego oznakowania i należy przyjąć, że w niedalekiej przyszłości wykroczenia na tym skrzyżowaniu należeć będą
do rzadkości.
Z kilkudniowych obserwacji wynika,
że o ile wprowadzony zakaz lewoskrętu z
ul. Sienkiewicza w ul. Przedwiośnie nadmiernie nie utrudnia komunikacji mieszkańcom z rejonami miasta położonymi na
północ od ul. Sienkiewicza, o tyle zakaz
lewoskrętu z ul. Przedwiośnie w ul. Sienkiewicza w kierunku Rawy Mazowieckiej stanowi ogromną przeszkodę dla racjonalnej komunikacji mieszkańców ul.
Przedwiośnie oraz osiedla Kulczyńskiego udających się w kierunku Rawy Mazowieckiej. Dlatego Burmistrz Miasta Brzeziny wystąpił do GDDKiA o likwidację
zakazu lewoskrętu z ul. Przedwiośnie w
ul. Sienkiewicza.
Jakie będzie stanowisko GDDKiA w
tej sprawie, trudno przewidzieć. Władze Brzezin i policja apelują o zwracanie
uwagi na oznakowanie i stosowanie się do
niego, co przyczyni się do bezpieczeństwa
użytkowników dróg.
g.k.

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ś.P. Jana Mospinka
wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Brzeziny I kadencji
oraz z-cy burmistrza II i III kadencji
pogrążonej w żałobie Rodzinie
składają

Burmistrz Miasta i pracownicy Urzędu Miasta Brzeziny
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny i miejscy radni

„Nie umiera ten, który trwa w pamięci żywych"

MARIANOWI i KRZYSZTOFOWI PIECHO
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu odejścia
ŻONY i MATKI
składają
Myśliwi z Koła Łowieckiego „Brzezina"

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ś.P. Jana Mospinka
pogrążonej w żałobie Rodzinie
składa

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Mieczysława Sikory
pogrążonej w żałobie Rodzinie
składają
Zarząd i pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Brzezinach
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Bezpieczne ferie w Dwójce
Inscenizację o sposobach na bezpieczne
ferie przygotowali dla grupy wiekowej
„SKRZATY” uczniowie z kl. IIIb Szkoły Podstawowej nr 2. W przedstawieniu zawarto

liczne przestrogi odnoszące się do niebezpieczeństw, jakie mogą czyhać na dzieci
podczas zimowych szaleństw. Występ nagrodzono gromkimi brawami.

Biblioteka ratuje zwierzaki

Oddział dla Dzieci jak co roku włączył się w akcję promowania darowizny
1% podatku dla organizacji ratujących
zwierzęta. Szczególnie mali czytelnicy,
którzy zaczytują się w książkach o psach
i kotach, postanowili pomóc swoim przyjaciołom, m.in. rozdając w holu biblioteki ulotki promujące przekazywanie 1%.

W wypożyczalni znajduje się też wystawka prezentująca organizacje zajmujące
się ratowaniem zwierząt, m.in. Fundację
VIVA – KRS: 0000135274, Straż dla zwierząt – KRS: 0000248947, Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce – KRS:
0000154454 i Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – KRS: 0000014017.
TOM

Bliźniaki w brzezińskim szpitalu
W Polsce bliźniaki rodzą się przeciętnie 14 razy na 1000 urodzeń. W brzezińskim szpitalu ostatnie takie wydarzenie
miało miejsce w 2013 roku, kiedy urodziły się aż trzy takie pary. Trzy lata trzeba było więc czekać na kolejne bliźniaki i co ciekawe – tych samych rodziców.
Maciuś i Krzyś – to imiona bliźniaków,
które 15 lutego urodziły się w Szpitalu
Specjalistycznym Brzeziny. To pierwsze
bliźniaki, które przyszły na świat w zmodernizowanym bloku porodowym, jaki
w szpitalu otwarto półtora roku temu. Rodziców chłopców odwiedził z upominkami starosta brzeziński Edmund Kotecki.
Przyjęli oni też gratulacje od personelu
szpitala, który ufundował wyprawki dla
nowo narodzonych mieszkańców powiatu brzezińskiego.
TOM

W dalszej części imprezy „SKRZATY”
z klas II i III zaprezentowały barwne plakaty tematycznie związane z zachowaniem bezpieczeństwa podczas zabaw na
śniegu. Wystawę plakatów można oglądać
codziennie w świetlicy szkolnej. W spotkaniu uczestniczyli dyrekcja szkoły, rodzice i dziadkowie uczniów. Finałem imprezy było wystąpienie przedstawiciela
Komendy Powiatowej Policji w Brzeziach
sierż. sztab. Przemysława Nogalskiego,
który przypomniał dzieciom, że podstawą
bezpiecznego wypoczynku jest ostrożność
i zdrowy rozsądek. Nad przebiegiem wydarzenia czuwała opiekunka grupy wiekowej Jolanta Swaczyna.
g.k.
Fotorelacja str.15

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

tel.

663 742 876
537 048 469
CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

ZAPRASZA
DO WSPÓŁPRACY
FIRMY I KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
530 130 227,
501 130 286
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Ludowe ferie w muzeum

Tegoroczne ferie w Muzeum Regionalnym związane są z prezentowaną obecnie wystawą etnograficzną „Wiejskie
świętowanie".

Dzieci zapoznały się najpierw z dawnymi zwyczajami, z których wiele znalazło
odzwierciedlenie w prezentowanych na
ekspozycji rzeźbach. Następnie przyszedł

Dzień Języka Ojczystego w bibliotece
Tegoroczny Dzień Języka Ojczystego
w sposób szczególny postanowiono uczcić
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Brak zajęć szkolnych w czasie, kiedy przypada to
święto, stworzył okazję, aby liczna grupa
dzieci mogła się spotkać w bibliotece.
W dużej części byli to podopieczni świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik”, którzy odwiedzili tego dnia Oddział
dla Dzieci. Maria Witkowska przygotowała prelekcję na temat Dnia Języka Ojczystego i Mikołaj Reja – autora pamiętnych
słów „A niechaj narodowie wżdy postronni

znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają”.
Dzieci mogły też skorzystać ze wskazówek z jakich książek warto korzystać, aby
kształcić umiejętności językowe. Oczywiście, każde odwiedziny w bibliotece są cenne, gdyż powszechnie wiadomo, że nic tak
nie rozwija zdolności językowych, jak aktywne czytelnictwo. Na zakończenie czekało zaś na wszystkich dyktando, które ze
względu na liczbę uczestników przeprowadzono w holu biblioteki. Nie zabrakło też
nagród – upominków.
Warto wiedzieć, że Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony w 1999 roku

czas na własną twórczość. Pierwszego
dnia zajęcia miały charakter plastyczny,
a drugiego dnia dzieci uczyły się tkać na
specjalnie na tego typu zajęcia zakupionych małych krosnach, co ma szczególne
znaczenie w Brzezinach, sławnych w dawnych wiekach jako ośrodek sukiennictwa.
Oczywiście nie zabrakło też wiejskiego
poczęstunku – wypiekanych w tradycyjnym piecu chlebowym ciastek z ziemniakami i podpłomyków.
Na kolejny tydzień zaplanowano kontynuację zajęć tkackich oraz prelekcję
związaną z chrztem Polski, którego 1050.
rocznicę właśnie obchodzimy. Na podsumowanie przewidziano zaś niespodziankę
– mistrzostwa w trambambulę. Profesjonalną wersję tej bardzo popularnej wśród
najmłodszych gry zakupiono właśnie dla
muzeum, co będzie ciekawym urozmaiceniem zajęć dla dzieci, jakie są tu często
organizowane.
Muzeum Regionalne w Brzezinach organizuje feryjne spotkania z tradycjami
ludowymi w czwartki i piątki w godzinach od 9 do 13.
TOM
przez UNESCO w rocznicę demonstracji w obronie języka bengalskiego, w której zginęło pięcioro studentów. Celem tego
święta jest ochrona 6 -7 tysięcy języków
narodowych, wśród których wiele to wyłącznie języki mówione. Szacuje się, że od
1950 r. zaginęło już około 250 języków,
a prawdopodobnie w ciągu 2 - 3 pokoleń
zaniknie połowa z nich. Obecnie na świecie najwięcej osób posługuje się językiem
angielskim – miliard 700 milionów, a na
drugim miejscu jest chiński – miliard 400
mln. Język polski jest językiem ojczystym
dla około 45 mln osób, a łącznie posługuje
się nim około 50 mln osób.
TOM

FIRMA
ODZIEŻOWA
ZATRUDNI

Konstruktora
odzieży
509 138 300
biuro@ajso.eu
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Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo
Sprawiedliwości jako gospodarz inicjatywy organizuje w dniach 22-27 lutego
2016 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem
tego projektu jest zwrócenie szczególnej
uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby
i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tegoroczną realizację przedsięwzięcia poza Policją włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba
Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada
Komornicza, Krajowa Rada Notarialna,
Krajowa Rada Kuratorów oraz Naczelna
Izba Lekarska. Podczas trwania akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą
skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez specjalistów. Funkcjonariusze
brzezińskiej komendy również włączają
się w to ogólnopolskie przedsięwzięcie
i osobom zgłaszającym się do Komendy
Powiatowej Policji w Brzezinach w ramach akcji udzielane są stosowne porady bądź pomoc. Dyżur telefoniczny pełni
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego podinsp. Piotr Kryźba. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny na numer
46 874 03 55, w godzinach 10.00-12.00 (lub
kontakt z oficerem dyżurnym pod numerem 997) celem omówienia problemu bądź
ustalenia osobistej wizyty.
Natomiast 26 lutego w godzinach
10:00-12:00 w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
będzie prowadzony dyżur telefoniczny
podczas akcji „Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem” pod nr
(46) 874 21 68. Można będzie uzyskać poradę i pomoc od wielu specjalistów (w tym
również od funkcjonariusza policji). Podczas akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez prawników,
psychologów oraz instytucje pomocowe.
Dyżury specjalistów odbywają od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00
oraz w sobotę w godz. 10.00-13.00. Na terenie naszego województwa dyżur 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.
Warto dodać, że nie tylko podczas
trwania akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem mają możliwość uzyskania

fachowej pomocy ze strony Policji. Mogą
to zrobić w każdej chwili, zgłaszając się do
najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.
g.k.

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.
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Pracujesz głosem? Ten artykuł jest dla Ciebie
do wystąpienia czy wygłoszenia przemowy,
nie należy spożywać orzechów czy też czekolady” – dodaje Magdalena Kryźba.
Należy unikać mówienia podniesionym głosem. Długotrwałe podnoszenie
głosu po kilku latach często prowadzi do
zmian w budowie i funkcjonowaniu strun
głosowych. Pojawiają się guzki, które bagatelizowane mogą spowodować stany nieodwracalne. Jeżeli chrypa utrzymuje się
dłużej niż trzy tygodnie, uskarżająca się
na nią osoba powinna zgłosić się do specjalisty zaburzeń głosu – foniatry. Osoby
odczuwające suchość w gardle mogą rozgryźć kapsułkę witaminy A + E lub wiesiołek w kapsułkach. Odpowiednia higiena i emisja głosu pozwoli cieszyć się z jego
brzmienia przez całe życie.

W ramach Europejskiego Dnia Logopedy dzieci, młodzież i dorośli mogą
skorzystać z bezpłatnych konsultacji logopedycznych, które odbędą się 4 marca
w Studio Terapii Mowy w Brzezinach, przy
ul. Okrzei 7. Na konsultacje należy umawiać się telefonicznie w czwartki w godzinach 9.00-16.00 pod numerem 661122013.
g.k.

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

6 marca 2016 r. po raz dwunasty obchodzony będzie Europejski Dzień Logopedów i Terapeutów Mowy. Celem tego „święta” jest
zwrócenie uwagi na problemy w komunikowaniu się oraz ich wpływ na ludzkie zdrowie. W tym dniu w Polsce i w innych krajach
europejskich podejmowanych jest wiele
działań mających na celu szerzenie wiedzy z zakresu wsparcia logopedycznego,
uświadamiania sposobów rozpoznawania
i pomocy ludziom z trudnościami w komunikowaniu się. Rolą logopedy jest również
prowadzenie działań profilaktycznych.
„Bardzo ważną sprawą jest higiena głosu. Mówiąc, często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest odpowiednie traktowanie
swojego narządu mowy” – mówi Magdalena Kryźba – logopeda, trener biofeedback,
glottodydaktyk, nauczyciel przygotowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
„Zawsze należy wietrzyć pomieszczenia.
Najlepsza temperatura to około 20o Celsjusza. Należy unikać przemawiania w pomieszczeniach zadymionych, przegrzanych
i w przeciągach. Podczas zimowych spacerów należy pamiętać, aby nie oddychać
ustami, a wyłącznie nosem. Ogrzane powietrze jest bardziej przyjazne dla gardła.
Mroźne powietrze, podniesiony ton głosu, to warunki trudne i obciążające aparat
mowy. Podczas przemawiania należy popijać wodę niegazowaną, rozcieńczony sok
lub herbatę owocową. Odradzam napoje
słodkie. Z kolei gorąca kawa i herbata również nie są wskazane w trakcie intensywnej
pracy głosem. Napoje z lodem, spożywanie bardzo ostrych przypraw, również podrażniają aparat mowy. Przygotowując się

STOMATOLOGIA
dr Justyna Wiśniewska

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

tel. 514 344 243
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Burmistrz Brzezin podpisał porozumienie na służby ponadnormatywne

W czwartek 18 lutego zostało podpisane porozumienie na służby ponadnormatywne policjantów finansowane ze środków miejskich, które będą realizowane
na terenie miasta Brzeziny. Porozumienie

zostało zawarte pomiędzy Miastem Brzeziny reprezentowanym przez burmistrza
Marcina Plutę, a Komendantem Powiatowym Policji w Brzezinach Cezarym Petrusem. W zamian za dotację w wysokości

30 tys. złotych brzezińscy policjanci lub
policjanci podlegli Komendantowi Wojewódzkiemu będą pełnić służby w czasie
wolnym od pracy. Zgodnie z harmonogramem takich dodatkowych służb pełnionych przez dwuosobowe patrole złożone z umundurowanych policjantów
w systemie ośmiogodzinnym do sierpnia
przewidziano siedemdziesiąt. Oczywiście, wszystkie realizowane na podstawie
zawartego porozumienia służby wynikają ze wspólnie opracowanego harmonogramu, a na patrolowane miejsca wybrano tereny wskazane przez mieszkańców
i miejskich radnych uznawane za niebezpieczne lub wymagające częstszych patroli. Pomimo ścisłego wskazania służb,
w harmonogramie przewidziano możliwość modyfikacji w zależności od uzasadnionych bieżących potrzeb mieszkańców. Pierwsza ponadnormatywna służba
na podstawie zawartego porozumienia na
terenie miasta Brzeziny odbędzie się jeszcze w lutym.
g.k.

Bezpieczne ferie 2016

W dniach 15-28 lutego w województwie łódzkim trwają ferie zimowe. Część
dzieci wyjechała, ale większość spędza
ten czas na terenie powiatu brzezińskiego.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach, chcąc uatrakcyjnić
im czas zimowego wypoczynku, zaprosili je do tutejszej jednostki policji. 17 lutego miała tam miejsce wizyta 22 dzieci
wraz z opiekunami, które zimowe ferie
spędzają w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach. Dzieci mogły zwiedzić dostępne miejsca w budynku komendy, poznać poszczególne wydziały, a policjant
Zespołu ds. Nieletnich i Patologii sierż.
szt. Artur Nogalski wraz z technikiem
kryminalistyki mł. asp. Sławomirem

Masłochą przybliżył dzieciom codzienną pracę funkcjonariuszy. W trakcie spotkania o swojej pracy opowiedział funkcjonariusz Zespołu Dzielnicowych mł.
asp. Jarosław Sobieszkoda. Natomiast
sierż. szt. Artur Nogalski przeprowadził
dla dzieci prelekcję na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych oraz umożliwił wszystkim chętnym przymierzenie

tzw. „żółwia”. Bardzo miłym akcentem
spotkania był poczęstunek przygotowany
przez komendanta Cezarego Petrusa, który rozdał maluchom słodycze.
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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Rozpoczynamy współpracę z Fundacją GAJUSZ!
„(…) O dobru, które czynisz dzisiaj ludzie zapomną pewnie już jutro;
Czyń dobrze, mimo wszystko.
Dawaj z siebie ile możesz, a często powiedzą Ci, że to za mało;
Mimo to dawaj z siebie wszystko.(...)”
(Matka Teresa z Kalkuty”)
Nie potrzeba tak wiele…. czasem wystarczy uśmiech, dobre słowo, przyjazny
gest, a już problemy i kłopoty wydają się
mniejsze, a świat lepszy... Warto zatem
nieść radość, pomóc w spełnianiu marzeń, zwłaszcza tym, których los doświadcza najbardziej: chorym dzieciom i ich
rodzinom.
Mając zatem nadzieję i wiarę w to, że
uda nam się wywołać uśmiech choćby na
jednej twarzy i obetrzeć choćby jedną łzę,
postanowiliśmy jako Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach nawiązać współpracę z łódzką Fundacją GAJUSZ.
Jak czytamy na stronie fundacji (http://
www.gajusz.org.pl/):
„Fundacja Gajusz powstała z bólu
i strachu o maleńkiego chłopca o imieniu Gajusz, który urodził się jako zdrowy
malec z dziesięcioma punktami w skali Apgar, a już po kilku dniach walczył
o życie na oddziale onkologicznym. Jego
mama Tisa, widząc bezsilność lekarzy,
zawarła z Panem Bogiem układ – życie
Gajusza w zamian za obietnicę, że chore
dzieci nie będą cierpiały samotnie.
Obietnicę realizujemy chyba dobrze,
bo co roku zdarza się, że kilkoro dzieci nie
chce wypisu do domu, żeby nie stracić np.
Dnia Dziecka z Gajuszem. Na oddziałach
onkologicznych codziennie toczy się walka.
Każdego dnia dzieci i ich rodziny stawiają czoła śmiertelnemu wrogowi. Szanse na
zwycięstwo są ogromne, sięgają blisko 80%.
Jednak wojna trwa nierzadko latami i wtedy pojawiamy się z naszym lekarstwem na
lepsze jutro – budujemy wiarę w siebie,
otwieramy głowy na nowe, spełniamy marzenia. Chłopiec chory na białaczkę, który
wyjedzie wkrótce na przeszczep szpiku, dostał nowy laptop. Niedługo będzie mieszkał
zamknięty w czterech ścianach, w warunkach izolacyjnych, bez możliwości spotkania kolegów na żywo, pójścia na mecz czy
do kina. Komputer w jego przypadku nie
oznacza „mieć” tylko „być”.
Czasem zdarzają się marzenia wyjątkowe, które staramy się wspierać specjalnie. Ala bardzo chciała zatańczyć w teatrze – zatańczyła; Dominik chciał polatać

helikopterem – udało się i to razem z policjantami; Amelka chciała zostać księżniczką – na jedną maleńką chwilkę została.
Nad marzeniami warto się pochylić, bo
w nich chodzi o „być”, a nie „mieć”.
Szanowni Państwo,
wspólnie z Wami, mieszkańcami
Brzezin i całej ziemi brzezińskiej pragniemy pochylić się nad marzeniami
niezwykłych dzieci, które każdego dnia
walczą o życie. Zachęcamy zatem Państwa do tego, byście zastanowili się,
w jaki sposób wspólnie możemy chorym
maluchom i ich rodzinom pomóc. Możliwości jest wiele:
1. Możemy przekazać nasz 1%Fundacji Gajusz - KRS 0000 109 866
2. Możemy przekazać darowiznę
w formie polecenia zapłaty, po wcześniejszym skontaktowaniu się z panią
Magdaleną Kijańską – Wróbel, +48 697
789 924, mwrobel@gajusz.org.pl
3.
Moż emy
zostać
pa r tnerem biznesow ym i wspierać Fundację na cztery sposoby.
Można zaoferować :
- pieniądze np. dołożyć się do utrzymania naszych hospicyjnych niań albo
opłacić paliwo samochodu jeżdżącego
codziennie do dzieciaków z hospicjum
domowego (sposób pierwszy),
- usługę lub produkt (sposób drugi)
- ustalony procent od zysku lub sprzedaży (sposób trzeci)
- payroll czyli comiesięczne przekazywanie groszowych końcówek pensji pracowników, rzecz jasna za ich – wcześniej
uzyskaną – zgodą (sposób czwarty)
4. Możemy zostać wolontariuszami,
którzy swój czas i serce poświęcą chorym
dzieciom.
Fundacja GAJUSZ pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom, zapewniając im opiekę hospicyjną w ramach
domowego i stacjonarnego hospicjum.
Opiekuje się również dziećmi chorymi
onkologicznie, przebywającymi w szpitalu w Łodzi przy ul. Spornej. Najmniejszym chorym maluchom, tym będącym

Kredyty na PIT
Szybka decyzja
tel. 664 978 800

jeszcze w brzuchu mamy, oferuje pomoc
w zakresie hospicjum perinatalnego.
Pragniemy zatem jako instytucja
wesprzeć działania Fundacji i dlatego planujemy, po wcześniejszych z nią
uzgodnieniach, zorganizować na terenie
naszego miasta zbiórkę potrzebnych do
opieki nad dziećmi rzeczy.
Liczymy na Państwa wrażliwość i gorące serca, wierzymy, że nie pozostaniecie obojętni na nasz apel i wspólnie
wywołamy uśmiech na twarzach tych,
którym przyszło zmagać się z bólem
i cierpieniem.
Będziemy na bieżąco informować
Państwa o podejmowanych przez nas
działaniach i zbiórkach, tak by każdy
mógł do nas dołączyć!
Spełniaj marzenia dopóki jest na to
czas!
Ewa Kalińska
dyrektor Centrum
Promocji i Kultury
w Brzezinach

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

ORTODONCJA

dr Wojciech Jastrzębski
Brzeziny, Św. Anny 16

46 874 30 44,
791 311 449
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Debata w sprawie mapy zagrożeń

We wtorek 16 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach na
zaproszenie komendanta powiatowego
Policji w Brzezinach Cezarego Petrusa
spotkali się kierownicy i przedstawiciele wszystkich instytucji działających na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brzezińskiego. Pojawili się m.in. starosta brzeziński, z-ca burmistrza, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektor
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, komendanci Straży Miejskiej
w Brzezinach i Straży Gminnej w Jeżowie,
przedstawiciele komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta, radni miejscy, przedstawiciele Urzędów Gminy Dmosin, Rogów,
Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Łodzi, Prokurator Rejonowy w Brzezinach, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny oraz przedstawiciele Służby
Ochrony Kolei w Skierniewicach i Koluszkach, Nadleśnictwa Brzeziny, Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi, Hufca
ZHP w Brzezinach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach, Sądu
Rejonowego w Brzezinach, prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych w Brzezinach,
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach, Koła Rencistów i Emerytów Policyjnych, Związku Strzeleckiego

i mieszkańcy Brzezin zaangażowani
w sprawy społeczne.
Debata rozpoczęła się od przedstawienia informacji o stanie bezpieczeństwa
na terenie powiatu brzezińskiego w roku
2015. Duże wrażenie na uczestnikach
wywarły wyniki związane bezpośrednio
z wykrywalnością przestępstw. Najmniejsza jednostka garnizonu łódzkiego osiągnęła najlepsze wskaźniki w wykrywalności przestępstw ogółem oraz w tak istotnej
kategorii 7 przestępstw. Zdaniem komendanta Petrusa to efekt wyjątkowego zaangażowania brzezińskich policjantów. Ponadto z roku na rok coraz lepiej układa się
współpraca z mieszańcami i władzami samorządowymi. Stała otwartość i dostępność policjantów z Brzezin na problemy
społeczne i na problemy indywidualne
mieszańców skutkuje ograniczeniem liczby niezgłaszanych przestępstw oraz konsekwentnym wykrywaniem i zatrzymywaniem sprawców przestępstw.
Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Dariusz Kurek przedstawił zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drogach.
Kolejna cześć spotkania dotyczyła założeń do Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Mapa ma obrazować mieszkańcom informacje dotyczące przestępczości i zagrożeń mających miejsce w ich najbliższym

otoczeniu. Wpływ na kształt projektowanego narzędzia ma każdy obywatel. Dlatego mapa opracowywana jest na podstawie wskazanych miejsc niebezpiecznych
oraz przedstawianiu informacji o zgłaszanych zagrożeniach trapiących lokalną
społeczność.
Projekt mapy na różnych poziomach –
krajowym, wojewódzkim i powiatowym
zawiera kilka kryteriów, m.in. dotyczących przestępczości, wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyników badań
społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych i oczekiwań społecznych.
Każda mapa powinna odzwierciedlać
zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez
wszystkie służby zajmujące się bezpieczeństwem, a także przez samych mieszkańców. Mapa ta powinna również zawierać
prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić
w związku z organizacją różnorodnych
wydarzeń.
„Kierownictwo KPP 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 służby ponadnormatywne, które w 2016
roku będą kontynuowane na brzezińskich
ulicach” – mówi komendant Petrus.
Komendant Cezary Petrus prosi
wszystkie zainteresowane osoby o przekazywanie informacji, sugestii i 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 telefonicznie do
Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach – 46 8740 330 lub 997.
g.k.
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XX Droga Krzyżowa ulicami Brzezin
dziekan Marek Balcerak, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Przy każdej stacji młodzież
gimnazjalna zaprezentuje więc scenki
przygotowane pod kierunkiem katechetki Mirosławy Lechowskiej. W oprawę muzyczną uroczystości włączą się natomiast
osoby, które w ciągu minionych 20 lat
uczestniczyły w jej organizacji.

Wyjście z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej planowane jest
o godzinie 16, a po dotarciu do kościoła
pw. Podwyższenia Świętego Krzyża nastąpi ucałowanie i błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego. Szczegółową
trasę XX Drogi Krzyżowej ulicami Brzezin opublikujemy w kolejnym wydaniu
BIS.
TOM

Pub Restauracja Piwnica

okazję zabawy przy muzyce na żywo.
Lokal organizuje również imprezy okolicznościowe dla maksymalnie osiemdziesięciu osób. „Piwnica” co jakiś czas
wprowadza różnego rodzaju promocje
na jedzenie i alkohol. Ciekawym posunięciem są dodatkowe rabaty dla stałych
klientów. Jedzenie można zamówić na
wynos lub dowóz. Na terenie miasta dostawa do klienta wynosi złotówkę, a poza
miasto dodatkowo pięćdziesiąt groszy za
kilometr. Minimalna kwota zamówienia
to 10 złotych. W przypadku zamówienia
do miejsca pracy lub powyżej 40 złotych
dowóz jest gratis. Lokal czynny jest codziennie od poniedziałku do czwartku
w godzinach 12:00-22:00, w piątki od godziny 12:00 do 24:00, w soboty od godziny 14:00 do 24:00, a w niedzielę w godzinach 14:00-22:00.
Dawid Saj

Trwają już przygotowania do jubileuszowej XX Drogi Krzyżowej ulicami Brzezin,
którą zaplanowano na 6 marca.
Będzie to procesja szczególna nie tylko
ze względu na jubileusz. „Jest ona przygotowywana w kontekście nadchodzących
Światowych Dni Młodzieży i trwającego
Roku Miłosierdzia” – wyjaśnia ksiądz

Lokal mieści się w Brzezinach przy
ulicy Przedwiośnie 2g (w piwnicach sklepu „Staś-Pol”). Pub funkcjonuje od 12
września 2015 roku, a jego właścicielem
jest Jarosław Rusek z Łowicza. „Piwnica”
jest bardzo przestronna i może pochwalić
się powierzchnią 200m2, w tym 150m2
powierzchni użytkowej. Sala składa się
z dwóch części oddzielonych filarami.
Mieści się w niej aż dwadzieścia ośmioosobowych stolików. Ściany pomalowano
jasnymi kolorami, które doskonale komponują się z płytkami i parkietem. Po obu
stronach sali ulokowano specjalne ekrany projekcyjne, na których wyświetlane
są głównie programy muzyczne oraz okazyjnie najważniejsze wydarzenia sportowe w formule pay per view. Po drugiej
stronie pomieszczenia usytuowano podwyższenie z aparaturą didżejską, gdyż
w „Piwnicy” czasem odbywają się niewielkie koncerty oraz imprezy taneczne. Przy drewnianej i całkiem gustownej
barowej ladzie można zasiąść na specjalnych hokerach, by podziwiać różnorodność flasz z wyborem alkoholi rodzimych
i światowych marek. Obsługa lokalu jest
miła i sprawna. Zamówienia realizowane
są szybko, a potrawy często przygotowuje
sam właściciel lokalu. „Piwnica” nastawiona jest głównie na posiłki typu fast
food oraz dania obiadowe ze świeżych

produktów. W menu znajdziemy zupy,
dania mięsne, dania fit, makarony, drobne przekąski i 21 rodzajów pizzy. Do picia standardowy wybór napojów gazowanych i niegazowanych, piwo z butelki
i kega oraz wspomniane drinki i wódki.
Zamówiłem placek cygański z gulaszem oraz spaghetti bolognese. Pierwszą potrawę otrzymałem po niecałych
dziesięciu minutach. Olbrzymi placek
ziemniaczany był odpowiednio wysmażony i chrupiący, a w połączeniu z aromatycznym gulaszem tworzył kulinarną
kompozycję, której nie sposób było się
oprzeć. Nim zdążyłem sfinalizować kwestię placka, pojawił się przede mną talerz
spaghetti. Makaron nie był za bardzo al
dente, a doskonale doprawiony sos boloński obfitował w smakowicie przysmażoną mieloną wołowinę. Nic dziwnego,
że ta popularna włoska potrawa również
zniknęła z mojego talerza błyskawicznie.
Cena za oba dania wyniosła 25 złotych.
Lokal w zamyśle właściciela ma być miejscem ukierunkowanym na imprezy taneczne i muzyczne, dlatego największy
ruch panuje tutaj w weekendy. Gośćmi
„Piwnicy” są najczęściej młodzi ludzie
spragnieni wieczornych rozrywek – odbywają się tutaj wieczory karaoke (soboty i niedziele od godziny 21:00) oraz „potańcówki”. Od czasu do czasu goście mają

ZAKŁAD FRYZJERSKI
– Kościuszki 2
Gabinet kosmetyczny
zaprasza na makijaż
permanentny,
manicure, pedicure
883 229 890
z TYM KUPONEM
ZNIŻKA 10%

„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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Motoryzacja

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki

ZATRUDNIĘ handlowca (odzież) , 601 216 401,

brukowej: schody, tarasy, podjazdy, parkingi, drogi, 501

601 81 76 50

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

130 286, FACEBOOK: ŚLIW-BRUK

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki,538 050 642

bez opłat, 505 927 959

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż.

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki,

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

Producent, 503 572 046

514 288 649

SPRZEDAM pług obrotowy KVERLAND na zabezpieczeniu

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486

ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075

resorowym , 604 607 306 , 46 874 28 81

TANIE remonty, wykończenia, 721 958 081

ZATRUDNIĘ elektryków w delegacje, 502 135 722

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

DOMY

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

www.dom-szkieletowy.com, 605 547 201

ZATRUDNIĘ do pomocy przy szyciu firan, 608 353 193

POKOLIZYJNE, powypadkowe – kupię, 696 309 483

UKŁADANIE kostki brukowej, 514 760 038

ZATRUDNIĘ szwaczki do szycia bielizny – overlock,

SPRZEDAM Seicento 900, 2000 rok, 602 295 871

MONTAŻ i sprzedaż ogrodzeń, 514 760 038

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

SPRZEDAM Skoda Felicia 1.3m Gaz 1999 r., 167 tys. km.,

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

dobre zarobki. Firma znajduje się przy wjeździe do łodzi

606 347 076

MALOWANIE, tapetowanie, glazura, zabudowy KG,

od strony Brzezin, tel 42 637 30 64

SPRZEDAM Passata 85, 1999 r., 607 463 809

docieplenia poddaszy, 692 337 383

POSZUKUJEMY chałupniczki, overlock, dwu-igłówka,

TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe,

tel. 42 637 30 64

Usługi

szk ieletowe

kanadyjsk ie,

dachy,

SZWACZKI zatrudnię, 663 496 011

669 201 962

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

TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, rabaty,cena umowna

MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, studenci,

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

, 608 33 44 55

502 208 511

ZATRUDNIĘ do sklepu spożywczego, 603 610 750

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

POGOTOWIE kanalizacyjne w łodzi Andrzejowie zatrudni

SZWACZKI zatrudnię, 601 91 40 90

uprawnienia budowlane, 605 397 614

hydraulika i mechanika. Wymagane prawo jazdy kat. C,

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki w Jeżowie, praca
cały rok, 501 373 316 do 7,8,9,10,(11)

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

602 126 583

104

J. NIEMIECKI, 605 522 382

ZATRUDNIĘ doradcę ds. nieruchomości w Brzezinach,

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

KROJOWNIA, 604 27 11 18 )

504 605 504

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

ZATRUDNIĘ szwaczki, pomoc szwalni, krojczego –

– karcher, 606 495 830

MYCIE okien, wiosenne porządki w Twoim domu lub

Nowosolna, 606 892 107

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508

mieszkaniu, pranie dywanów, wykładzin, tapicerki

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

537 104

meblowej. „Perfekcyjny dom”, 887 258 364

PRACOWNIKA do myjni samochodowej przyjmę na

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306

stałe, 502 778 947

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

USTERKI domowe naprawy, 503 651 218

ZATRUDNIĘ cukiernika, 514 68 66 68

889 994 992

DACHY, podbitki, 785 534 988

ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809

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

KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

POSZUKUJĘ opiekunki do dziecka, 511 298 636

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

MĘSKIEGO fryzjera/kę, 600 593 719

www.odslonka.pl

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

ZATRUDNIĘ kierowcę, ADR – Cysterny, kat. C+E, kraj,
Brzeziny, CV na e-mail: rdz@vp.pl, 606 155 155

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

600 086 995

HURTOWNIA budowlana KWADRAT zatrudni kierowcę

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

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85

– uprawnienia kategoria C, HDS, wózek widłowy,

KIEROWNIK

budow y

z

upraw nieniami

Praca

ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o.

503 602 014
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845

SZUKAM kierowcy kat. C+E, wywrotka, kraj i ruchoma

OGRODZENIA 606 303 471

SZWACZKĘ -sukienki, zarobek powyżej 3.000,-,

podłoga zagranica, 603 793 543

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż

661 121 966

POLSKI Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

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

ZATRUDNIĘ prasowacza lub preserkę, 516 846 790

zatrudni na umowę zlecenie pomoc do kuchni i kucharkę,

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

ZAKŁAD krawiecki przyjmie przeszycia, 668 218 737

504 221 634; 508 781 450

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

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

SZWACZKI, chałupniczki, kurtka męska, 516 593 442

BUDOWY, więźba, tynki tradycyjne, 606 385 993

SZWALNIA przyjmie przeszycia, 601 30 39 11 do

ZATRUDNIĘ pracowników do obsługi wago-pakowarki,

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

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

504 184 065

budowlanego, 510 809 025

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

ZATRUDNIĘ chałupniczkę – szycie spodni, 605 994 450

ANGIELSKI, 517 719 198

602 345 718

ZATRUDNIĘ szwaczki, 601 306 380

REMONTY, docieplenia, 721 620 231

SZWALNIA przyjmie przeszycia, 516 657 051

ZAKŁAD krawiecki w Brzezinach zatrudni szwaczkę,
602 898 689

poprowadzi budowy, 604 381 688

USŁUGI podnośnikiem koszowym – wycinka drzew,

PRACA na dachach, 505 128 289

696 049 953

ZATRUDNIĘ cukierników z praktyką w zawodzie,

FIRMA TTM zatrudni mechatronika. Możliwy staż

KOREPETYCJE podstawówka – studentka pedagogiki,

512 462 169

lub przyuczenie. Prosimy o CV. Kontakt – Brzeziny, ul.

691 609 462

POMOCNIKA mechanika, praca w Jeżowie, 505 027 435

Konopnickiej 20, tel, 46 874-28-13, ttm@ttm.pl

NAUKA języka włoskiego, 794 450 206

PRZYJMĘ szwaczki, 509 869 237

ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego, 502 553 486

PRANIE dywanów i tapicerki samochodowej – najlepsza

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź – Widzew, dowóz z Brzezin,

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

jakość, 781 298 224

505 659 168

PRZYJMĘ pomoc cukiernika do cukierni, 514 686 668
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ZAKŁAD krawiecki zatrudni szwaczki na stałe – żakiety,

PILNIE sprzedam działkę 1427 m2 Malownicza – Wojska

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową,

spodnie, spódnice, 605 086 828

Polskiego, 505 748 473

604 607 306 , 46 874 28 81

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 500 285 518

ATRAKCYJNIE położone działki budowlane(ul. Mrocka)

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM - GRUPA AA -JEST

ZATRUDNIĘ piekarza z doświadczeniem w Brzezinach,

1000 -1500 m2 -sprzedam, 607 167 175 po 16.00

SPOSÓB ul. Mickiewicza 40, 95-040 Koluszki przy kościele

502 849 008

KUPIĘ w rozsądnej cenie dom w stanie surowym o pow.

Św. Katarzyny, mityngi w poniedziałki godz. 18.00

FIRMA TTM zatrudni pracownika gospodarczego.

ok. 150 m2 lub duża działkę w okolicach trasy Brzeziny-

SPRZEDAM jałówkę cielną, 608 654 436

Prosimy o CV. Kontakt – Brzeziny, ul. Konopnickiej 20,

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

OPRYSKIWACZ – Pilmet 615 stan bdb., 510 907 084

tel. 46 874-28-13, ttm@ttm.pl.

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, „Osiedle na wzgórzu” , 3

SPRZEDAM siano i jęczmień ozimy, 605 884 584

piętro, umeblowane, 604 977 716

SPRZEDAM piec na ekogroszek – 3 lata, 500 330 770

SPRZEDAM działkę na ul. Ludowej, 791 682 106 po 17

SPRZEDAM siano, słomę i owies, 602 838 068

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

DO wynajęcia lokal o pow. 124 m2 w centrum

SPRZEDAM lady chłodnicze, tanio, 512 462 169

505 092 499

handlowym w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 11,

SPRZEDAM naprawdę wiejskie jajka, 501 668 465

KUPIĘ nieużytki, mogą być zalesione, 603 649 467

łazienka, ogrzewanie gazowe, 600 802 959

SPRZEDAM jęczmień, pszenżyto, owies, 780 016 719

SPRZEDAM działkę budowlaną 1100 m2, Brzeziny, ul.

SPRZEDAM lub wynajmę lokal na targowisku miejskim,

KUPIĘ owies, 46 874 76 69, 604 634 249

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

atrakcyjna cena, 501 967 196

SPRZEDAM sypialnię Ludwik, 604 607 306, 46 874 28 81

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

SPRZEDAM działkę zabudowaną w Brzezinach, 502 218

SPRZEDAM stemple budowlane różnej długości,

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96 46

538

533 277 200
SPRZEDAM kuchnię węglową, 513 486 331

Nieruchomości

W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe,

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę, 785 534 988

sprzedam,

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony 110 m2, garaż,

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,

46 833 77 08

działka 500 m2 – Rogów, cena 440.000,- zł., 503 507 485

726 879 139

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

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę, 721 064 290

SPRZEDAM silnik elektryczny 10 KW komplet, beczka

Przedwiośnie 11, 508 364 743, 0044 7514137795

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe o pow. 48 m2,

2000 l., 665 734 002

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

505 700 655

DREWNO kominkowe sezonowane, dowóz gratis !,

DZIAŁKĘ budowlaną w Brzezinach – Kordeckiego,

SPRZEDAM działkę budowlaną, inwestycyjną – 2996 m2

726 376 123

Potockiego, 608 654 436

w Brzezinach, ul. Waryńskiego, 721 712 813

SPRZEDAM stary przedwojenny zegar wiszący,

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

SZUKAM mieszkania 2-3 pokojowego do wynajęcia

602 483 104

Przemysłowej, 797 903 458

w Brzezinach, 531 168 615

SPRZEDAM JOHN DEERE model 6300, stan bardzo dobry,

PAWILON handlowy 45 m2, media, sprzedam, 505 410

POSIADAM do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe

604 607 306, 46 874 28 81

441

w bloku, 601 699 347

DREWNO kominkowe, opałowe, 785 534 988

SPRZEDAM działkę budowlaną 710 m2, Brzeziny, ul.

DO wynajęcia lokal na działalność produkcyjną,

SPRZEDAM pług 3-4 skibowy zabezpieczenie resor

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

usługowo-biurową, 505 747 908

i siewkę amazone 800 i 1500 kg, 505 128 289

SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430

Różne

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

SPRZEDAM siano, 507 601 639
SZKLANY regał sklepowy kupię, go1 22 59 24

zamienię na bloki, 606 595 694

WALENTYNKI, sklep firmowy "Metaloplastyka” zaprasza

SPRZEDAM nasiona facelii, 728 202 636

SPRZEDAM mieszkanie 33 m2 po kapitalnym remoncie

na zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej

PSZENŻYTO jare, owies - sprzedam, 506 468 267

w bloku przy ul. Piłsudskiego, 501 347 523

i złotej, naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego

ZAKŁAD garmażeryjny oferuje: krokiety, pierogi, golonki,

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

i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe, czyszczenie

devolaye, itp. Zapraszamy, ul. Piłsudskiego 43 a obok

tanio !!!, 508 837 214

biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie

muzeum, 505 643 573

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

KUPIĘ zboże, 508 471 814

TOWAR na Głuchów przyjmę, 799 781 832

KUPIĘ działkę, dom, sklep, 500 330 770

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

SKUP silników elektrycznych uszkodzonych, 513 486 331

WYNAJMĘ mieszkanie 1-pokojowe (kuchnia, łazienka)

Wojciechowski 503 491 722

SPRZEDAM kultywator z wałkiem wyrównawczym,

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

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

46 874 28 81, 604 607 306

umeblowane, 660 278 125

501 962 424

SPRZEDAM jęczmień jary, 603 944 503

SPRZEDAM działki budowlane uzbrojone k/Brzezin,

KUPIĘ zboże 608 746 876 d

SPRZEDAM prosiaki, siano i mieszankę, 691 865 092

512 462 169

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko

DROBNE kamienie polne spod przesiewania na

WYNAJMĘ lokal do 100 m2 na szwalnię, 505 659 168

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

utwardzenie terenów i dróg dojazdowych – 30,- zł./1

SPRZEDAM M-4 4 piętro, 603 267 096

SPRZEDAM siewnik dwu-komorowy Yukon, stan bardzo

tona. ABC-BUD Strumian, 46 874 18 80

KUPIĘ nieużytek rolny przylegający do lasów

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

SPRZEDAM siano, ziemniaki sadzeniaki i odpadowe,

państwowych w Nadleśnictwie Brzeziny o powierzchni

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

691 770 716

do 4000 m2, 46 875 20 30

46 874 28 81

SPRZEDAM : rowery, trampolinę, biurko, 505 747 908

SPRZEDAM działki w Rogowie : 2941 m2, 1585 m2 i 0,54

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

ha, 664 062 125

660 854 640

SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928

SPRAEDAM super tanio – odśnieżarka, gilson, stiga,

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

aries, 604 607 306

664 811 218

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, udźwg 1400

PILNIE sprzedam działkę 2100 m2 przy lesie – Pieńki

kg, 604 607 306, 46 874 28 81

Henrykowskie, 505 748 473

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Piłkarze Startu szlifują wiosenną formę

Piłkarze Startu Brzeziny przygotowują
się do wiosennej rundy rewanżowej łódzkiej klasy okręgowej. Podopieczni trenera Marcina Olejniczaka trenują trzy razy
w tygodniu i mają za sobą już cztery mecze kontrolne. W ostatnich dwóch sparingach odnieśli zwycięstwo z rezerwami Sokoła Aleksandrów i ponieśli porażkę z GLKS
Sarnów/Dalików.
W rozegranych dotąd pojedynkach
kontrolnych brzezinianie przegrali ze
Sport Perfect Łódź i LUKS Bałucz. W tym
drugim meczu Start wystąpił bez większości podstawowych zawodników, którzy
w tym czasie rywalizowali w Halowej Lidze
Piłki Nożnej w Koluszkach. Bardzo ważne
były dwa ostatnie sprawdziany. W pierwszym z nich czarno-czerwoni zmierzyli
się na obiekcie MOSiR w Aleksandrowie
Łódzkim z rezerwami trzecioligowego Sokoła. Mecz stał na dosyć wysokim poziomie, a brzezinianie pewnie grali w obronie i częściej gościli na połowie rywali.
Podopieczni Marcina Olejniczaka wykorzystali błędy rywali i wygrali 2:0. W drugim meczu kontrolnym, który został rozegrany w minioną sobotę na obiekcie przy
ulicy Czajkowskiego w Łodzi brzezinianie
zagrali z GLKS Sarnów/Dalików. Szkoleniowcem tej drużyny został były sternik
czarno-czerwonych Damian Gamus. Pojedynek rozgrywany był na zaśnieżonej murawie, co bardzo utrudniało grę obu zespołom. Ostatecznie piłkarze z Dalikowa
wykorzystali niefrasobliwość obrońców
i zdobyli bramkę, która jak się później okazało dała im zwycięstwo. „W meczu z Sokołem realizowaliśmy przedmeczowe założenia i wszystko wyglądało bardzo dobrze.

Graliśmy spokojnie w defensywie i przez
linię pomocy utrzymywaliśmy się przy piłce. Troszkę słabiej to wyglądało na połowie przeciwnika, ale sparing zaliczam do
udanych. Natomiast w ostatnim sobotnim
sparingu założenia, które nakreśliłem mojemu zespołowi, zostały zrealizowane tylko częściowo. W pierwszej połowie robiliśmy błędy w kryciu, ale po zmianie stron
mecz należał do nas. Posiadaliśmy wyraźną przewagę, ale nie udało się tego przełożyć na korzystny wynik” – komentował
Marcin Olejniczak, trener Startu Brzeziny.
Piłkarze trenują trzy razy w tygodniu
na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1
oraz w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lipinach. Frekwencja na zajęciach
jest bardzo wysoka. „Bardzo cieszy postawa zawodników na treningach i atmosfera
w szatni. Wszyscy przykładają się do zajęć
i wykonują bardzo dobrą pracę. Martwią
mnie jedynie kontuzje. Waldemar Pabiniak jest po zabiegu kolana, a Kamil Walczak ma pękniętą kość śródstopia. Mamy
kilku testowanych zawodników. Liczę na
młodych wychowanków klubu. Na pewno
pojawią się w zespole nowe twarze, ale nie
mogę nic więcej powiedzieć, dopóki nie zatwierdzimy ich w Łódzkim Związku Piłki
Nożnej” – informuje szkoleniowiec Startu.
Wydział Gier Łódzkiego Związku Piłki
nożnej podał szczegółowy harmonogram
rozgrywek wiosennych łódzkiej klasy
okręgowej. Czarno-czerwoni rundę rozpoczną od wyjazdowego meczu z LZS Justynów w sobotę 26 marca. Pierwszy mecz
w Brzezinach odbędzie się sobotę 2 kwietnia, a zakończenie sezonu zaplanowano na
niedzielę 19 czerwca.
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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Bezpieczne ferie w Dwójce

Centrum Promocji i Kultury
16
w Brzezinach zaprasza na:

Koncert z okazji
Dnia Kobiet
w dniu 7 marca 2016r.
godz.18.30
Piosenki Eugeniusza Bodo
w wykonaniu
Krzysztofa Bigaja
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta
w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16

Bilety wstępu w cenie 15 zł do nabycia
w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, tel. (46) 874 31 31
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Przedszkolaki w świecie bajek

spotkania z dziećmi z Przedszkola nr 1 w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.

Wiersze o zwierzętach, zabawach dziecięcych, postaciach z bajek prezentował poeta i rzeźbiarz Roman Lewiński podczas

Dzieci mogły także podziwiać rzeźby z drzewa lipowego
inspirowane postaciami bohaterów literackich. Przedszkolaki wykazały się aktywnym
udziałem w spotkaniu. Z uwagą wysłuchały kilkunastu wierszy, jak również nawiązały kontakt z lokalnym artystą. Były zainteresowane

skąd poeta i rzeźbiarz czerpie inspiracje
do tworzenia swoich dzieł oraz jak zrodziła się w nim pasja do pisania i rzeźbienia.
Roman Lewiński rzeźbiarstwem zajmuje się od ponad trzydziestu lat, w swoim dorobku posiada też ponad 200 utworów poetyckich.
Na zakończenie spotkania poeta podarował dzieciom jeden ze swych wierszy
z dedykacją.
Drewniane figury można oglądać
w siedzibie Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach do połowy marca.
a.j.

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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Brzeziny

Szkolne zabawy w Gałkówku Kolonii

Luty to czas, gdy w Gałkówku Kolonii
uczniom atrakcji nie brakuje. Jedną z nich,
długo wyczekiwaną przez dzieci, były walentynki, które zorganizował samorząd
szkolny. Tego dnia uczniowie założyli
ubrania w kolorze miłości – czerwonym
i przygotowali mnóstwo walentynkowych
kartek, które uroczyście rozdano na sali
gimnastycznej. Dzieci, które otrzymały
najwięcej kartek walentynkowych, zdobyły tytuł Walentego i Walentynki, a byli
to Daria Motyl i Kamil Walewski.
Kilka dni wcześniej atrakcją była zabawa choinkowa, która podsumowała
tegoroczny szkolny karnawał. Wszyscy
uczniowie, począwszy od przedszkolaków aż do szóstoklasistów, przybyli tego
dnia do szkoły w barwnych, pomysłowych strojach. Wśród dziewcząt dominował motyw księżniczki, zaś chłopcy
przebierali się najczęściej za piratów i rycerzy. Zabawę poprowadził zaprzyjaźniony DJ z Koluszek, a o dekorację sali zadbali uczniowie klasy 6-tej. Wsparciem byli
też rodzice, którzy przygotowali poczęstunek. Bal sprawił wszystkim wiele radości,
a konkursy cieszyły się dużym powodzeniem. Dzieci, rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele bawili się tu znakomicie.
TOM

Sala w Dąbrówce już służy uczniom

Z początkiem 2016 roku zaczęła funkcjonować pełnowymiarowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
w Dąbrówce Dużej. Uczniowie szkół prowadzonych przez gminę Brzeziny mają do
dyspozycji nowoczesny, w pełni wyposażony obiekt sportowy na miarę XXI wieku o kubaturze 8104,83 m3 i powierzchni użytkowej 994,96m2. Obiekt powstał
w ramach programu rozwoju regionalnej
infrastruktury sportowej (JST) ze środków
budżetowych gminy Brzeziny przy wydatnym wsparciu finansowym Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Nowa sala gimnastyczna w czasie, gdy nie będzie użytkowana
przez młodzież szkolną, posłuży również
innym zainteresowanym jej wykorzystaniem w celach sportowych. W tej sprawie
opracowywany jest stosowny regulamin
korzystania z obiektu, który zacznie obowiązywać po przyjęciu przez Radę Gminy.
Obiekt powstał z myślą o młodym pokoleniu w trosce o jego właściwy rozwój fizyczny, zdrowie i dobre samopoczucie.
TOM
ogłoszenie płatne
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PSIE ODCHODY - LUDZKI PROBLEM
APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA BRZEZINY,
WŁAŚCICIELI CZWORONOGÓW
Nasz apel nie jest skierowany przeciwko
właścicielom psów. To działanie na rzecz
wygody wszystkich mieszkańców naszego miasta. Zastanówmy się, czy sprawi nam przyjemność wchodzenie w psie
kupy, którymi nasze pupile zanieczyszczają każde wolne miejsce na trawniku,
chodniku czy placu? Czy nie irytuje nas
trawnik i chodnik "przyozdobiony" brązowymi, czarnymi plamami? Czy przechodząc ulicami nie denerwuje nas ciągłe patrzenie pod nogi?
Co kilka kroków trafiamy na psie
odchody. Na chodnikach, trawnikach,
w piaskownicach zalegają ich dziesiątki.
A tym czasem...każdy właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim pupilu. Niestety nie sprząta. I stąd ten problem.
Zanieczyszczenia pozostawione przez
zwierzęta wpływają w sposób odczuwalny na komfort życia w mieście. Pomijając
względy często estetyczne i higieniczne,
trzeba pamiętać również o zagrożeniu
epidemiologicznym dotykającym zarówno ludzi jak i naszych pupili. Kontakt ze
skażonym środowiskiem może doprowadzić do m.in. biegunki, utraty wzroku,
uszkodzenia wątroby lub nerek. Wyniki badań przedstawiają ranking stopnia
skażenia, gdzie w czołówce znajdują się
place zabaw i boiska (50%), następnie piaskownice (37% skażenia), a ich bezpośrednie otoczenie w 42%. Alejki i ścieżki
to zagrożenie do 10%. Wysychające kupy
pylą salmonellą, i to szczególnie zjadliwą jej odmianą. W powietrzu fruwają też
inni mieszkańcy psich odchodów - jaja
tasiemca, które hodują w swoich psach
lekceważący regularne odrobaczanie
właściciele. Wysychające na wiosennym
słońcu kupy mogą nas również narazić
na toksokarozę - zespół larwy wędrującej trzewnej.

Oczywiście są ludzie, którzy sprzątają po swoich psach, dbając o środowisko
wokół siebie, a co za tym idzie o zdrowie
i dobre samopoczucie swoich sąsiadów.
Oby było ich jak najwięcej, gdyż żadne
akcje i kampanie nie zastąpią dobrego
przykładu, jaki dają świadomi właściciele
czworonogów. Pies, gdyby mógł, na pewno posprzątał by po sobie – także pamiętajmy, że zostawiając psią kupę, przede
wszystkim przynosimy wstyd naszemu
pupilowi!
PAMIĘTAJMY!!!
1.Zgodnie z przyjętą przez Radę
Miasta w Brzezinach, uchwałą Nr
XIV/88/2015 z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Brzeziny, na właścicieli zwierząt
nałożono obowiązek usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.
Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne
małe zwierzęta domowe obowiązane są
do: wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców; zapewnienia
właściwej opieki nad zwierzętami w celu
niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej; natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń
(odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych
przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń
do pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.
2. Kto nie wykonuje obowiązków
określonych w regulaminie podlega karze grzywny, przewidzianą przepisami
prawa. Policjant za niewypełnienie obowiązku, jakim jest usunięcie odchodów

pupila np. z chodnika, może ukarać właściciela mandatem karnym.
3. W każdym sklepie zoologicznym
można zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria (łopatki, woreczki i torebki) do
usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta.
4. Bardzo często zdarza się, że zwracając uwagę właścicielowi psa, aby
sprzątnął pozostawione po swoim pupilu nieczystości, jesteśmy ignorowani lub
słyszymy różnego rodzaju nieprzyjemne komentarze. Jednak każdy z nas ma
pełne prawo domagać się, aby właściciel
czworonoga posprzątał po swoim zwierzaku. Jeśli tego nie zrobi, sprawę można
zgłosić na policję, w celu ukarania osoby
łamiącej prawo.
O przesądach słów kilka.
Na zakończenie naszego artykułu
wspomnimy o kilku ciekawych przesądach związanych z psimi odchodami.
Podobno wdepnięcie w psią kupę ma
przynieść człowiekowi szczęście. Jednak
my uważamy, że lepiej nie wdeptywać.
Wszystkim przesądnym pozostawmy
możliwość śnienia o psich kupach – jest
to również rzecz, która ma zapewnić powodzenie i szczęście. A sen z pewnością
nie przyczyni się do roznoszenia w mieście bakterii.
Wydział Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny
www.ekologia.pl

"QUESTA" MODA

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

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.

Halina
Kowalska – „blond Wenus” z Brzezin
IV
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Pod koniec ubiegłego roku miała miejsce premiera książki Krzysztofa Tomasika
„Demony seksu" prezentująca najbardziej
seksowne gwiazdy polskiego kina czasów
PRL. Jedną z sześciu zaprezentowanych
aktorek jest Halina Kowalska, obok Zbigniewa Zamachowskiego najbardziej znana przedstawicielka aktorskiego rzemiosła
rodem z Brzezin. Lecz czy jeszcze ktoś o niej
w Brzezinach pamięta?
„Nie wiemy kim była Halina Kowalska”
– odpowiadają dwie 16-latki Ilona i Klaudia. Nie ma o niej pojęcia również sporo
starszy 28-latek Michał. Nie kojarzy jej też
30-letnia Anna i 32-letnia Paulina. „Chyba mi coś mówi to nazwisko, to ta aktorka, która grała śpiewaczkę w >>Alternatywy 4<<” – mówi 37-letnia Agnieszka. „Tak,
znam ją, to piękna aktorka, która grała na
przykład w filmie Barei >>Nie lubię poniedziałku<<” – potwierdza 43-letnia Anna.
„To była naprawdę fajna kobieta, kojarzę
ją jako polską blond Wenus” – wskazuje 60-letnia Elżbieta. Starsi brzezinianie
pamiętają ją bowiem bardzo dobrze. „To
była nasza brzezińska aktorka, która grała
w wielu popularnych filmach” – wskazuje 65-letnia Krystyna. „Nasze pokolenie ją
pamięta, ale młodsi nie znają już tych filmów” – wskazuje wieloletni przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński.
W przeciwieństwie do Zbigniewa Zamachowskiego, aktorka nieczęsto w ostatnich latach odwiedzała Brzeziny. Dlatego
może tak niewielu młodych ludzi wie, że
urodziła się tu w 1941 r. i zdobyła w naszym
mieście wykształcenie podstawowe i średnie. „Od zawsze chciała być jednak aktorką” – wspomina jej siostra Jadwiga Bączyńska, znana brzezinianom lokalna poetka.
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„Od dziecka była też bardzo urodziwa
i wszyscy ją kochaliśmy” – dodaje. Aktorka miała pięcioro rodzeństwa. „W szkole
udzielała się, występując w różnych akademiach, lubiła bowiem sztukę, choć postrzegana była jako osoba nieco kontrowersyjna,
lubiąca się pokazać, oryginalna w ubiorze
i fryzurze, czasem buntująca się przeciw
nauczycielom” – wspomina jej koleżanka
ze szkolnej ławki z czasów liceum Czesława Jaremko. „Do szkoły filmowej nie dostała się za pierwszy razem, więc jeździła
na zajęcia teatralne do Łodzi, gdzie poznała swojego przyszłego męża Włodzimierza
Nowaka” – mówi Czesława Jaremko. Egzaminy do „Filmówki" zdała jednak za drugim razem i można powiedzieć, że na tym
zakończyły się bliskie związki Haliny Kowalskiej z Brzezinami.
Po studiach w Łodzi, w czasie których
zadebiutowała w teatrze i filmie, zaczęła
występować na scenie w Kaliszu, a później związała się na stałe ze stolicą, gdzie
zaczęła grać w Teatrze Komedia, kierowanym wówczas przez Wojciecha Siemiona.
Dobrą passę zapoczątkowały jej role w filmach Romana Załuskiego, po których do
występów w „Divertimentach”, czyli kontynuacji „Kabaretu starszych panów”, została zaproszona przez Jeremiego Przyborę. Przełomowy dla niej był rok 1971, kiedy
miały premierę cztery filmy z jej udziałem,
m.in. „Milion za Laurę” i „Nie lubię poniedziałku”, który w roku premiery okazał się
najchętniej oglądanym polskim filmem.
Określano ją mianem polskiej Brigitte
Bardot i postrzegano jako seksowną, pełną
temperamentu blondynkę, choć jak wspomina w swojej biografii, nie uważała się za
„sexbombę” i nie lubiła scen miłosnych.
Świadomie wybierała też role komediowe,

gdyż jak wyjaśnia – „wolałam grać komedie, bo kiedy grałam role dramatyczne, to
płaciłam za to zdrowiem psychicznym, zawsze chciałam być bowiem prawdziwa i tak
głęboko sięgałam, że byłam wykończona”.
W tym czasie Wojciech Jerzy Has zaproponował jej jednak rolę Adeli w uznawanym obecnie za arcydzieło „Sanatorium
pod klepsydrą", nagrodzonym na festiwalu
w Cannes, gdzie Halina Kowalska pojechała wraz z reżyserem i operatorem Witoldem
Sobocińskim. Po tej roli mówiono o niej
jako o symbolu demonicznego seksu. Później przyszły kolejne znane komedie, np.
„Jak to się robi” i „Nie ma róży bez ognia”.
Szczyt popularności aktorki z Brzezin
przypadł na połowę lat siedemdziesiątych,
gdy grała w „Dobranockach dla dorosłych",
początkowo stanowiących codzienne podsumowanie programu, a później ze względu na duże zainteresowanie, przeniesionych na wcześniejsze godziny. „Królewno,
królewno” – mawiano do niej w nawiązaniu do jednej z tych ról, gdy kupowała coś
na bazarze, jak wspomina sama aktorka.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych
skupiła się na teatrze, odnosząc liczne sukcesy w Teatrze Kwadrat, gdzie grała pierwszoplanowe role. W tym okresie zmieniły
się też trendy w polskim kinie, nastał czas
„kina moralnego niepokoju”, a do narożnika zepchnięto komedie. Aktorka na rzecz
teatru, bojąc się „zaszufladkowania”, zrezygnowała również z popularnych „Dobranocek dla dorosłych”. Na małym ekranie
Halina Kowalska pojawiła jeszcze w latach
osiemdziesiątych w popularnych serialach
„Alternatywy 4" i „W Labiryncie", a na początku lat dziewięćdziesiątych w jednym
z odcinków „Czterdziestolatka – 20 lat później”. Rozstała się też z Teatrem Kwadrat,
odchodząc stamtąd wraz ze swoim mężem,
który miał konflikt z dyrekcją. Ostatni raz
na planie filmowym pojawiła się po wielu latach przerwy w 2009 r. w pięciu odcinkach serialu „Samo życie". „Cieszyła się
ogromną popularnością, ale szybko o niej
zapomniano (…), jej udział w kultowych
komediach z lat siedemdziesiątych najczęściej jest pomijany w różnych opracowaniach filmowych” – pisze autor „Demonów seksu", a przecież to legenda kina lat
siedemdziesiątych, która „grała w teatrze
odnoszącym duże sukcesy, regularnie pojawiała się w telewizji, a jej twarz ozdabiała okładki kolorowych czasopism i pocztówki”. Legenda rodem z Brzezin, o której
w naszym mieście też coraz mniej osób
pamięta.
TOM
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Pierwszy w tym roku rajd rowerowy
na „pożegnanie zimy” zorganizowało
stowarzyszenie Strefa Rowerowa Brzeziny 21 lutego br. Mimo wiatru i deszczowej aury w 40-kilometrowej przejażdżce
wzięło udział 20 rowerzystów. Trasa wiodła z Brzezin do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Rogowie, a następnie do Tadzina.
Na miejscu biwakowym w Tadzinie rozpalono ognisko, przy którym cykliści mogli
się ogrzać oraz posilić pieczoną kiełbaską.
W rajdzie wzięli udział sympatycy rowerowych przejażdżek z Brzezin
oraz stowarzyszeni członkowie z Łodzi
i Ozorkowa.
a.j.
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XXI sesja Rady Miasta Brzeziny (cz. 1)
Obrady XXI sesji RM Brzeziny odbyły się 18 lutego br. Posiedzenie poprowadziła wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk.
Informacja burmistrza z prac między
sesjami
28 stycznia burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Zaopiniowano podział środków z Funduszu
Pracy na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu w 2016 r. 29 stycznia odbyło się
spotkanie robocze zespołu, który przygotowuje dokumenty do projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach ZIT.
Podjęto dyskusję publiczną dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny. 3 lutego odbyło się posiedzenie
komisji mieszkaniowej, rozpatrzono wniosek o przydział mieszkań w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Anny 35a. 5 lutego burmistrz uczestniczył w konferencji „Centra
Usług Wspólnych. Racjonalizacja kosztów
działania w JST". Tego dnia z-ca burmistrza
wraz z naczelnikiem Wydziału RI spotkali
się z przedstawicielami mieszkańców ul. Polnej ws. utworzenia rady osiedla. 8 lutego burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu
i Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
ŁOM. Przyjęto jednolity tekst strategii ŁOM.
9 lutego burmistrz brał udział w Regionalnym Forum Eksperckim „Partycypacja społeczna w działaniach planistycznych i strategicznych – utrata kontroli przez władze czy
urealnienie działań?". Eksperci podzielili się
opiniami odnośnie wdrażania ustawy o rewitalizacji i tzw. ustawy krajobrazowej. Tego
dnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad ws.
bezpieczeństwa wzdłuż drogi krajowej nr 72.
Z-ca burmistrza uczestniczyła w spotkaniu
przedstawicieli Stowarzyszenia Powiatów
i Gmin Dorzecza Bzury. Omówiono kryteria
wyboru projektów w ramach działań na rzecz
dziedzictwa kulturowego i infrastruktury
kultury, rozwoju gospodarki turystycznej.
Natomiast w Lipinach przedstawiciele władz
miasta i naczelnik Wydziału RI uczestniczyli w konsultacjach społecznych w kwestii
zrównoważonego Transportu Zbiorowego
w Łodzi 2020+. 10 lutego burmistrz spotkał
się z kupcami brzezińskimi ws. zagospodarowania przestrzeni rynku między ul. Modrzewskiego a ul. Lasockich i części ul. Mickiewicza. 11 lutego burmistrz uczestniczył
w obradach Zespołu ds. Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie

Zdrowia. Również 11 lutego zebrał się zespół
roboczy ws. możliwości pozyskania środków
na rekultywację terenów pod strefę inwestycyjną. 12 lutego władze rozmawiały z mieszkańcami ul. Zdrowie w kwestii odprowadzenia wód deszczowych. 15 lutego odbyło się
spotkanie robocze ws. pozyskania środków
na farmę fotowoltaiczną. 17 lutego burmistrz
spotkał się z przedstawicielami Krajowej Izby
Gospodarczej ws. pozyskania środków finansowych z POIŚ - Działania Pomoc Techniczna na PSZOK.
Radny T. Klimczak poinformował, że
uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami
ul. Zdrowie, ale – jego zdaniem – problem
nie został ostatecznie rozwiązany. Radny T.
Barucki kolejny raz odniósł się do inwestycji fotowoltaicznych. Zapytał jak interpretować partnerstwo publiczno - prywatne i jaki
wkład miasta jest przewidywany w to działanie. Radny M. Sysa odniósł się do spotkania

burmistrza z kupcami. Stwierdził, że z ich relacji wynika, iż projektant nie miał wiedzy,
jak wygląda rynek. Radny zapytał, czy w planie rewitalizacji rynku został ujęty kiosk przy
ul. Mickiewicza. Burmistrz odpowiedział,
że po przeprowadzonej rewitalizacji będzie
miejsce na kiosk, a może nawet sklep TBS.
M. Sysa dodał, że kupcy sprzeciwiają się realizacji zaproponowanej na łamach Tygodnika BIS wizualizacji, a modernizacja powinna
być dostosowana do środków, jakimi dysponują przedsiębiorcy. Burmistrz oznajmił, że
po zakończonej inwestycji kupcy będą mogli
wyłożyć ok. 60 tys. zł na wykup boksów, natomiast nie będą płacić czynszów. Ci, którzy nie
będą mieli pieniędzy, będą mogli skorzystać
z pożyczek. Radny Z. Bączyński zaproponował, by kwestii rewitalizacji rynku poświęcić jeden z punktów sesji. Radny D. Guzek
zapytał o efekty spotkania z mieszkańcami
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ul. Polnej. Zastępca burmistrza wyjaśniła, że
przedstawiona przez mieszkańców propozycja zostanie przeanalizowana przez władze.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny T. Barucki zaapelował do zastępcy burmistrza o nawiązanie porozumienia
z władzami wojewódzkimi w kwestii doświetlenia skrzyżowania ul. Modrzewskiego
– Sienkiewicza w związku z wypadkami drogowymi w tym miejscu. Radny T. Klimczak
wskazał, że w całym mieście przejścia dla pieszych są niedoświetlone. Zwrócił się z wnioskiem o wyznaczenie przejścia dla pieszych
naprzeciw delikatesów J. Kusia na ul. Sienkiewicza. Radna I. Skipor poruszyła problem
lewoskrętu z ul. Przedwiośnie w kierunku
Rawy Mazowieckiej. Radny Z. Bączyński zaproponował, by zatrudnić w mieście ogrodnika plastyka, zadbać o zieleń miejską i klomby, szczególnie przed budynkiem UM. Radny
chciał wiedzieć, jak miasto przygotowuje się
do wdrożenia programu 500+. Burmistrz poinformował, że 2500 dzieci z miasta zostanie
objętych programem rządowym. Kierownik
MOPS przekazała, że trwają ustalenia organizacyjne w kwestii realizacji programu w Brzezinach. M. Sysa zapytał na jakim etapie są prace dot. konsultacji społecznych ws. tworzenia
rad osiedlowych i poruszył problem mieszkańców ul. Nadrzecznej, których chodnik
blokowany jest w dni targowe. Radny zapytał,
kiedy nastąpi przebudowa chodnika przy ul.
Lasockich. Burmistrz odpowiedział, że na położenie chodnika planowanych jest 100 tys. zł.
Realizacja zadania nastąpi wiosną tego roku.
Pełnomocnik burmistrza ds. konsultacji społecznych poinformował, że projekt uchwały
konsultacyjnej jest na etapie przygotowań.
Zapytania do kierowników jednostek,
spółek miejskich i spółdzielni socjalnej
Radny G. Maślanko zapytał dyrektora
Centrum Kultury Fizycznej o zabezpieczenie pomieszczeń dla piłkarzy i laskarek na
stadionie przy ul. Sportowej. Dyrektor CKF
wyjaśnił, iż zmodernizowany budynek już
funkcjonuje. W związku z problemem ulokowania zawodników CKF chce przystąpić
do ministerialnego programu przekształceń infrastruktury sportowej. Dyrektor Nawrocki poddał władzom miasta pod rozwagę
kwestię przystąpienia do programu. Radna G.
Pietrasik zapytała, czy ofertę pływalni można byłoby poszerzyć o sztuczną plażę. Radna
I. Skipor zapytała m.in. prezesa spółdzielni
socjalnej o zamiatanie ulic. Prezes wyjaśnił,
że sprzęt jest gotowy do użytku, spółdzielnia
czeka na zlecenie od miasta. Zastępca burmistrza dodała, że w budżecie miasta na ten
cel zabezpieczono 5000 zł. I. Skipor zapytała
prezesa PEC, czy przewiduje budowę bloku

VII
OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul.
Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Opracowanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19 w Brzezinach wraz z opracowaniem
przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego i kosztorysu inwestorskiego.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 11.03.2016 r. do godz. 1400 (włącznie)
Miejsce składania ofert:
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Opracowanie projektu
rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. M.
Skłodowskiej – Curie 19 w Brzezinach.” należy składać w siedzibie Spółki TBS (adres
j.w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 800 - 1400 od poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć
Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, aktualną polisę ubezpieczeniową oc, aktualne zaświadczenie
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-2621.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Tomasz Miazek
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na stadionie, jak wcześniej zakładano, oraz
czy odbył się już całościowy techniczny odbiór budynku mieszkalnego PEC. W pierwszej kwestii prezes wyjaśnił, że plan ten nie
będzie realizowany, natomiast pozwolenie na
użytkowanie zostało wydane w grudniu 2015
r. Mieszkania były wydawane przez cały styczeń. G. Pietrasik zapytała, ilu pracowników
PEC zakupiło mieszkania w nowym bloku
i w jakiej cenie. Prezes Podogrocki wyjaśnił,
że założeniem budowy bloku było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pracowników
PEC i mieszkańców Brzezin. Dla pracowników przeznaczono 10 mieszkań, z czego 6
zostało nabytych. Przewidziany upust ceny
nominalnej wynosi 200 zł od m2. T. Barucki
zapytał o sprawę podziału gruntu i jaka część
pozostaje w zasobie PEC. Prezes odrzekł, że
grunt jest przynależny do mieszkania, spółka zatrzymała dla siebie jeden lokal, przeznaczony na obiekt sklepowy. Cena mieszkań
uwzględnia cenę gruntu. Radny przypomniał, że grunt do PEC został przekazany
nieodpłatnie.
W następnym punkcie komendant KPP
Cezary Petrus przy pomocy pokazu multimedialnego przekazał informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
w mieście. W kwestii bezpieczeństwa komendant uznał miniony rok za udany. Brzezińska komenda plasuje się na najwyższej pozycji w garnizonie łódzkim pod względem
wykrywalności przestępstw. T. Klimczak,
przywołując uchwalony budżet z wyznaczonymi 51 tys. zł na służby ponadnormatywne
zapytał, czy porozumienie między burmistrzem a komendantem zostało już zawarte.
C. Petrus odpowiedział, że porozumienie nie
zostało podpisane. D. Guzek zapytał m.in.
czy w związku z likwidacją Straży Miejskiej
ilość obowiązków policji wzrośnie. Z. Bączyński chciał wiedzieć, czy brzezińska komenda przystąpiła do programu modernizacji siedziby. Radny pozytywnie odniósł się do
informacji o zmniejszeniu liczby wydanych
niebieskich kart. Następnie komendant PSP
w Brzezinach Jarosław Tomaszewski omówił
informację o stanie bezpieczeństwa p.poż.
Radny T. Klimczak zapytał, czy wobec osób
zgłaszających fałszywe alarmy są wyciągane
konsekwencje. Komendant odpowiedział, że
nie jest to możliwe ze względu na brak identyfikacji połączeń telefonicznych.
Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach
o stanie zagrożeń sanitarno - epidemiologicznych przedstawiła kierownik Elżbieta
Szklarek. Wg danych nie zmieniła się liczba zgłoszonych chorób zakaźnych, natomiast zmalała liczba osób pokąsanych przez
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psy. Większość placówek wychowawczych
jest w dobrym stanie technicznym, oprócz
przedszkola. Kierownik zwróciła uwagę na
problem psich odchodów oraz zaniedbane
skwery i ogólny problem czystości na miejskich ulicach. Radny Z. Bączyński podziękował za głos krytyczny, poprosił o ocenę
stanu placówek żywienia zbiorowego. Wg
informacji E. Szklarek w ubiegłym roku nałożono więcej mandatów niż w latach poprzednich, większość placówek ma wprowadzone punkty HACCP. M. Sysa dał przykład
miast, w których umieszczane są pojemniki
na zwierzęce odchody.
W dalszej części obrad komendant Straży
Miejskiej udzieliła informacji w sprawie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa na
terenie miasta za 2015 r. Radny Z. Bączyński pozytywnie ocenił funkcjonowanie SM,
zapytał burmistrza co stanie się z samochodem po zlikwidowaniu jednostki oraz lokalami, które straż obecnie zajmuje. Burmistrz
wyjaśnił, że majątek zostanie spożytkowany
przez miasto lub spółki, a umowa na lokale obowiązuje do marca. Według zapewnień
burmistrza żaden z pracowników SM nie zostanie pozbawiony pracy.
Informację odnośnie strategii i kierunku rozwoju miasta w związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014 – 2020
przedstawił burmistrz M. Pluta. Radny G.
Maślanko zauważył, że wcześniej w kwestii rewitalizacji parku miejskiego burmistrz
wspominał o partycypacji przez miasto kwoty 200 tys. zł – 2% kosztów, tymczasem wg
projektu jest to suma 10%. Z. Bączyński
zwrócił uwagę, aby radni na bieżąco otrzymywali informacje rzeczowe dot. planowanych inwestycji i zawieranych umów. T. Barucki poinformował, że plan nie uwzględnia
strefy ekonomicznej. Zaapelował, by podjąć
działania, aby strefa jak najszybciej zaczęła
funkcjonować.
W dalszym punkcie obrad radni wysłuchali informacji o funkcjonowaniu miejskich placówek kultury za 2015 r.: Miejskiej

Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Radna I. Skipor chciała wiedzieć, czy
CPiK jest finansowo przygotowany na lipcowe ŚDM.
Na wniosek radnego Sysy głos zabrali
kupcy z targowiska miejskiego. Przedsiębiorcy reprezentujący blisko 200 handlujących na
targowisku miejskim zadeklarowali, że popierają działania modernizacyjne, ale nie stać
ich na wyłożenie 60 tys. zł na wykup boksów. Grupa chciała wiedzieć, ile będzie miejsc
targowych, ponieważ ich zdaniem taka informacja nie została im udzielona. Zgodnie
z zapewnieniem zastępcy burmistrza, władze spotkają się z kupcami w obecności radnych, by wypracować stanowisko w spornej
kwestii.
a.j.
ciąg dalszy w kolejnym wydaniu
Całość obrad dostępna pod adresem:
ht t p s: //w w w.yout u b e .c om /
watch?v=pVtlknjFkR8

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

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

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:
3.03.2016r. w godz. 8:00 do 17:00: Wola Cyrusowa 6.

