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Spotkanie w sprawie koncepcji zagospodarowania targowiska miejskiego
Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza
wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu targowiska miejskiego w Brzezinach przy ul. Lasockich. Spotkanie

kierowane jest zarówno do przedstawicieli
Stowarzyszenia Kupców Brzezińskich jak
i osób prowadzących działalność gospodarczą na targowisku miejskim niezrzeszonych w stowarzyszeniu oraz innych

Będzie bezpieczniej na przejściu dla
pieszych przy ul. Modrzewskiego

24 lutego w Urzędzie Miasta Brzeziny z inicjatywy burmistrza Marcina Pluty odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
z dyrektorem Mirosławem Szychowskim
na czele oraz Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach, którą reprezentował z-ca naczelnika wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Piotr Kryźba. Przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich burmistrz Pluta
zaprosił osobiście podczas wizyty w siedzibie ZDW w Łodzi. W spotkaniu z ramienia
miasta uczestniczyli z-ca burmistrza Brzezin Justyna Nowak, Radosław Pyka – naczelnik wydziału Rozwoju Infrastruktury
i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny oraz Monika Kuźmicka- Szczech, główny specjalista w wydziale Rozwoju Infrastruktury
i Mienia. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego

Droga Krzyżowa ulicami
Brzezin - zapowiedź
str. 4

poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych przy ul. Modrzewskiego w okolicy targowiska miejskiego i Biedronki
w związku z kolejnym wypadkiem drogowym. Przypomnijmy, że 14 lutego ok.
godz. 19.00 na przejściu dla pieszych w wyniku potrącenia śmierć poniosła 69-letnia
mieszkanka Brzezin. O tym, że przejście
jest niebezpieczne, świadczy statystyka.
Tylko w 2015 roku w tym miejscu doszło
do 6 zdarzeń, a rok wcześniej do 3. Spotkanie zakończyło się wizją lokalną w terenie.
Uczestnicy spotkania zgodnie postanowili, że chociaż te dwa przejścia dla
pieszych są oświetlone, jednak miasto
doświetli je przez zamontowanie dodatkowych dwóch opraw świetlnych na latarniach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Zamontowane na koszt miasta
oprawy będą skierowane w taki sposób,

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
str. III, 15

zainteresowanych osób. Spotkanie odbędzie się w środę 2 marca o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny ul. Sienkiewicza 16.
g.k.
aby oświetlać przejścia dla pieszych. Ich
montaż dokonany zostanie niezwłocznie
po zakończeniu procedur zakupu w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.
Zwrócono również uwagę na konieczność
wycięcia krzewów i jednego drzewa przy
ul. Modrzewskiego, dzięki czemu poprawiona zostanie widoczność. Wycięciem
drzewa i krzewów zajmie się Zarząd Dróg
Wojewódzkich, który rozważy również
możliwość dodatkowego oznakowania
tych przejść, np. przez montaż aktywnego
podświetlanego znaku D-6 – przejście dla
pieszych (żółte światło), chociaż lepszym
rozwiązaniem byłby montaż sygnalizatora świetlnego przynajmniej na jednym
przejściu dla pieszych. To jednak zależy
od opinii komisji bezpieczeństwa ruchu
drogowego powoływanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Jak zgodnie
zapewnili przedstawiciele Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi, sprawa montażu
sygnalizatora albo aktywnego podświetlanego oznakowania na tym skrzyżowaniu
zostanie przedstawiona na komisji bezpieczeństwa niezwłocznie po jej powołaniu.
g.k.
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Jesteśmy z Państwem już od 50 lat jako
jedyna tego typu szkoła w powiecie!
Kształcimy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie:
- szkoły podstawowej
- gimnazjum
- szkoły przysposabiającej do pracy.
Nowością w naszej ofercie jest od września 2015 r. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jako forma pomocy dla wszystkich dzieci, również w normie
intelektualnej, u których rodzice zauważają
niepokojące zachowania lub nieharmonijny rozwój. Specjaliści tworzący zespół projektują działania stymulujące i wspomagające funkcjonowanie dziecka, dając szansę
na pełny sukces edukacyjny w przyszłości.
Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach
zatrudnia oligofrenopedagogów oraz terapeutów i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne, a obok nich systematyczne,
nakierowane na indywidualną rehabilitację dziecka zajęcia rewalidacji indywidualnej, jakich nie ma w innych szkołach. My
oferujemy:
- terapię pedagogiczną,
-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- logopedię,
- socjoterapię,
- biblioterapię,
- arteterapię,
- muzykoterapię,
- dogoterapię,
- gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną,
- dendroterapię,
- aromaterapię,
- zajęcia integracji sensorycznej,
- zajęcia indywidualne z pedagogiem
i psychologiem.
Wszyscy uczniowie szkoły korzystają
z w/w oferty zajęć rewalidacji indywidualnej w wymiarze od 2 do 10 godzin tygodniowo! Pracujemy technikami dostosowanymi
do potrzeb każdego dziecka z uwzględnieniem najnowszych trendów pedagogiki specjalnej. Na zajęciach wykorzystujemy szerokie spektrum metod, m.in. ośrodków
pracy, dobrego startu, ruchu rozwijającego W. Sherborne, programy aktywności
Knillów, symulację polisensoryczną, metodę Felicji Affolter, Marii Montessori, metody problemowe, cztery drogi uczenia się,

growth play system, indywidualne plany
aktywności.
Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi oraz pracowniami
szycia, techniki, gospodarstwa domowego,
artystyczną, informatyczną oraz salami do
prowadzenia indywidualnej terapii. Mamy
bibliotekę, świetlicę i własny plac zabaw!
Jeśli chcesz poznać styl naszej pracy, odwiedź nas w siedzibie szkoły lub na stronie
internetowej, gdzie zamieszczamy informacje o naszych działaniach. Zapraszamy!
Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach
ul. Konstytucji 3 Maja 3
tel./fax 46 874 37 22
saz1965@tlen.pl
www.zssbrzeziny.wikom.pl

ogłoszenie płatne
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Pożegnanie Jana Mospinka
W czwartek 3 marca o godz. 14.00 w kaplicy na cmentarzu w Brzezinach pożegnamy
Jana Mospinka, który 23 lutego w wieku
77 lat zmarł po ciężkiej chorobie.
Jan Mospinek urodził się 10 października 1939 roku w Brzezinach jako syn
Jana i Alfredy z domu Szubert. Z zawodu był inżynierem technologii drewna.
W grudniu 1961 roku rozpoczął pracę
zawodową jako asystent w katedrze Obróbki i Obrabiarek Drewna na Wydziale Technologii Drewna w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
We wrześniu 1962 r. zatrudnił się w Zakładzie Drzewnym Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie jako kierownik.
Później przez wiele lat był wieloletnim

zastępcą dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie.
Po transformacji ustrojowej w wyniku pierwszych wolnych wyborów do Rady
Miasta Brzeziny uzyskał mandat radnego. Ciesząc się dużym zaufaniem radnych,
został wybrany na wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Brzeziny I kadencji. Funkcję
tę pełnił do połowy 1994 roku. Po kolejnych wyborach do Rady Miasta w II kadencji obejmującej lata 1994 - 1998 został wybrany zastępcą Burmistrza Miasta
Brzeziny. W III kadencji Rady (lata 19982002) funkcję tę pełnił nadal, zajmując się
m.in. gospodarką komunalną, planowaniem przestrzennym, polityką inwestycyjną, drogami, ulicami, mostami, organizacją ruchu drogowego, zielenią miejską.

XXI sesja Rady Miasta Brzeziny cz. 2
Blok uchwał
W punkcie zmian budżetu i zmian
w budżecie Miasta Brzeziny na 2016 r. radny D. Guzek w związku z przesunięciem
środków na budowę drogi w ul. Leśnej zapytał, czy miasto planuje przeprowadzić
tam inwestycję kanalizacji. Z. Krawczyk
przypomniała, że o modernizację ul. Leśnej ubiega się od 10 lat. Natomiast I. Skipor zasugerowała, by do tej kwestii wrócić
po uwolnieniu wolnych środków w budżecie. W kwestii zmian w budżecie i zmian
budżetu komisja finansowo – budżetowa
nie zajęła stanowiska. Za przyjęciem tej
ustawy głosy radnych rozłożyły się w sposób następujący: 3 za, 3 przeciw.
W dalszej części przyjęto projekt
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Brzeziny
dla niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Brzeziny oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania. Rada podjęła uchwałę
dot. zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o zamiarze
rozwiązania Straży Miejskiej w Brzezinach. Opinia ta jest konieczna ze względu na procedury. Radny Z. Bączyński zauważył, że zgodnie z ustawą SM ma wiele
katalogów innych czynności oprócz pomiaru prędkości. Likwidacja tej jednostki po odebraniu tych uprawnień świadczy,
że było to główne założenie powołania

SM. Tymczasem kilku strażników mogłoby pełnić funkcje ekologiczne. Opinię tę poparł D. Guzek. Za utrzymaniem
SM, która pełniłaby funkcje porządkowe i szybkiego reagowania, optowali także T. Klimczak oraz wiceprzewodnicząca
Z. Krawczyk. Potrzebę przeanalizowania
kosztów utrzymania SM wyraził radny G.
Maślanko. Na pytanie I. Skipor dot. zatrudnienia pracowników tej jednostki zastępca burmistrza wyjaśniła, że osoby te

W Urzędzie Miasta zatrudniony był do
18 listopada 2002 roku. W 2003 roku przeszedł na zasiłek przedemerytalny, a od 1
sierpnia 2004 roku na zasłużoną emeryturę po przepracowaniu łącznie ponad 40
lat.
Ś.P. Jan Mospinek z zawodu był technologiem drewna, z zamiłowania pszczelarzem, a dzięki posiadanym zdolnościom
pomagał ludziom jako radiesteta, wskazując podziemne źródła i cieki wodne, innym osobom pomagał także zdrowotnie.
Zapamiętamy go jako dobrego gospodarza, ale przede wszystkim bezinteresownego i porządnego człowieka, mieszkańca
naszego miasta. Był członkiem Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej.
Pozostawił pogrążoną w żalu rodzinę,
żonę Izabellę oraz syna Mirosława.
g.k.

zostaną zatrudnione w strukturach Urzędu Miasta.
Wolne wnioski i sprawy różne
Wiceprzewodnicząca poinformowała
o pismach złożonych do RM m.in. o skardze, jaka wpłynęła od mieszkańców ws.
odławiania bezdomnych zwierząt i na
działania fundacji Medor oraz piśmie ws.
utworzenia rady osiedla. T. Klimczak, powołując się na zasłyszane informacje, zapytał o przyczynę potencjalnego zwolnienia trzech pracowników UM.
cd. na str. 11

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Rodziny z powodu śmierci

Jana Mospinka

składają pogrążeni w żalu koleżanki
i koledzy pszczelarze
Serdeczne podziękowania
dla uczestników pogrzebu
ŚP. ELŻBIETY KOWALSKIEJ z d. Nalborskiej
składa

pogrążona w bólu mama z rodziną
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Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na ulicach Brzezin

W niedzielę 6 marca o godz. 16.00 procesjonalnym wyjściem z kaplicy pw. NMP
Częstochowskiej rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej na ulicach Brzezin.
W tym roku, z uwagi na nadchodzące
Światowe Dni Młodzieży, trwający Rok
Miłosierdzia i 1050. rocznicę chrztu Polski, organizowane już po raz dwudziesty
na ulicach Brzezin nabożeństwo Drogi
Krzyżowej będzie miało szczególnie uroczysty charakter.
Po raz pierwszy od czasu erygowania
w Brzezinach kolejnych dwóch parafii
nabożeństwo poprowadzi grupa gimnazjalnej młodzieży z Brzezin, którą wesprą kapłani trzech brzezińskich parafii. Uczniowie klas trzecich Gimnazjum
im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach pod okiem katechetki Mirosławy Lechowskiej w historycznych strojach przy każdej z XIV stacji
przedstawią krótkie scenki nawiązujące
do historii sprzed ponad dwóch tysięcy
lat. Będzie zatem Jezus, Piłat, Szymon,

Malchus, Kwintus i rzymscy żołnierze.
O oprawę muzyczną zadbają Janusz Nowański ze Scholą, którzy przygotowali
specjalny śpiewnik. Pomiędzy stacjami
Drogi Krzyżowej wierni różnych stanów
i profesji będą nieśli 7-metrowy sosnowy
krzyż. Tradycyjnie procesję krzyża rozpoczną duchowni, a zakończą strażacy.
Trasa niedzielnego nabożeństwa przebiegać będzie ulicami: Kardynała Wyszyńskiego, Głowackiego, Modrzewskiego,
Sienkiewicza, Mickiewicza, Reformacką, Moniuszki, Matuszewskiego, Piłsudskiego, Spacerową, Kościuszki i Chopina. Poza asystą kościelną w organizację
nabożeństwa włączą się także druhowie
strażacy. Przy ostatniej XIV stacji, która

znajdować się będzie przy wschodniej
bramie kościoła pw. Podwyższenia św.
Krzyża, uczestnikom niedzielnego nabożeństwa udzielone zostanie błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego.
Zwieńczeniem uroczystości będzie msza,
po której wierni będą mieli możliwość
ucałowania relikwiarza.
g.k.

Kredyty na PIT
Szybka decyzja
tel. 664 978 800

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

„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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URE zbiera skargi na sprzedawców energii
Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Regulacji Energetyki coraz więcej odbiorców energii elektrycznej pada
ofiarami oszustw: "Aby ustalić skalę oraz zakresy tematyczne najczęstszych problemów zgłaszanych przez odbiorców, postanowiono przeprowadzić dwumiesięczne badanie działalności sprzedawców energii elektrycznej i paliw
gazowych w oparciu o informacje uzyskane od odbiorców. W tym celu został opublikowany formularz zgłoszeniowy
dostępny na głównej stronie internetowej Urzędu www.ure.gov.pl. Za jego pośrednictwem odbiorcy mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu, związanych ze standardami
obsługi lub nieuczciwymi praktykami rynkowymi".
Na podstawie komunikatu URE, Zbigniew Bączyński – powiatowy rzecznik konsumentów

DZIEŃ OTWARTY W JEDYNCE!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach i cała
społeczność szkolna zapraszają dzieci z roczników 2009 i 2010, czyli przyszłych
uczniów klas I oraz dzieci urodzone w roku 2010 i 2011, które chcą realizować roczne
przygotowanie przedszkolne na Dzień Otwarty, który odbędzie się 11 marca 2016r.
o godzinie 17:00.
W programie między innymi: poznanie bazy i oferty edukacyjnej szkoły. W każdej
sali czekają zabawy, zagadki, ciekawostki.
Tel. 46 874 21 50
ul. Moniuszki 21, Brzeziny

Dyrektor
Zbigniew Zieliński

DNI OTWARTE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W BRZEZINACH
SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRZYSZŁOROCZNYCH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
DZIECI 5 - LETNIE ( 2011 ), 6 - LETNIE (2010 ),7 - LETNIE ( 2009 )
WRAZ Z RODZICAMI
NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
15 MARCA 2016 R. O DODZ. 1700 W SALI GIMNASTYCZNEJ NASZEJ SZKOŁY
W PROGRAMIE:
•ZAPOZNANIE RODZICÓW I DZIECI Z OFERTĄ EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZĄ SZKOŁY
•WIELE ATRAKCJI I INIESPODZIANEK DLA DZIECI
•ZWIEDZANIE SZKOŁY
•ROZMOWY Z NAUCZYCIELAMI
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY !
SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BRZEZINACH

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach zaprasza od 1 marca 2016 r.
na wystawę zdjęć Pana Witolda Stawskiego. Wystawę będzie można oglądać do końca marca.
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Noc Sów 2016
Ptaki Polskie zapraszają na Noc Sów – ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne poświęcone tym tajemniczym ptakom – jedyną taką
noc w Polsce!
Marcowe noce pachną już wiosną i budzącym się życiem, a wieczorny spacer skrajem lasu może okazać się bardziej pasjonujący niż myślimy. To najbardziej aktywny
okres w roku dla większości polskich sów.
Rozpoczynają swój okres godowy. 11, 12 lub
13 marca przyjrzymy się sowom z bliska.
Dzięki współpracy z wolontariuszami
ornitologami i edukatorami w całym kraju
wspólnie odkryjemy świat sów, opowiemy
o poszczególnych gatunkach i ich biologii,
poznamy metody badań i ochrony sów oraz
dowiemy się, jak znaczącą rolę miały one
w polskich legendach i kulturze. Co więcej,
wyjdziemy w teren, gdzie będziemy poznawać, nasłuchiwać i wabić sowy.
Uczestnikiem wydarzenia może zostać
każdy, niezależnie od wieku, zainteresowań i poziomu wiedzy na temat ptaków czy
przyrody. Odbędzie się ono pod Brzezinami, w Ośrodku Edukacyjnym Kraina Dzikiej Kaczki, Bronowice 10. Przewodnikiem
będzie Hanna Będkowska, koordynator Regionalny Stowarzyszenia Ptaki Polskie (hanna.bedkowska@ptakipolskie.pl). Spotkanie
rozpocznie się 12 marca od godziny 17.30.
Zaplanowano prezentację-wykład, wyjście
do lasu (nasłuchy) i na zakończenie ognisko.
Należy skontaktować się z przewodnikiem,
ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.
Noc Sów to ogólnopolskie wydarzenie
edukacyjne organizowane przez stowarzyszenie Ptaki Polskie. 5. edycja możliwa jest
dzięki Ogólnopolskiej Kampanii Wiedzy
i Edukacji Przyrodniczej Bądź na pTAK!,
etap 3., realizowanej pod honorowym Patronatem Ministra Środowiska, dzięki dofinansowaniu funduszy norweskich, pochodzących z Programu Operacyjnego pn.
„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
TOM
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STOMATOLOGIA
dr Justyna Wiśniewska

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

tel. 514 344 243

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

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
		

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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Roczna odprawa policjantów

W środę 24 lutego o godz. 12.30 w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach
odbyła się roczna odprawa policjantów.
Przybyłych gości, wśród których byli m.in.
podinspektor Witold Molga reprezentujący Łódzkiego Komendanta Policji w Łodzi, starosta brzeziński Edmund Kotecki, przewodniczący Rady Powiatu Marian
Krasiński, z-ca burmistrza Brzezin Justyna Nowak, przewodniczący Rady Miasta
Brzeziny Andrzej Kurczewski, wójt gminy Rogów Daniel Kołada, wicewójt gminy
Brzeziny Lechosław Adamczyk, prokurator rejonowa Anna Witkowska-Czapnik,
komendant powiatowy PSP Jarosław Tomaszewski, prezes brzezińskiego oddziału Stowarzyszenia Policyjnych Emerytów
i Rencistów Tadeusz Klimczak oraz licznie zebrani funkcjonariusze KPP Brzeziny, powitał Komendant Powiatowy Policji
Cezary Petrus.

Roczna odprawa rozpoczęła się od uhonorowania wyróżniających się brzezińskich policjantów. Komendant Powiatowy
Policji nagrodami motywacyjnymi wyróżnił Piotra Borutę i Włodzimierza Siemiątkowskiego, którzy zatrzymali sprawców kilkunastu kradzieży dokonanych
w samoobsługowych sklepach oraz włamań do budynków mieszkalnych, Roberta Wawrzynoska, Artura Skwarkę i Rafała
Sitkiewicza, którzy na gorącym uczynku zatrzymali sprawcę włamania do budynku mieszkalnego w Brzezinach oraz
Sławomira Krakowiaka i Łukasza Jasińskiego za bardzo dobre udokumentowanie próby korupcji na drodze. Z kolei Komendant Wojewódzki Policji specjalną
nagrodą motywacyjną uhonorował Przemysława Potasiaka i Przemysława Golę za
wzorowo zgromadzone materiały dowodowe, które doprowadziły do zatrzymania trzech sprawców rozboju i pobicia w

Brzezinach oraz przemocy domowej w Rogowie. Wszyscy trzej sprawcy dzięki wzorowo wykonanej policyjnej pracy zostali
zatrzymani. W imieniu wyróżnionych podziękowania złożył Sławomir Krakowiak.
Kolejnym elementem odprawy rocznej
była prezentacja multimedialna wyników
osiągniętych przez najmniejszą komendę
powiatową łódzkiego garnizonu. A było
czym się chwalić, gdyż funkcjonariusze
KPP Brzeziny osiągnęli najlepszą wykrywalność w województwie. Wykrywalność
za 2015 rok wyniosła aż 83,13%, przy średniej wojewódzkiej – 67,44%. Aż w 8 przypadkach na 10 brzezińscy policjanci ustalali sprawców i wykrywali popełnione
przez nich przestępstwo, a blisko co trzeci sprawca został zatrzymany na gorącym
uczynku lub w wyniku podjętego pościgu. Brzezińscy policjanci osiągnęli także wysoki poziom wykrywalności przestępstw typowo kryminalnych – 67,6%,
przy wojewódzkim wynoszącym 48,54%.
Wykrywalność sprawców kradzieży z włamaniem wyniosła 78,18%, przy średniej
wojewódzkiej 26,53%. Z tych wyników
brzezińskiej jednostki komendant Cezary Petrus był szczególne zadowolony, gdyż
to one świadczą o bezpieczeństwie mieszkańców. III miejsce w garnizonie łódzkim brzezińscy policjanci zajęli w wykrywaniu sprawców kradzieży cudzej rzeczy.
Wskaźnik ten wyniósł 45,97%, przy wojewódzkiej 25,49%. Dobry wynik osiągnięto
także w wykrywaniu przestępstw związanych z uszkodzeniem rzeczy, gdzie wskaźnik wyniósł 46,67% przy wojewódzkim
26,22%. Komendant Cezary Petrus zwrócił
także uwagę na opracowywaną w oparciu
o opinie, uwagi i sugestie od mieszkańców
i przedstawicieli różnych instytucji Mapę
Zagrożeń Bezpieczeństwa odnoszącą się
do kryteriów dotyczących m.in. przestępczości, wykroczeń, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyników badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa
z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych
i oczekiwań społecznych. Warunkiem
poprawy skuteczności działań podmiotów zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa jest współpraca między tymi
podmiotami i zaangażowanie w realizację
zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.
Ostatnim elementem wystąpienia, do którego komendant Petrus przywiązał dużą
wagę, była kwestia bardzo dobrze układającej się współpracy z samorządami i innymi instytucjami, czego wynikiem są
m.in. służby ponadnormatywne czy dodatkowe wyposażenie, jak sprzęt komputerowy,
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techniki kryminalistycznej, informatyczny,
a także dwa radiowozy. Opinie te potwierdzili zaproszeni goście – wyniki osiągnięte
przez brzezińskich policjantów są imponujące, a współpraca układa się bardzo dobrze.
W piątek 26 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi uhonorowano
kolejnych policjantów. Nagrodę Motywacyjną Komendanta Wojewódzkiego otrzymali Włodzimierz Tyralski, Piotr Boruta
i Krzysztof Eliasiewicz, którzy zatrzymali
sprawcę rozboju, do którego doszło 16 lutego
na jednej z brzezińskich stacji benzynowych.
Trzej policjanci zaledwie w ciągu 12 godzin
po zawiadomieniu o rozboju z użyciem noża
dokonanym przez zamaskowanego sprawcę
przy wykorzystaniu nowoczesnych technik
kryminalistycznych i przesłuchań nie tylko
ustalili sprawcę rozboju i dokonali zatrzymania, ale doprowadzili do sytuacji, w której podejrzany przyznał się do popełnionego czynu.
g.k.

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.
15.03.2016r. w godz. 8:00 do 13:00: Dmosin 5, 6, GS i RSP .
16 i 17.03.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Nagawki 1, 2 i RSP, Janów.
16 i 18.03.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Lubowidza 1, 2, 3 i Tuczarnia, Kolonia Nagawki 2 .

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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Udane ferie Żaków Startu Brzeziny

spotkania przedstawiciele klubu przedstawili rodzicom ogłoszenie Wydziału
Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki
Nożnej, który ogłosił nabór zespołów do
wiosennych rozgrywek ligowych rocznika 2006 i młodszych w nowo utworzonej
grupie Orlik. Ostatecznie rodzice podjęli
decyzję o zgłoszeniu drużyny do rozgrywek. Oznacza to, że grupa Żaków będzie
od tej pory Orlikami i od kwietnia będzie
brała udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez ŁZPN. Na razie nie wiadomo z kim mali brzezinianie będą rywalizować. Dokładny harmonogram i skład
drużyn będzie znany dopiero w połowie
marca.
Dawid Saj

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

Najmłodsi piłkarze Startu Brzeziny z rocznika 2006 i młodsi z grupy Żak podczas zimowych ferii nie mogli narzekać na nudę.
Podopieczni trenerów Mariusza Matusiaka, Rogera Smugi oraz kierownika Krzysztofa Ławskiego oprócz regularnych treningów wzięli udział w dwóch turniejach
halowych, zajęciach na basenie i wspólnie
wybrali się do restauracji. Dwutygodniowy okres przerwy od szkolnej nauki został
zwieńczony miłą informacją.
Pierwszy z feryjnych turniejów odbył
się w Rzgowie. Tam mali brzezinianie pokazali się z dobrej strony – odnieśli dwa
zwycięstwa nad silnymi rywalami, raz zremisowali i raz zeszli z boiska pokonani.
Tygodniowy cykl treningów zakończyły

zajęcia na basenie. Dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Kultury Fizycznej Daniela Nawrockiego grupa Żak mogła odbyć
je na brzezińskiej pływalni. W drugim tygodniu młodzi brzezinianie wzięli udział
w Ogólnopolskim Turnieju Halowym Vera
Sport Zina Cup 2016 w Łodzi. Brzezinianie
nie mieli się czego wstydzić – wygrali dwa
mecze, cztery przegrali. W drodze powrotnej cała kadra udała się do restauracji Mc
Donald’s. Największą atrakcją zimowych
ferii był wyjazd na pływalnię Aquarium
Centrum Fit w Rawie Mazowieckiej.
Wspólna zabawa w wodzie bardzo spodobała się wszystkim i była doskonałym sposobem ogólnej integracji. Na zakończenie
szkolnej przerwy sztab szkoleniowy zorganizował zebranie dla rodziców. Podczas

ZAPRASZA
DO WSPÓŁPRACY
FIRMY I KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
530 130 227,
501 130 286

AKCJA STERYLIZACJI !!!

Gabinet
weterynaryjny „Saba".
Sterylizacja psów i kotów
w obniżonych cenach
w dn. 1. 03 – 31. 03. 2016 r.
Zapisy – 609-680-272
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Wyjazd na „Cyrano"

Centrum Promocji Kultury w Brzezinach zaprasza na zorganizowany wyjazd do Teatru
Muzycznego na musical „Cyrano". Spektakl
zaplanowany jest na 31 marca (czwartek).
Musical „Cyrano” to premiera sezonu
2015/2016 w repertuarze Teatru Muzycznego w Łodzi. Autorem libretta jest aktor i literat Jacek Bończyk. Musical w reżyserii Jakuba
Szydłowskiego opowiada o długonosym żołnierzu zawadiace i poecie nieszczęśliwie zakochanym w pięknej Roksanie. Cyrano obawia się wyznać swoje uczucia, gdyż utwierdza
się w przekonaniu, że niedostatki urody czynią go człowiekiem niegodnym miłości. Postanawia zatem pomóc swojemu rywalowi
w zdobyciu serca Roksany. Autorem muzyki do spektaklu jest zdobywca wielu złotych
i platynowych płyt Krzysztof Herdzin.
Osoby, które chciałyby wziąć udział we
wspólnym wyjeździe, mogą dokonywać
zapisów w siedzibie CPiK przy ul. Sienkiewicza 10/12 w pok. 011 do 15 marca.
Koszt 36 zł (cena uwzględnia koszt biletu
z karnetem HALOKULTURA, transport
i ubezpieczenie).
Zbiórka 31 marca o godz. 17.15.
Ilość miejsc ograniczona.
a.j.

2.03.2016 r.

Śniadanie u Milne’a

Uczestnicy spotkań feryjnych organizowanych przez Poradnię Psychologiczną-Pedagogiczną pod hasłem „W zimowej
krainie baśni” w piątek 26 lutego mieli przyjemność wziąć udział w zajęciach
prowadzonych przez pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach.
Maria Witkowska przedstawiła zgromadzonym życiorys i twórczość znanego angielskiego pisarza dla dzieci Alana
Aleksandra Milne. Nawiązała głównie do
genezy powstania najsłynniejszego z dzieł
autorstwa Milne’a – „Kubusia Puchatka”.
Przybliżyła też dzieciom postać bohatera książki, czyli Krzysia – syna pisarza,

któremu A.A. Milne dedykował swoje dzieło. Wspólne czytanie, słuchanie
i opowiadanie bajek nie stanowiły jedynych miłych akcentów piątkowego spotkania. Zainteresowani mieli również
okazję uczestniczyć w słodkim śniadaniu i skosztować przysmaku tytułowego
bohatera. Słodycz miodu, bogato ilustrowana wystawa prac autora oraz serdeczna
atmosfera wpłynęły pozytywnie na zainteresowanych i z pewnością na długo zapisze się w ich pamięci ta niecodzienna
wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
TOM

Zapraszamy na Dzień Kobiet
Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej wspólnie z władzami Miasta Brzeziny i Powiatu Brzezińskiego zapraszają wszystkie Panie z miasta
i powiatu na uroczystość z okazji Dnia Kobiet, która odbędzie się we wtorek
8 marca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
W programie występ uczniów Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach, koncert połączonych orkiestr dętych OSP Brzeziny
i GOK w Dzierżąznej oraz poczęstunek. Dla każdej z Pań w dniu jej święta
organizatorzy przygotowali upominek.
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XXI sesja Rady Miasta
Brzeziny cz. 2
cd. ze str. 3
Zastępca burmistrza odpowiedziała,
że nic jej na ten temat nie wiadomo. Radny K. Jeske zapytał o możliwość namalowania znaków poziomych przy skręcie
w ul. Przedwiośnie, w związku z nakładanymi na mieszkańców mandatami, ponieważ – jak twierdził – pierwotnie miały
być im tylko udzielane pouczenia.
Radna I. Skipor zapytała, czy są już
wyniki kontroli skarg, które do UM
wpłynęły w 2015 r. M. Sysa poruszył
problem braku regulaminu do ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Radny
chciał wiedzieć, kto wchodził w skład komisji ds. budżetu i jak przebiegała praca
komisji bez regulaminu. Skarbnik wyjaśniła, że realizacja tego zadania nie zakłada procedury uchwały lub zarządzenia.
Radny Sysa dopytywał o zasłyszane informacje odnoszące się do planowanych
rzekomo przez burmistrza miasta przetasowań personalnych i zwolnień w urzędzie miasta. Sekretarz miasta na wszystkie pytania odpowiedziała przecząco.
Następnie głos zabrali mieszkańcy.
Mieszkanka negatywnie odniosła się do
kwestii bezpieczeństwa w mieście. Zapytała o postępy w sprawie uruchomienia
sygnalizacji świetlnej przy ul. Kościuszki. Wspólne pismo do GDDKiA wysłali
radni Jeske i Klimczak. Mieszkanka odniosła się do niezrealizowanych projektów i finansów miasta. Następnie kolejna
mieszkanka odniosła się do występujących w parku miejskim gatunków ptaków ściśle chronionych, których okres
lęgu i wyprowadzania z gniazd młodych
przypada na czas obchodów w tym miejscu Dni Brzezin. Mieszkanka wskazała
na uwłaczające jej zdaniem warunki bytowe mieszkańców kamienicy przy ul.
Mickiewicza, za które obciążyła odpowiedzialnością radnych i władze miasta.
Mieszkankę wsparła I. Skipor, stwierdzając, że nie są to warunki odpowiadające XXI w. Inna mieszkanka zwróciła się
z prośbą do przewodniczącego komisji
rewizyjnej o przekazanie wyników kontroli budżetu obywatelskiego. Głos zabrali również przedstawiciele jednego
z osiedli brzezińskich, którzy interweniowali ws. poprawy stanu dróg nieutwardzonych, doprowadzenia kanalizacji
i w kwestii bezpieczeństwa, szczególnie
na odcinku ul. Dąbrowskiego.

Wobec wyczerpania porządku po
niespełna 10 godzinach obrad wiceprzewodnicząca zamknęła XXI sesję RM
Brzeziny.
Całość obrad dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/
watch?v=pVtlknjFkR8
a.j.

FIRMA MASKIN
oferuje garnitury męskie,
młodzieżowe, komunijne.
Brzeziny, ul. Różana 4
tel. 46 874 43 06,
501 421 502
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486

zarobki. Firma znajduje się przy wjeździe do łodzi od strony

SPRZEDAM MAZDĘ 3; 1,6 diesel; 2010 r.; 504 104 530

TANIE remonty, wykończenia, 721 958 081

Brzezin, tel 42 637 30 64

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

UKŁADANIE kostki brukowej, 514 760 038

ZATRUDNIĘ do sklepu spożywczego, 603 610 750

bez opłat, 505 927 959

DOMY szkieletowe kanadyjskie, dachy, www.dom-szkiele-

POSZUKUJEMY chałupniczki, overlock, dwu-igłówka, tel.

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

towy.com, 605 547 201

42 637 30 64

SPRZEDAM pług obrotowy KVERLAND na zabezpieczeniu

MONTAŻ i sprzedaż ogrodzeń, 514 760 038

ZATRUDNIĘ kierowcę, kat C+E, kraj, Brzeziny. CV na e-mail:

reso-rowym , 604 607 306 , 46 874 28 81

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

rdz@vp.pl, 606 155 155
SZWACZKI zatrudnię, 601 91 40 90

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

MALOWANIE, tapetowanie, glazura, zabudowy KG,

POKOLIZYJNE, powypadkowe – kupię, 696 309 483

docieplenia poddaszy, 692 337 383

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki w Jeżowie, praca cały

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

TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe,

rok, 501 373 316

606 347 076

669 201 962

ZATRUDNIĘ doradcę ds. nieruchomości w Brzezinach,

SPRZEDAM Passata 85, 1999 r., 607 463 809

MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, studenci, 502 208 511

504 605 504

AUTO-SKUP każda marka, każdy stan, 500 484 727

POGOTOWIE kanalizacyjne w łodzi Andrzejowie zatrud-

ZATRUDNIĘ szwaczki, pomoc szwalni, krojczego – Nowo-

NISSAN PRIMERA 97 r., uszkodzony, 531 868 209

ni hydrau-lika i mechanika. Wymagane prawo jazdy kat.

solna, 606 892 107

SPRZEDAM PEUGEOT 1997 r., 500 434 202

C, 602 126 583

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

J. NIEMIECKI, 605 522 382

ZATRUDNIĘ cukiernika, 514 68 66 68

KROJOWNIA, 604 27 11 18

ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809

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

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

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

, 608 33 44 55

MYCIE okien, wiosenne porządki w Twoim domu lub miesz-

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

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

kaniu, pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

uprawnienia budowlane, 605 397 614

„Perfekcyjny dom”, 887 258 364

SZUKAM kierowcy kat. C+E, wywrotka, kraj i ruchoma podłoga zagranica, 603 793 543

pogotowie KOMPUTEROWE 24 H - dojazd !!! Laptop się

KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306

psuję/wyłącza? Komputer zwolnił? ZADZWOŃ !!! Przyjadę,

USTERKI domowe naprawy, 503 651 218

POLSKI Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów za-

naprawię, Brzeziny, Koluszki i okolice, 732 313 316

KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

trudni na umowę zlecenie pomoc do kuchni i kucharkę,

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

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

504 221 634; 508 781 450

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

SZWACZKI, chałupniczki, kurtka męska, 516 593 442

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E w transporcie międzynaro-

karcher, 606 495 830

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85

dowym, 601 308 566

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

KOREPETYCJE matematyka, 508 097 892

ZATRUDNIĘ pracowników do obsługi wago-pakowarki,

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

REMONTY -wykończenia wnętrz, 661 501 533

504 184 065
ZATRUDNIĘ chałupniczkę – szycie spodni, 605 994 450

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

CHĘTNIE zaopiekuję się dzieckiem, 693 649 337

889 994 992

ROWERY – naprawa, serwis, sprzedaż,792 934 565

ZATRUDNIĘ szwaczki, 601 306 380

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

TANIO i solidnie układanie kostki brukowej, 783 141 557

ZAKŁAD krawiecki w Brzezinach zatrudni szwaczkę,

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

Praca

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakła-

602 898 689
ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego, 502 553 486
SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

danie i koszenie trawników, naprawa, malowanie ogrodzeń,

PRASOWACZKĘ – 661 121 966

itp., 44 714 49 45, 605 236 737

ZATRUDNIMY szwaczki, chałupniczki, stała praca,

PRZYJMĘ pomoc cukiernika do cukierni, 514 686 668

KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowla-

509 477 106

ZAKŁAD krawiecki zatrudni szwaczki na stałe – żakiety,

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

PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845

spodnie, spódnice, 605 086 828

604 381 688

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

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 500 285 518

OGRODZENIA 606 303 471

ZATRUDNIĘ prasowacza lub preserkę, 516 846 790

POSZUKUJĘ do opieki nad starszą osobą poza Brzezinami,
606 618 633 wieczorem

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż –

SZWALNIA przyjmie przeszycia, 516 657 051

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

PRACA na dachach, 505 128 289

ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo-wykończe-

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

ZATRUDNIĘ cukierników z praktyką w zawodzie,

niowych, 606 697 886

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

512 462 169

PRZYJMĘ przeszycia czapek, 501 695 271

BUDOWY, więźba, tynki tradycyjne, 606 385 993

POMOCNIKA mechanika, praca w Jeżowie, 505 027 435

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa
o pracę, 506 188 477

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

PRZYJMĘ szwaczki, 509 869 237

budowlanego, 510 809 025

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź – Widzew, dowóz z Brzezin,

SZWALNIA przyjmie przeszycia, kurtki, żakiety, spodnie

ANGIELSKI, 517 719 198

505 659 168

- 601 30 39 11

USŁUGI podnośnikiem koszowym – wycinka drzew,

PRZYJMĘ chałupniczkę, 514 550 778

696 049 953

ZATRUDNIĘ handlowca (odzież) , 601 216 401, 601 81 76 50

Nieruchomości

PRANIE dywanów i tapicerki samochodowej – najlepsza

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki,538 050 642

jakość, 781 298 224

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki,

SPRZEDAM 55 m2 w centrum – zasoby TBS, 504 227 297
SPRZEDAM 60 m2 w bloku z cegły, parter, 603 649 467,

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki bruko-

514 288 649

505 092 499

wej: schody, tarasy, podjazdy, parkingi, drogi, 501 130 286,

ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075

KUPIĘ nieużytki, mogą być zalesione, 603 649 467

FACEBOOK: ŚLIW-BRUK

SZWACZKI zatrudnię, 663 496 011

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

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż.

ZATRUDNIĘ szwaczki do szycia bielizny – overlock, stęb-

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

Producent, 503 572 046

nówka, rygiel. Cały etat – umowa o pracę, bardzo dobre

SPRZEDAM M-4 4 piętro, 603 267 096
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drobne ogłoszenia
LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN, Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96 46
W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe, sprzedam, 46 833 77 08
KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273
DZIAŁKĘ budowlaną w Brzezinach – Kordeckiego,
Potockiego, 608 654 436
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy
ul. Przemy-słowej, 797 903 458
PAWILON handlowy 45 m2, media, sprzedam, 505 410 441
SPRZEDAM działkę budowlaną 710 m2, Brzeziny, ul. Polna,
prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357
SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430
SPRZEDAM działkę o pow. 5600 m2 przy ul. Łódzkiej,
tanio !!!, 508 837 214
SPRZEDAM działki budowlane uzbrojone k/Brzezin,
512 462 169
WYNAJMĘ lokal do 100 m2 na szwalnię, 505 659 168
SPRZEDAM działki w Rogowie : 2941 m2, 1585 m2 i
0,54 ha, 664 062 125
SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928
SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, III p. ul. Moniuszki,
664 811 218
PILNIE sprzedam działkę 2100 m2 przy lesie – Pieńki
Henrykow-skie, 505 748 473
PILNIE sprzedam działkę 1427 m2 Malownicza – Wojska
Polskiego, 505 748 473
ATRAKCYJNIE położone działki budowlane(ul. Mrocka)
1000 -1500 m2 -sprzedam, 607 167 175 po 16.00
KUPIĘ w rozsądnej cenie dom w stanie surowym o pow. ok.
150 m2 lub duża działkę w okolicach trasy Brzeziny-Łódź +
5 km., 601 542 660 lub e-mail: lukda@wp.pl
SPRZEDAM działkę na ul. Ludowej, 791 682 106 po 17.00

LOKALE użytkowe od 27 – 300 m2 do wynajęcia – Rogów

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

DO wynajęcia lokal o pow. 124 m2 w centrum handlowym

, 605 784 278

Wojciechowski 503 491 722

w Ko-luszkach przy ul. Brzezińskiej 11, łazienka, ogrzewanie

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia w Brzezinach,

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

gazowe, 600 802 959

731 506 652

501 962 424

SPRZEDAM lub wynajmę lokal na targowisku miejskim,

ZAMIENIĘ na większe/sprzedam mieszkanie 35 m2 w bloku

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko 80/200

atrakcyjna cena, 501 967 196

na 2 piętrze, 2 pokoje + balkon, 531 892 673

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

SPRZEDAM działkę zabudowaną w Brzezinach, 502 218 538

DZIAŁKI budowlane w Brzezinach 1000 – 1500 m2, atrak-

SPRZEDAM siewnik dwu-komorowy Yukon, stan bardzo

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę, 721 064 290

cyjna lo-kalizacja, 607 167 175

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

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe o pow. 48 m2,

SPRZEDAM mieszkanie 48 m2, parter , Przedwiośnie 1,

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

505 700 655

605 547 205

46 874 28 81

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

DOM w Rogowie sprzedam lub zamienię na M3/M4,

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

SPRZEDAM działkę budowlaną, inwestycyjną – 2996 m2

792 028 888

660 854 640

w Brze-zinach, ul. Waryńskiego, 721 712 813

SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1 ha,

SPRAEDAM super tanio – odśnieżarka, gilson, stiga, aries,

DO wynajęcia lokal na działalność produkcyjną, usługowo-

Poćwiardówka 53, 721 578 433

604 607 306

-biurową, 505 747 908

SPRZEDAM M4 – 60 m2, III piętro, ul. Sienkiewicza,

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, udźwg 1400 kg,

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

dzwonić po 17.00, 661 398 086

604 607 306, 46 874 28 81

Modrzewskiego, 504 047 536

POSZUKUJĘ domu do wynajęcia, 607 828 037

POSIADAM garaż do wynajęcia ul. Sienkiewicza,
512 457 975

Różne

SPRZEDAM M3, ul. Głowackiego, blok za ZUS, 512 712 768

WALENTYNKI, sklep firmowy "Metaloplastyka” zaprasza

SPRZEDAM – Brzeziny, dom pow. 347 m2 wraz z budyn-

na zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

kiem 80 m2 – mieszkanie lub działalność, całość na dział-

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego,

ce o pow. 1.838 m2, cena 450.000,- zł. Nieruchomości

upominki urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii.

„DOMINO”, 602 388 001

Brzeziny, Targowisko Miejskie.

SPRZEDAM M6, 509 171 241

KUPIĘ zboże, 508 471 814

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

KUPIĘ zboże 608 746 876

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową, 604 607
306 , 46 874 28 81

cd. ogłoszeń na str. VIII

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Sparingowa kratka Startu Brzeziny
W kratkę grają w okresie przygotowawczym
do rundy wiosennej łódzkiej klasy okręgowej piłkarze Startu Brzeziny. Po dobrych
meczach podopieczni grającego trenera Marcina Olejniczaka doznawali porażki.
Podobnie było w miniony weekend, kiedy
brzezinianie ulegli ligowemu rywalowi rezerwom czwartoligowej Zawiszy Rzgów.
Mecz odbył się w sobotni wieczór na
obiekcie ChKS przy ulicy Kosynierów
Gdyńskich w Łodzi. Rywale w okresie przygotowawczym do tej pory spisywali się bardzo dobrze i nie doznali jeszcze porażki. Nic
dziwnego, że od pierwszych minut narzucili swój styl gry. Brzezinianie podchodzili
do tego pojedynku mocno osłabieni, szkoleniowiec dysponował tylko jedenastoosobowym składem. Rzgowianie w pierwszej połowie skrzętnie wykorzystali indywidualne
błędy Startu. W 25. minucie wynik spotkania otworzył Jarosław Soszyński. Chwilę
później na 2:0 podwyższył Marcin Majewski. Jeszcze przed przerwą faulu w polu karnym po własnym błędzie dopuścił się Piotr
Grzywacz i sędzia podyktował jedenastkę.
Rzut karny zdołał jednak obronić Michał
Jaworowski. Niestety, w przerwie kontuzję
zgłosił Paweł Swaczyna i gdyby nie to, że
trener rezerw Zawiszy Jerzy Rutkowski zgodził się na wypożyczenie zawodnika ze swojej kadry, brzezinianie graliby w osłabieniu.
Szeregi czarno-czerwonych zasilił Łukasz
Modranka. W drugiej połowie rzgowianie
mieli bardzo dużą przewagę. Udokumentowali to kolejnymi zdobyczami bramkowymi. Hat-tricka zaliczył Adam Wróblewski,
a szóstego gola strzelił Konrad Stępniewski.
Zawisza II na tym poprzestał, a w końcówce honorową bramkę strzelili piłkarze Startu. Świetnym uderzeniem z rzutu wolnego

popisał się Bogusław Saganowski i pokonał testowanego w Rzgowie Amerykanina
Caspira Lillyego. Ostatecznie nasi piłkarze
przegrali 1:6. Trener Marcin Olejniczak do
tej pory przetestował kilku graczy. Kilku
z nich pokazało się z dobrej strony i wystąpią w kolejnych sprawdzianach. Na uznanie zasługuje dobra postawa wracającego
do klubu Radosława Kamińskiego oraz powrót Bogusława Saganowskiego. To jednak
nie koniec wzmocnień – w najbliższym tygodniu dojdzie do kolejnych rozmów sztabu szkoleniowego i władz klubu w sprawie
oficjalnych transferów.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrają prawdopodobnie w czwartek 3 marca z Czarnymi Smardzew (I grupa łódzkiej
klasy A), a w sobotę 5 marca brzezinianie
zmierzą się z czwartoligowym LKS Rosanów. Dokładna godzina i miejsce są w trakcie ustaleń.
Dawid Saj

"QUESTA" MODA

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

SKUP ZŁOMU
Sprzedaż węgla

PAPROTNIA 30
tel. 691 485 027

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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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

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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Znakomite występy młodych hokeistek

Bezkonkurencyjne okazały się natomiast starsze zawodniczki KS Hokej-Start.
Młodziczki wygrały wszystkie pojedynki i z kompletem punktów zajęły pierwsze miejsce w tabeli. W pierwszym meczu
brzezinianki pokonały 4:0 UKS Lututówkę.
W drugim pojedynku podopieczne trener
Małgorzaty Polewczak wygrały 2:0 z Polonią Skierniewice, a w kolejnym meczu takim
samym wynikiem wygrały z drugą drużyną Polonii Skierniewice. Na zakończenie KS
Hokej-Start nie dał szans Pogoni Bełchów,
z którą wygrał 4:0.
Dawid Saj

NOWE MENU,
NOWE DANIA

Bardzo dobrze zaprezentowały się drużyny Młodziczek i Maluszków KS Hokej-Start
Brzeziny w halowych zawodach w hokeju na
trawie w kategorii Szkół Podstawowych klas
1-3 i 4-6, które w sobotę 20 lutego odbyły się
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach. Młodziczki stanęły na najwyższym
stopniu podium, a Maluszki zajęły znakomite drugie miejsce.
W obu kategoriach wiekowych wzięło udział po pięć zespołów składających się
głównie z chłopców i składów mieszanych.

Młodsze dziewczynki KS-Hokej-Start
w pierwszym meczu wygrały wysoko z UKS
Lututówka 5:0, a w kolejnych konfrontacjach
małe brzezinianki zremisowały bezbramkowo ze Szkołą Podstawową nr 7 w Skierniewicach oraz Rawką Skierniewice. W decydującym o srebrnym medalu meczu podopieczne
trener Małgorzaty Polewczak wygrały ze
Szkołą Podstawową nr 5 w Skierniewicach
3:1 i w tabeli końcowej ostatecznie zostały
sklasyfikowane na drugiej pozycji tuż za zespołem SP nr 5 Skierniewice.

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

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
Wójt Gminy Brzeziny

Brzeziny

Obwieszczenie/Ogłoszenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rozworzyn.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.
199 z późn. zm.) i art. 39 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr W41/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rozworzyn.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Rozworzyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 10 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A,
w godz. od 9.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 marca
2016 r. w Urzędzie Gminy Brzeziny o godz. 12.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektów zmian planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brzeziny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2016 r. Zgodnie
z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Brzeziny informuje o możliwości składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Brzeziny w formie pisemnej, ustnie do
protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
na adres mailowy gminabrzeziny@post.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2016 r. Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 46
pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu zmiany planu miejscowego i prognozy do
publicznego wglądu można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.
Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Brzeziny.
Wójt Gminy Brzeziny /-/ Barbara Hojnacka

Sesja Rady Gminy Brzeziny
Tematykę obrad XVIII sesji Rady Gminy Brzeziny, która odbyła się 25 lutego, zdominowały
zagadnienia związane z bezpieczeństwem.
Informacje w tym zakresie przedstawili Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Tomaszewski oraz Komendant Powiatowy Policji Cezary Petrus.
Później Teresa Kuna – zastępca kierownika rogowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówiła o nowych warunkach dopłat unijnych
w 2016 roku, a przewodnicząca Gminnej
Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Dorota Karp przedstawiła sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W czasie obrad XVIII sesji Rady Gminy Brzeziny podjęto też uchwały w sprawie
zmian w budżecie, uchwalenia Gminnego

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ś.P. Michała Kołodziejczaka
Wójta Gminy Brzeziny I kadencji
pogrążonej w żałobie rodzinie
składa

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Przegłosowano również uchwałę w sprawie
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i miejscowych planów zagospodarowania

Wójt Gminy Brzeziny
Przewodniczący Rady Gminy
Pracownicy Urzędu Gminy
Radni Rady Gminy

przestrzennego w gminie Brzeziny oraz
uchwalono regulaminy korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
gminnych placów zabaw, boisk sportowych
oraz sal sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Brzeziny.
TOM
ogłoszenie płatne
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest polskim świętem państwowym
obchodzonym 1 marca, poświęconym pamięci bojowników podziemia niepodległościowego
i antykomunistycznego stawiających opór sowietyzacji Polski w latach 40. XX wieku. Święto
ustanowione zostało na mocy ustawy z dnia 3
lutego 2011 roku. Wybór daty 1 marca nie jest
przypadkowy, ponieważ tego dnia w 1951 roku
w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV
Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość –
Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej

konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło
Armii Krajowej.
W sobotę 27 lutego o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach odbyła się
projekcja filmów dokumentalnych. Pierwszy,
zatytułowany „Dzieci
kwatery Ł”, kontynuacja
filmu wyświetlonego
w ubiegłym roku w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych,
przedstawiał rozmowy z dziećmi osób zamordowanych i pochowanych w Kwaterze Ł,
drugi przybliżał postać Zdzisława Brońskiego
ps. „Uskok” – legendarnego partyzanta Armii
Krajowej, a później WIN działającego na Lubelszczyźnie, a trzeci pt. „Major i dziewczyna”
stanowił wspomnienie o majorze Zygmuncie
Szendzielarzu ps. „Łupaszka”. Zainteresowanie filmami przerosło oczekiwanie organizatorów. Muzealna sala projekcyjna wypełniła się
po brzegi, niektórzy widzowie zajęli miejsca na
podłodze. Wśród widzów były osoby starsze,
ale przeważało młode pokolenie.
Po projekcji filmowej odbyło się ognisko
patriotyczne. Organizatorzy zapewnili gorącą
kawę i herbatę, a także kiełbaski i ciasto.

W niedzielę 28 lutego obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się od zbiórki uczestników na skwerze
przy skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Kościuszki, który nieoficjalnie nosi nazwę Dębów Pamięci Katyńskiej. Do zebranych przemówił
Grzegorz Panek – prezes stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny. Przy głazie upamiętniającym brzezińskich żołnierzy i policjantów zamordowanych przez sowietów w czasie II wojny
światowej harcerze z Brzezin zaciągnęli wartę,
a uczestnicy obchodów zapalili znicze. Następnie uczestnicy przeszli ulicami 1-go Maja, Matuszewskiego, Andersa i św. Anny do siedziby
dawnego Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie zapalono kolejny znicz. Ostatnim etapem obchodów
było złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy AK przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Honorową
wartę zaciągnęli przedstawiciele Związku Strzeleckiego Strzelec. Wiązanki kwiatów złożyli
przedstawiciele władz miasta, stowarzyszenia
Patriotyczne Brzeziny oraz brzezińskiego Fanklubu Widzewa. Obchody zakończyły się odśpiewaniem hymnu państwowego, okrzykiem
„cześć i chwała bohaterom” oraz wspólnym
zdjęciem. Organizatorami Narodowego Dnia
Żołnierzy Wyklętych były Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny, członkowie Fanklubu Widzewa, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz Muzeum Regionalne w Brzezinach.
Fotorelacja str. 15
g.k.

Edukacyjne
ferie w Muzeum Regionalnym
IV
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W tym roku zimowe ferie z Muzeum
Regionalnym związane były z prezentowaną tu wystawą etnograficzną „Wiejskie
świętowanie".

BIS/9/2016

Jak już informowaliśmy w ubiegłym
tygodniu, dzieci najpierw zapoznały się
z dawnymi zwyczajami, a następnie miały
zilustrować wybraną przez siebie tradycję

w formie pracy plastycznej. Następnego
dnia tkano natomiast tradycyjne wzory
na niedawno zakupionych krosnach. Od
pracy z tkaniną rozpoczął się także drugi
tydzień zajęć. „Rękodzieło zafascynowało dzieci” – wskazuje zatrudniona w muzeum artystka plastyk, wieloletni nauczyciel brzezińskiego gimnazjum, Bogusława
Tyralska, która prowadziła prelekcje dla
uczestników ferii. „Obcowanie ze sztuką
przybiera bowiem w tym wypadku formę
zabawy, która koduje przekazane wiadomości” – wskazuje Bogusława Tyralska.
„Przez prace rękodzielnicze chcemy też
pokazać, jak ciężko ludzie musieli niegdyś
pracować, żeby cokolwiek wykonać, uczy
to również szacunku do polskich tradycji”
– dodaje dyrektor Muzeum Regionalnego
Paweł Zybała. Ostatniego dnia wyplatano
koszyki, odbyły się także warsztaty robótek na szydełkach i drutach, w czym pomagały uczestnikom ferii zaprzyjaźnione
z muzealnikami wolontariuszki. Zgodnie z obietnicą, na podsumowanie rozegrano też „Mistrzostwa Europy” w trambambulę. Oczywiście, jak na muzeum
przystało, nie zabrakło starodawnych kulinariów – placków z masy ziemniaczanej
i podpłomyków.
Kolejne zajęcia dla dzieci w Muzeum
Regionalnym związane będą z tematyką
wielkanocną. Oprócz spotkań dla grup
uczniów z nauczycielami tradycyjnie
przewidziano świąteczne warsztaty rodzinne, o czym wkrótce poinformujemy
w BIS.
TOM
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Aktywne i bezpieczne ferie w CPiK
2.03.2016 r.

Filmowe poranki, podstawy sztuki kulinarnej, warsztaty plastyczne, zagadki i zabawy ruchowe to atrakcje, jakie Centrum
Promocji i Kultury przygotowało dla dzieci podczas tegorocznych ferii. Czas wolny
od zajęć szkolnych poświęcony był na zabawy tematyczne i logiczno - ruchowe, pozwalające zintegrować się uczniom pochodzącym z różnych klas i szkół.
Od poniedziałku do środy podczas
dwóch turnusów dzieci uczestniczyły w kilkugodzinnych spotkaniach rozwijających umiejętności manualne i logiczne. Zajęcia podzielono na kategorie

tematyczne – w poniedziałki młodzi
uczestnicy zapoznawali się z terminologią
kulinarną, poznawali też podstawy przyrządzania słodkości na zajęciach „manufaktura cukierków". Wtorki poświęcono
kształtowaniu kultury fizycznej. Dzieci
zostały zapoznane z zasadami „fair play".
Instruktorzy karate kyokushin Krzysztof
i Róża Derach uczyli uczestników technik samoobrony i rozwijali umiejętności rywalizacji sportowej. W środy dzieci
ćwiczyły sprawność umysłową i umiejętność pracy w grupie poprzez rozwiązywanie quizów i przyswajanie wiedzy o bezpieczeństwie – uczestniczyły w wycieczce

V

do KPP w Brzezinach, gdzie miały okazję
przyjrzeć się codziennej pracy policjantów.
W zajęciach feryjnych w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach udział wzięło 40 dzieci z Brzezin i okolic.
a.j.

Ferie z dreszczykiem w bibliotece
Tegoroczne ferie w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej przebiegały pod
hasłem „Podróże z dreszczykiem".
Dzieci poznawały bowiem polskie miejscowości znane ze sławnych legend. Służyły temu prelekcje przygotowane w oparciu o
dostępne w bibliotece książki oraz okolicznościowa „podróżnicza" ekspozycja. Uzupełnienie stanowiły zajęcia o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie, któremu poświęcona jest
druga z obecnie prezentowanych w Oddziale
dla Dzieci wystaw. Dla odwiedzających częściej bibliotekę w tym okresie młodych czytelników przygotowano też niespodziankę –
na ferie zakupiono bowiem pokaźną liczbę
nowych książek. Feryjne zajęcia w bibliotece były więc ciekawymi podróżami, podczas
których dzieci dzięki książkom mogły nie
tylko poznać nowe bajki, ale także Polskę, jej
tradycje i legendy.
TOM
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VI
„Zapiekane”
po kuchennych rewolucjach

Cztery tygodnie minęły od wizyty Magdy
Gessler w Brzezinach i „kuchennych rewolucji” jakie przeszedł lokal przy ulicy Głowackiego 5a. Miejsce całkowicie zmieniło charakter
– na gastronomicznej mapie miasta pojawił
się lokal, w którym oprócz znakomitego jedzenia znajdziemy prawdziwie rodzinną atmosferę. Postanowiliśmy odwiedzić „Zapiekane” i przekonać się, jakie zmiany zaszły
w niegdysiejszym „Kwadransie”.
Uderza zmiana, jakiej doświadczyły wnętrza „Zapiekane” – po nieco topornym blichtrze małomiasteczkowej pizzerii nie pozostał
ślad. Zastąpiła go designerska kompozycja,
której elementy – nawiązujące do pozornie
odległych kanonów estetycznych – tchną
niewymuszoną naturalnością. Od wejścia
w oczy rzucają się dwie autentyczne brzozy
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(przy filarze i na środku sali), korespondujące
z fototapetą na jednej ze ścian, i stanowiące
wyraźne nawiązanie do nazwy miasta. Ścianę ceglaną, dawniej jedynie zaimpregnowaną, pomalowano na jasnozielony kolor. Przestrzeń przeciwległą wypełnia tło w odcieniu
cameo cream i dwa panoramiczne lustra.
Pod ścianami zainstalowano pufy z niebieskimi poduszkami. W oknach zawisły wełniane firanki, dzięki którym wnętrze sprawia
wrażenie zanurzonego w ciepłej, domowej
atmosferze. Ladę wykonano z zaimpregnowanych desek, wrażenie surowości łagodzi
jednak roślinna kompozycja. Ścianę tuż obok
lady wypełnia tablica menu z nazwami potraw i cenami dań.
Goście „Zapiekane” muszą przygotować się również na nową formę obsługi. Nie
ma już zamówień przy kasie. Klient zajmuje
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miejsce przy stoliku, po kilku sekundach
pojawia się kelner lub kelnerka, którzy w fachowy sposób doradzą i na życzenie gościa
scharakteryzują także poszczególne dania.
Oczekując na realizację zamówienia, gość
może ugasić pragnienie wodą z cytryną. Potrawy serwowane są na domowej zastawie
nawiązującej kolorystycznie do wystroju restauracji. Menu jest skromne, ale wykwintne. Składają się na nie cztery potrawy i deser
według przepisu Magdaleny Gesller oraz siedem dań i deser szefa kuchni zaakceptowane
przez restauratorkę. Z menu kreatorki dobrego smaku na szczególne uznanie zasługuje krem z pomidorów. Zupa serwowana jest
z zapiekanym serem mozzarella di bufala (ser
bawoli). Ma delikatny, lekko pikantny i aksamitny smak. Kolejną potrawą jest zapiekanka z przygotowanej na miejscu białej kiełbasy
zapiekanej z jajkiem na twardo, zapieczonej
z sosem chrzanowym. Bardzo dobra jest
również pizza „Mama i Tata” podawana
w otulinie z cienkiego ciasta ze szpinakiem
zapieczonym w serze. Wyśmienity jest deser
„Słodka Magda”, czyli pizza na cienkim cieście z pieczonymi bananami i jabłkami, polana sosem karmelowym z krówek i sosem
jogurtowym. W menu znajduje się również
tatar kierownika oraz sześć rodzajów pizzy
zaakceptowanych przez Magdalenę Gessler.
Rewelacją jest pizza „Szefa” – składają się na
nią boczek i jajka posypane świeżym szczypiorkiem – oraz pizza „Karolka” z szynką,
pomidorami koktajlowymi, świeżą rukolą
i parmezanem. Nowością w menu są pizze:
„Serowa” (m.in. mozzarela di bufala, gorgonzola i parmezan), „Rybaka” (z tuńczykiem,
zielonymi oliwkami i cebulą) oraz „Urocza
Dama” (z boczkiem, świeżą papryką, serem
wędzonym, dżemem żurawinowym i cebulą) oraz pizza Margherita. Dodatkowo można skosztować deseru „Anetki” (ciasto typu
trzy bit). Ceny dań mieszczą się w przedziale od 6 do 29 złotych – biorąc pod uwagę ich
jakość, koszty wizyty w „Zapiekane” są zupełnie przystępne. Menu będzie zmieniać się
sezonowo, a wszystkie dania będą dostępne
wyłącznie na miejscu. Do picia oprócz wody
niegazowanej w ofercie znajduje się szeroka
gama napojów gazowanych w szklanych butelkach z grupy Coca Cola oraz piwo Tyskie
z kega. Właściciel zamierza również wprowadzić kartę wysokogatunkowych win.
Lokal czynny jest codziennie od poniedziałku do niedzieli od godziny 16:00 do
ostatniego klienta. „Kuchenne rewolucje”
w Brzezinach będzie można obejrzeć w telewizji TVN za miesiąc.
Dawid Saj/ MG
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Żołnierze wyklęci ziemi brzezińskiej

Jednym z elementów brzezińskich
obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych
był wykład historyka Instytutu Pamięci Narodowej Artura Ossowskiego „Bohaterowie ziemi brzezińskiej – historia
Żołnierzy Wyklętych". Spotkanie odbyło się w Centrum Promocji i Kultury,
a jego organizatorami byli Stowarzyszenie „Patriotyczne Brzeziny" oraz lokalni
kibice Widzewa.
„Ofiary, które generował powojenny system, obciążają nas jako obywateli

tego państwa, mamy więc obowiązek
przypominać o tych, którzy przez dziesięciolecia w większości spoczywali
w bezimiennych mogiłach” – mówił we
wstępie wykładu Artur Ossowski. Mowa
zaś była zarówno o „żołnierzach wyklętych” znanych ze swej działalności na
terenie całego kraju jak i lokalnych bojownikach z reżymem komunistycznym
– „Wichrze", „Abażurze" czy „Borucie".
„Ten temat wzbudza coraz większe zainteresowanie, szczególnie w ostatniej

dekadzie” – wskazuje Artur Ossowski,
który na co dzień pracuje w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN.
Widać to było również w Brzezinach,
gdzie liczna publiczność szczelnie wypełniła dużą salę CPiK. W planie lokalnych obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych znalazły się też projekcje filmowe
oraz marsz (piszemy o nim w osobnym
artykule – red.).
TOM

Bezpieczne ferie ze „Świetlikiem”

„My bezpieczne ferie mamy, bo na >>Świetlik<< uczęszczamy" – takim hasłem witały się z wychowawcami dzieci uczęszczające na zajęcia feryjne w świetlicy
środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik".

Nie zabrakło bowiem pouczających
spotkań z policjantami i strażakami oraz
zajęć profilaktycznych, m.in. w zakresie dopalaczy. Dzieci uczyły się też właściwych manier, czyli savoir-vivru. Nie

zabrało jednak dobrej zabawy, gdyż jak
wyjaśnia wychowawczyni „Świetlika" Karolina Józwik – „zajęcia w ferie odbywają
się głównie pod kątem relaksu, aby dzieci
odreagowały stres". Wiele frajdy sprawiły więc wybory miss i mistera „Świetlika"
oraz turniej „Jako to melodia". Dużo emocji wzbudziły też zabawy sportowe. Ostatniego dnia podopieczni przygotowywali
natomiast wideoklip, który ma być jedną
z atrakcji XV-lecia świetlicy.
TOM
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Różne
MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM - GRUPA AA -JEST
SPOSÓB ul. Mickiewicza 40, 95-040 Koluszki przy kościele
Św. Katarzyny, mityngi w poniedziałki godz. 18.00
SPRZEDAM siano, słomę i owies, 602 838 068
SPRZEDAM lady chłodnicze, tanio, 512 462 169
SPRZEDAM naprawdę wiejskie jajka, 501 668 465
SPRZEDAM jęczmień, pszenżyto, owies, 780 016 719
KUPIĘ owies, 46 874 76 69, 604 634 249
SPRZEDAM stemple budowlane różnej długości,
533 277 200
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
SPRZEDAM pług 3-4 skibowy zabezpieczenie resor i siewkę amazone 800 i 1500 kg, 505 128 289
SPRZEDAM siano, 507 601 639
SZKLANY regał sklepowy kupię, 601 225 924
SPRZEDAM nasiona facelii, 728 202 636
PSZENŻYTO jare, owies - sprzedam, 506 468 267
ZAKŁAD garmażeryjny oferuje: krokiety, pierogi, golonki, devolaye, itp. Zapraszamy, ul. Piłsudskiego 43 a obok
muzeum, 505 643 573
TOWAR na Głuchów przyjmę, 799 781 832
SKUP silników elektrycznych uszkodzonych, 513 486 331
SPRZEDAM kultywator z wałkiem wyrównawczym,
46 874 28 81, 604 607 306
SPRZEDAM prosiaki, siano i mieszankę, 691 865 092
SPRZEDAM T25,siewnik, śrutownik, dwukółkę,
605 457 156, 605 698 660
SPRZEDAM krowę cielną, 694 907 081
DROBNE kamienie polne spod przesiewania na utwardzenie terenów i dróg dojazdowych – 30,- zł./1 tona. ABC-BUD
Strumian, 46 874 18 80
SPRZEDAM siano, owies i ziemniaki sadzeniaki ,
691 770 716
SPRZEDAM : rowery, trampolinę, biurko, 505 747 908
SPRZEDAM biurko dębowe – antyk – po renowacji,
604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM dywan SHAGGY 190 x 270 owalny, zielono-żółty – 100,- zł., 698 400 567
SPRZEDAM sukienkę komunijną rozm. 146 ze wszystkimi
dodat-kami – 100,- zł., 698 400 567
SPRZEDAM fotelik, 506 769 347
SPRZEDAM jęczmień do siewu, 667 556 439
SPRZEDAM stary kredens pokojowy i łóżko piętrowe,
663 13 31 73
SPRZEDAM kosę i śrutownik na kamienie, dwukółkę
do przewozu zwierząt, 662 641 718
SPRZEDAM rusztowanie elewacyjne uniwersalne do
dociepleń, murowania itp., ok. 100 m2 – tanio. Podpory stropowe metalowe 10 szt., cegłę klinkierową na
kominy ok. 300 szt., gilotynę do ciecia sty-ropianu PERFEKT typ „Smart”. Wszystko w dobrej cenie, 697 817 719
WÓZ konny, 519 114 223
PROSIĘTA, 512 105 749

