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Jak fakt utworzenia 15 lat temu
Powiatu Brzezińskiego
wpłynął na rozwój Ziemi Brzezińskiej?
Odzyskaliśmy powiat dzięki
integracji i zaangażowaniu naszej
społeczności; dzięki temu,
że byliśmy razem w latach 1998 – 2001.
Czy warto było?
Odpowiedzi na powyższe pytania przyjmujemy
mailowo: promocja@powiat-brzeziny.pl
lub tradycyjnie:
Starostwo Powiatowe w Brzezinach,
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny.
Najciekawsze wypowiedzi opatrzone danymi autora
nagrodzimy jubileuszowymi

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Inspektora/Podinspektora
w WYDZIALE BUDOWNICTWA, GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
(w wymiarze 1 etatu)
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej BIP
www.powiatbrzeziny.4bip.pl. oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres Starostwa Powiatowego
w Brzezinach: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - do dnia 4 kwietnia 2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. (0-46) 874 25 44; 874 31 75.

zestawami promocyjnymi.
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki

Starosta Brzeziński
ZAPRASZA
DO WSPÓŁPRACY
podmioty zainteresowane
udziałem w obchodach
15. Rocznicy Utworzenia
Powiatu Brzezińskiego.
28 maja 2016 r. „Jubileuszowy Piknik
Rodzinny Powiatu Brzezińskiego” (teren
ZSP w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5/
godz. 11:00 – 18:00) – przewidywana liczba
uczestników: 700 osób;
29 maja 2016 r. „VI Maraton Rowerowy
przez Ziemię Brzezińską na Syberię”
(teren LZD w Rogowie, ul. Leśna 5/ godz.
10:00 – 17:00) – impreza ogólnopolska,
przewidywana
liczba
zawodników
i kibiców: 2000 osób.
Organizator udostępnia powierzchnię
na działalność handlową i promocyjną.
Udział producentów lokalnych, mających
zarejestrowaną działalność na terenie
Powiatu Brzezińskiego, NIEODPŁATNY.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Spychalska/
tel. 46 874 00 90 wew. 40/
promocja@powiat-brzeziny.pl

ogłoszenie płatne
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Wojewoda łódzki odwiedził Brzeziny

W środę 16 marca po godzinie 14.00
do Brzezin zawitał wojewoda łódzki –
prof. Zbigniew Rau. Swój pobyt w Brzezinach rozpoczął od wizytacji miasta
wspólnie z burmistrzem Marcinem
Plutą, z-cą burmistrza Justyną Nowak
i innymi pracownikami Urzędu Miasta.
Najpierw wojewoda odwiedził okolice
ulic Mickiewicza i Piłsudskiego, gdzie
pod koniec kwietnia ubiegłego roku
doszło do zalania nieruchomości. Przy
ul. Mickiewicza zapoznał się z przebiegiem kanału, który w części został już
oczyszczony, ale nadal wymaga nakładów i kolejnych prac. Tutaj także poznał
przygotowywaną koncepcję przebudowy pobliskiego targowiska miejskiego.
Z kolei przy ul. Piłsudskiego 12 odwiedził podwórko i nieruchomości, które
podczas ubiegłorocznej powodzi ucierpiały najbardziej. Wizytacja wielopokoleniowego domu przy ul. św. Anny,
zamieszkanego także przez powodzian,
była kolejnym punktem wizyty włodarza województwa. Prof. Rau odwiedził
dwa lokale zamieszkane przez poszkodowane rodziny z ul. Piłsudskiego 12.
Wojewoda zapewnił, że zostaną uruchomione konkretne środki. „Decyzja
już zapadła, a środki pochodzą z rezerwy ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ich wysokość to nie mniej
niż milion złotych, może nawet więcej” – powiedział wojewoda. Promesa
obejmuje remont kanału na odcinku
700 metrów. Dzięki temu kanał zakończony separatorem będzie odprowadzał
wodę podczas nagłych opadów. „Dzięki zaangażowaniu wojewody i rządu

pieniądze te w ramach promesy wpłyną do budżetu miasta. Jesteśmy gotowi
do rozpisania przetargu na wyłonienie
firmy, która zajmie się remontem kanału. Mam nadzieję, że najpóźniej do
jesieni prace zostaną zakończone. Przeprowadzona kilka lat temu przebudowa
stawu miejskiego zabezpieczyła miasto
przed zalaniem od strony zachodniej.
Po remoncie kanału Brzeziny będą całkowicie bezpieczne” – mówił burmistrz
Marcin Pluta. Wizytację centrum Brzezin zakończył krótki pobyt w kościele św. Anny, wyremontowanym dzięki
działaniu społecznego komitetu odnowy kościoła św. Anny. Wojewoda podziwiał ogrom pracy i środków włożonych w remont drewnianej świątyni.
Wojewoda odwiedził także włodarzy
powiatu brzezińskiego. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. starosta brzeziński
Edmund Kotecki, komendant powiatowy PSP Jarosław Tomaszewski, z-ca
komendanta powiatowego policji Piotr
Szustowski, dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno- Epidemiologicznej Elżbieta
Szklarek, prezes zarządu szpitala specjalistycznego w Brzezinach Małgorzata Majer, powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego Marian Przytulski.
Kolejne spotkanie z udziałem wojewody odbyło się w auli Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach i adresowane było do przedstawicieli
organizacji pozarządowych ziemi brzezińskiej. Podczas blisko dwugodzinnego spotkania przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń mówili o swoich
problemach i potrzebach, m.in. Ryszard Gasparski ze stowarzyszenia
„Niepokonani”, zwracając uwagę na
ciężką sytuację osób poszkodowanych
przez urzędników państwowych, poprosił o lokal dla stowarzyszenia, Witold Redliński ze stowarzyszenia „Patriotyczne Brzeziny” zwrócił uwagę, że
to stowarzyszenie organizuje obchody
uroczystości, np. Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych, wyłącznie z własnych składek, gdyż dotychczas nie
udało im się pozyskać dotacji, mimo
złożonych wniosków, Jerzy Cichecki –
prezes klubu seniora „Młodzi Duchem”
zadał pytanie o środki na zatrudnienie instruktora do nauki obsługi komputera, np. w szkolnej pracowni komputerowej, Elżbieta Strzępka – również

z „Młodych Duchem” – o nowe krzesła
oraz sprzęt nagłaśniający. Tomasz Musielski ze stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My zadeklarował pomoc
przy pisaniu wniosków oraz udostępnienie sprzętu nagłaśniającego, a także
sześciu komputerów w siedzibie przy
ul. Staszica, Aleksandra Gumola ze stowarzyszenia „Inni”, które od czterech
lat organizuje Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną,
pytała o możliwość pozyskania środków na organizację kampanii ogólnopolskiej, Wiesława Kowalska z Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy
„Viola” zwróciła uwagę na konieczność
zapewnienia środków na zatrudnienie
w stowarzyszeniu terapeutki, Małgorzata Polewczak z K.S. Hokej-Start-Brzeziny poruszyła problem wyposażenia stadionu w plac zabaw dla małych
dzieci, Jarosław Pawłowicz z OSP Helenów poprosił o pomoc dla straży w pozyskiwaniu nowego sprzętu, Barbara
Bigoszewska ze stowarzyszenia rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych „Naszym dzieciom” poruszyła
problem braku dofinansowania przez
PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla podmiotów, które nie mają
kontraktu z NFZ, a także o wojewódzki
program działań na rzecz czystego powietrza, Piotr Korwin - Kochanowski
ze stowarzyszenia „Solidarność Rolników Indywidualnych” poprosił o spotkanie w sprawie utworzenia rynku lokalnego. Te i inne problemy zgłoszone
na spotkaniu starał się rozwiązać wojewoda łódzki.
Po spotkaniu z organizacjami pozarządowymi wojewoda Zbigniew Rau
nie odmówił poczęstunku przygotowanego przez Babeczki Chili w postaci
czerwonego barszczyku i ptysiów nadziewanych pieczarkami.
g.k.
Fotorelacja str.XII
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Udane starty Nautilusa w Łodzi i Warszawie

Bardzo pracowity okres mają za sobą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 reprezentujący
na co dzień Klub Sportowy Nautilus Brzeziny. Mali brzezinianie wzięli udział w dwóch
silnie obsadzonych imprezach pływackich:
II rundzie Ligi Dzieci w Łodzi oraz IV rundzie
zawodów „Od młodzika do Olimpijczyka”
w Warszawie, gdzie po raz kolejny pokazali
się z bardzo dobrej strony.
Pierwsza impreza odbyła się na pływalni Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi. Pływacy z Nautilusa zapamiętają ją na długo,
ponieważ zajmowali miejsca w czołówce, a wielu z nich poprawiło swoje rekordy życiowe. Dwa takie rekordy pobiła Ola
Kaźmierczak, która z czasem 34,66s zajęła
drugie miejsce na 50 m stylem dowolnym
i trzecie miejsce na 100 m żabką z czasem
1:43,53. Nie zawiódł również Kacper Płoszka, który na 200 m stylem dowolnym z czasem 2:33,90s zdobył srebrny medal i na 100
m stylem zmiennym z czasem 1:24,04s był
trzeci. Swoje „życiówki” poprawił również
Michał Kaczmarek, który na 100 m stylem
zmiennym uzyskał czas 1:28,08s, a na 200
m stylem dowolnym czas 2:51,09s. Świetnie spisał się też Szymon Ciemięs, który na

50 m kraulem przypłynął do mety w czasie
38,36s i na 100 m stylem zmiennym z czasem 1:39,13s. Dominik Jaszczyk na 50 m
kraulem uzyskał czas 38,51s oraz na 100 m
żabką 1:59,01s. Dobrze spisała się też Oliwia
Zalewska, która na 50 m kraulem zakończyła rywalizację z 45,03s, a na 50 m stylem
grzbietowym z czasem 50,00s.
W zawodach IV rundy „Od Młodzika do
Olimpijczyka” wzięło udział ponad tysiąc
uczestników w trzech rocznikach z dziewięćdziesięciu klubów z całej Polski. Impreza odbyła się na nowej pływalni Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Było to
niezwykle cenne doświadczenie dla naszych

zawodników. Bezkonkurencyjny na 200 m
stylem zmiennym z czasem 3:00,31s był
Szymon Ciemięs, który zajął również drugie miejsce na 50 m stylem motylkowym
(0:35,48s). Do tego brzezinianin pokazał się
z dobrej strony na 100 m stylem dowolnym
(1:31,50) i 50 m stylem motylkowym (53,02s).
Pozostali nasi mali pływacy również spisali
się bardzo dobrze. Ola Kaźmierczak na 100
m stylem dowolnym uzyskała czas 1:21,12s
i na 50 m stylem motylkowym 41,67s. Oliwia Zalewska na 100 m kraulem przypłynęła do mety w czasie 1:37,27s, a na 50m stylem
motylkowym uzyskała czas 1:03,93s. Michał
Kaczmarek na 50 m delfinem (39,27s) i na
200 m zmiennym (3:14,21s). Należy nadmienić, iż rywalizacja na basenie pięćdziesięciometrowym jest znacznie trudniejsza niż na
dwudziestopięciometrowym.
Dawid Saj

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

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
nieruchomości o pow. 96 m2 zabudowanej częścią garażu, stanowiącej
część działki nr 2948/9, położonej w Brzezinach przy ul. Św. Anny
przeznaczonej do oddania w najem na okres do 31 grudnia 2016r. na
rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od 16 marca 2016r. do 6
kwietnia 2016r.

„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.

5

23.03.2016 r.

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach

We wtorek 15 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach odbył się dzień
otwarty dla rodziców i dzieci, które we
wrześniu 2016 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej oraz w oddziałach przedszkolnych. Spotkanie rozpoczęła dyrektor
Anna Mrówka, która przywitała przybyłych gości w murach przyjaznej dzieciom
„Dwójki”. W dalszej części spotkania
przedszkolaki uczestniczyły w montażu
słowno-muzycznym „Witajcie w naszej
bajce” w wykonaniu uczniów klas III i IV
przygotowanym pod kierunkiem Jolanty Swaczyny, Elżbiety Majczak i Grażyny Krystery. Korowód baśniowych postaci wprowadził w scenerię przedstawienia
„Wróżki”, które pozwoliło przenieść się na
chwilę do magicznego świata baśni i odkryć ponadczasową prawdę, że w życiu najważniejsze jest dobro. Kolejnym punktem
programu były zagadki. Zaproszeni goście bez trudu rozpoznali głównych bohaterów bajek: Kota w butach, Kopciuszka,
Jasia i Małgosię oraz Czerwonego Kapturka. Największy aplauz publiczności wzbudził występ Pana Kleksa oraz taniec Kaczki
Dziwaczki. Następnie dzieci ruszyły „baśniowym pociągiem” na zwiedzanie swojej
przyszłej szkoły – na zajęcia przygotowane
przez nauczycieli i uczniów w pracowniach
przedmiotowych. Tu odkrywały tajemnice

przyrody, przeprowadzały eksperymenty
naukowe, poznawały swoich nowych nauczycieli. Duże wrażenie wywarły na dzieciach pracownie historyczna, przyrodnicza oraz informatyczna. Uczniowie koła
przyrodniczego przygotowali i przeprowadzili zajęcia „Doświadczenia dla małego i dużego”. Podczas tych zajęć wspólnie
z młodszymi kolegami i koleżankami przeprowadzali różne eksperymenty. Niewątpliwą atrakcją dla przyszłych uczniów był
tor sprawnościowy oraz wiosenna kawiarenka. Pobyt gości z przedszkola dostarczył
wszystkim wielu miłych emocji.
W trakcie zwiedzania szkoły można
było porozmawiać z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, na wiele pytań

nurtujących rodziców odpowiadały również dyrektor Anna Mrówka i wicedyrektor Elżbieta Piotrowska.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach
poprzez odpowiednie działania stara się,
aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, przygotowanymi na podejmowanie nowych życiowych
wyzwań. ,,Dwójka” to szkoła, która ma do
zaproponowania szereg dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych, opiekę pedagoga, konsultacje psychologiczne oraz opiekę świetlicową. Uczniowie uczestniczą w wielu programach i projektach edukacyjnych, odnoszą
sukcesy naukowe i sportowe.
g.k.

Fotorelacja str.VI,VII

KONTYNUACJA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W środę 23 marca o godz. 14.00 w budynku Dziennego Domu Pobytu dla Osób
Starszych „Senior-Wigor" w Brzezinach ul. Sportowa 1 odbędą się konsultacje
społeczne w sprawie projektu Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zasad współpracy
w 2016 roku. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach podinsp.
Piotr Szustowski zaprasza na to spotkanie mieszkańców Brzezin. Tematem spotkania
będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo i porządek publiczny ze szczególnym
zwróceniem uwagi na tworzenie map zagrożeń bezpieczeństwa. Drugą częścią
konsultacji będzie prezentacja materiałów, które w przyszłości mogą ustrzec osoby
starsze przed staniem się ofiarami przestępstwa. Kolejne konsultacje odbedą się 30
marca o godz.9.00 podczas sesji Rady Gminy w Rogowie.

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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Powiatowe eliminacje konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”

W piątek 18 marca w gościnnych progach
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. Komisja sędziowska
w składzie: mł. bryg. Mariusz Kaczmarski, kpt.
Marek Domin z Komendy Powiatowej PSP
w Brzezinach oraz druhowie Ignacy Grabowski i Piotr Szczodrowski z zarządu powiatowego Związku OSP RP w Brzezinach o godz.
10.00 przystąpiła do pracy, rozpoczynając od
testu mającego na celu wyłonienie finalistów
w trzech kategoriach wiekowych spośród blisko 30 kandydatów. Wśród uczestników eliminacji powiatowych byli przedstawiciele
miasta Brzeziny oraz trzech gmin: Brzeziny,
Rogów i Dmosin. Zabrakło przedstawicieli
gminy Jeżów. Troje zawodników z każdej grupy wiekowej z największą liczbą punktów uzyskanych w teście przystąpiło do etapu ustnego, który miał na celu wyłonienie zwycięzców.
W pierwszej grupie wiekowej, obejmującej uczniów szkół podstawowych, I miejsce
zajął Filip Wosik ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Brzezinach, II miejsce Joanna Płocka, także ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach,
zaś III Karol Sokołowski ze Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii (gmina Brzeziny).
Wśród uczniów gimnazjów I miejsce zajęła Justyna Reszka, II Jan Mendry, zaś III miejsce
Krystian Gąsiorowski, wszyscy z Gimnazjum
im. Władysława St. Reymonta w Brzezinach.
Spośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce zajął Michał Śmiałek z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, II Przemysław Kapusta z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach, zaś III Damian Turski z Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Laureaci
poszczególnych grup wiekowych będą reprezentowali powiat brzeziński w eliminacjach
wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu
br. Zwycięzcy piątkowych eliminacji powiatowych otrzymali nagrody w postaci bezprzewodowych słuchawek, głośników i myszek
komputerowych ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Brzezinach, zarząd powiatowy
Związku OSP RP w Brzezinach oraz Komendę Powiatową PSP w Brzezinach. Wręczenia

nagród dokonali starosta brzeziński Edmund
Kotecki oraz Dariusz Guzek – z-ca komendanta powiatowego PSP w Brzezinach.
Za naszym pośrednictwem organizatorzy
dziękują dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1
w Brzezinach za pomoc przy organizacji konkursu, miłą atmosferę oraz poczęstunek dla
uczestników powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
g.k.

XXII sesja Rady Miasta Brzeziny

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta Brzeziny na obrady XXII
sesji Rady Miasta, która odbędzie się 31 marca 2016 r. w czwartek o godz.
9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sienkiewicza 16.
Radni zapoznają się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy o stanie
bezrobocia w 2015 r. w Brzezinach oraz o podejmowanych działaniach
przez PUP w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w 2016 r. Rada
rozpatrzy sprawozdania za 2015 rok:
- z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,
- z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny.
Ponadto Rada Miasta rozpatrzy m.in. projekty uchwał w sprawie:
- zmian budżetowych na 2016 r.,
- zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Brzeziny,
- przyjęcia programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Brzeziny.
Proszę o liczne przybycie.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Kurczewski
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Jedynka powitała pierwszy dzień wiosny
21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
w Brzezinach pozwolili sobie na odrobinę swobody. Tradycja mówi, że kukła Marzanny stanowi uosobienie zimy. Utopienie lub spalenie kukły było konieczne, aby
przywołać wiosnę. Ten dzień był dniem
bez mundurka, a każda z klas ubrała się
w barwne stroje, oczywiście dominował
kolor zielony i żółty. Uczniowie klas 0 –
III, zaopatrzeni w balony, udali się więc
z własnoręcznie przygotowaną kukłą do

zaprzyjaźnionego Muzeum Regionalnego w Brzezinach, aby tam przy gromkich
okrzykach spalić Marzannę i tym samym
ostatecznie pożegnać zimę. Po powrocie
do szkoły dzieci wzięły udział w krótkim
apelu okolicznościowym. Każda z klas zaprezentowała wiersz lub piosenkę o tematyce wiosennej. Wiosna przynosi nadzieję na nowe życie i nierozerwalnie wiąże
się ze Świętami Wielkiej Nocy, dlatego
równolegle przygotowano wystawę prac
okolicznościowych, które zdobią szkolne

korytarze. Grupy przedszkolne przygotowały różnorodne pisanki, kraszanki,
wyklejanki, klasy I zaprezentowały własnoręcznie wykonane koszyczki i wielkanocne króliczki, klasy II pochwalić się
mogą przygotowaniem niezwykle oryginalnych kurcząt i baranków, natomiast
klasy III wielkanocnych palemek. Dla całej społeczności brzezińskiej Jedynki ten
dzień był pełen wrażeń i atrakcji, a tradycja mówi, że 21 marca można wygonić nie
tylko zimę, ale i złe oceny.
g.k.
Fotorelacja str.X

Konkurs „Legenda o moim mieście”

praca Bartosza Wasilewskiego (6 lat).
Jury przyznało również wyróżnienie
dla Emila Supery (5 lat). Zwycięzcy
otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola nr 1 w Brzezinach oraz kalendarze
ufundowane przez Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Wszystkie prace konkursowe można oglądać na wystawie w Oddziale dla dzieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Brzezinach.
g.k.

11 marca w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Legenda o moim mieście”. Konkurs
był adresowany do dzieci w wieku 3-6
lat z brzezińskich przedszkoli i klas „0”
ze szkół podstawowych.
„Celem konkursu było rozwijanie
zainteresowań historią i kulturą regionu oraz wspomaganie poczucia przynależności do środowiska lokalnego”
– mówi Ewa Wojciechowska z Przedszkola nr 1 w Brzezinach. W brzezińskim przedszkolu konkurs poprzedzono spotkaniem z pracownikiem
Muzeum Regionalnego w Brzezinach
Bogusławą Tyralską, która w barwny sposób przybliżyła dzieciom historię miasta, podała szereg ciekawostek

historycznych i opowiedziała legendę
o Brzezinach. Dzieci z zapałem przystąpiły do pracy. Prace plastyczne wykonane w różnych technikach przedstawiają legendarne zaginione miasto,
trakt handlow y biegnący niegdyś
przez Brzeziny, podziemne korytarze,
drewnianą studnię, budynek muzeum,
zabytkowe kamieniczki.
Jury przyznało nagrody w dwóch
kategoriach wiekow ych – 3-4-latki
oraz 5-6-latki. W kategorii wiekowej
3-4-latki I miejsce zdobyła Julia Tyrpiał (3 lata), II miejsce Lena Tomecka
(4 lata), III miejsce Patrycja Dąbrowska (4 lata). W kategorii wiekowej 5-6
lat I miejsce otrzymała praca Marty Mikulskiej (5 lat), II miejsce praca Leny Kowalskiej (5 lat), III miejsce

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

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

tel.

663 742 876
537 048 469
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Sala operacyjna w jelicie
Rozmowa z doktorem Michałem Spychalskim, kierownikiem Ośrodka Endoskopii
Zabiegowej i Bariatrycznej w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny.
Tomasz Guzek, BIS: Dużo jest przesady w określeniu, że ośrodek endoskopii w brzezińskim szpitalu stał się zaledwie w ciągu roku jednym z trzech,
w których – obok ośrodków w Szczecinie i w Warszawie – wykonuje się prawie wszystkie w Polsce
operacje endoskopowego usunięcia nowotworów
z jelita grubego czy żołądka, czyli bez otwierania
brzucha?
ӹӹ Dr Michał Spychalski: Rzeczywiście
w ubiegłym roku metodą endoskopowej
dyssekcji podśluzówkowej (ESD), czyli za
pomocą kolonoskopu czy gastroskopu, bez
otwierania brzucha, z zachowaniem ciągłości przewodu pokarmowego, z powodzeniem usunęliśmy nowotwory z jelita grubego czy żołądka u 60 pacjentów. Tych
zabiegów, operacji było u nas mniej więcej tyle samo, co w ośrodkach w Szczecinie
i w Warszawie. Ośrodkiem w Szczecinie
kieruje docent Andrzej Białek, z którym
jesteśmy w stałym kontakcie, a ośrodkiem
w Warszawie kieruje doktor Jan Pertkiewicz – ci specjaliści zapoczątkowali w Polsce erę endoskopowego usuwania nowotworów metodą ESD.
O endoskopowych badaniach diagnostycznych
– kolonoskopii czy gastroskopii – słyszał prawie
każdy. Podczas kolonoskopii usuwa się niewielkie
polipy, jeśli są w jelicie grubym. Ale to nie to samo
co endoskopowe usuwanie dużych nowotworów?
ӹӹ To zabieg poważniejszy, wykonywany
inną techniką, choć też za pomocą gastroskopu czy kolonoskopu, w zależności od
tego, czy usuwamy nowotwór z żołądka czy
z jelita grubego. Wykonuje się go w znieczuleniu ogólnym – rozwarstwia się ścianę jelita czy żołądka i specjalnym nożem,
którym steruje się zdalnie za pomocą kolonoskopu lub gastroskopu, wycina się guz
w jednym kawałku.
Można powiedzieć, że salę operacyjną umieszcza
się w jelicie czy żołądku pacjenta.
ӹӹ W dużym uproszczeniu. Operacja jest
w większości przypadków skuteczna, krótsza od wykonanej klasycznie z rozcięciem
brzucha. Krótka jest też rekonwalescencja,
chory po kilku dniach wychodzi ze szpitala. Największym beneficjentem jest więc
tu pacjent.
Ile endoskopowych operacji wykonuje się w rocznie w Polsce?

ӹӹ Według mojej oceny nie więcej niż 200.
Chorych operowanych z powodu nowotworu
na przykład jelita grubego jest pewnie o wiele
więcej?
ӹӹ Rocznie operowanych około 10 tysięcy
osób. Uprzedzę kolejne pytanie – wielu
z nich mogłoby mieć usunięty nowotwór
metodą ESD.
A ilu jest w Polsce lekarzy biegłych w tej technice
operowania?
ӹӹ Moim zdaniem kilku. To wciąż w Polsce
nowość. W ośrodku w Brzezinach staramy
się zapoznawać z tą techniką lekarzy – organizujemy comiesięczne szkolenia, prezentacje zabiegów ESD, w których uczestniczyło już około 80 specjalistów z całego
kraju. Ja wykonuję gościnnie takie zabiegi
w innych szpitalach, na przykład w Kielcach czy Poznaniu.
Czy barierą w szerszym stosowaniu tej metody
w Polsce jest brak odpowiednio wyszkolonych lekarzy? Czy także odpowiedniego sprzętu?
ӹӹ Jest kilka przyczyn i raczej nie chodzi
tu o sprzęt. Powtórzę – to wciąż nowość
w medycynie, w chirurgii. Dalej – usuwanie nowotworów za pomocą kolonoskopu
czy gastroskopu to trudna technika, nie tak
łatwo biegle ją opanować. Na etapie zdobywania odpowiednich kwalifikacji rośnie
prawdopodobieństwo powikłań, co zniechęca lekarzy do specjalizowania się w tej
metodzie. Niewielu endoskopistów chce
podjąć ryzyko, przełamać opory, związane z nauką tej bardzo inwazyjnej techniki
endoskopowej. Do tego szkolenie jest długotrwałe, wymaga wyjazdów do ośrodków zagranicznych, najlepiej do Japonii,
Korei Południowej, doskonalenia techniki na zwierzętach, czego w Polsce się nie
wykonuje. No i rzecz może bardziej przyziemna – leczenie tą metodą jest przez NFZ
niedoprecyzowane finansowo. Dlatego

z przyczyn finansowych część szpitali nie
decyduje się na te zabiegi.
Jak się to poskłada, to okazuje się, że leczenie korzystniejsze dla pacjenta nie opłaca się szpitalowi,
który myślałby o jego stosowaniu?
ӹӹ Jeśli patrzeć na to tylko od strony ekonomicznej, to obecnie dużych pieniędzy
z tego nie ma. Po stronie „przychodów” dominuje raczej lekarska satysfakcja. W naszym ośrodku w Brzezinach wszystkich
pacjentów nadających się do zabiegu endoskopowego leczymy jednak tą metodą.
A czemu najlepiej szkolić się na Dalekim Wschodzie, na przykład w Japonii?
ӹӹ Ponieważ tam najpierw zaczęto stosować
metody endoskopowego usuwania nowotworów i tam ta technika jest już używana
rutynowo. Jadąc do Japonii czy Korei Południowej można w ciągu dwóch tygodni
zobaczyć od kilkunastu do kilkudziesięciu
takich zabiegów, co jest niemożliwe w żadnym kraju europejskim. Ja uczyłem się ESD
w Japonii – byłem tam trzy razy, uczestniczyłem też w kursach w klinikach we Francji, Niemczech, Holandii, Turcji. Wykonałem już ponad 180 zabiegów metodą ESD.
Z tego co pan mówi wynika, że i w krajach Europy Zachodniej nie stosuje się szeroko tej techniki?
ӹӹ To prawda – jest trochę lepiej niż w Polsce, ale zabiegów jest o wiele mniej niż
w Japonii czy Korei. Sądzę jednak, że technika endoskopowego usuwania nowotworów będzie coraz szerzej i częściej stosowana, i w niedługim czasie stanie się jedną
ze standardowych metod leczenia. Korzyści dla pacjenta są niezaprzeczalne, leczenie jest krótkie i skuteczne, a do tego koszty zabiegów i rekonwalescencji są niższe.
Można z przymrużeniem oka powiedzieć,
że gastroskopia i kolonoskopia będą szybko
poprawiać swój „wizerunek”, że je docenimy – zamiast o raczej nielubianych, kojarzonych z dyskomfortem badań, będziemy
o nich mówić jako o metodach, które pozwalają uniknąć poważnych i rozległych
operacji.
Rozmawiał Tomasz Guzek

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej składa najserdeczniejsze
podziękowania dla uczniów Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta
w Brzezinach, nauczycielek Teresy Zybały i Małgorzaty Szymczak
oraz dyrektor Małgorzacie Kobierskiej, a także członków połączonych
orkiestr dętych Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach i Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej prowadzonych przez kapelmistrza
Radosława Szymczyka za wspaniały występ w koncercie dla Pań w dniu
8 marca 2016 roku na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Teresa Szymczak
Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
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Spotkanie mieszkańców ul. Cichej, Wesołej,Spokojnej i Polnej z władzami miasta

W czwartek 17 marca o godz. 18.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie mieszkańców ulic Cichej, Wesołej, Spokojnej i Polnej, w którym uczestniczyły także władze miasta,
miejscy radni oraz prezes Zakładu Usług
Komunalnych. Spotkanie zdominowane zostało przez prezentację postulatów
mieszkańców tej części miasta, dotyczących m.in. oczyszczenia i udrożnienia
istniejących rowów melioracyjnych oraz
budowy nowych, które sprawnie odprowadzą wody opadowe; naprawy przepustów i budowy nowych, wyrównania
poboczy, zaprojektowania i realizacji inwestycji związanych z kanalizacją sanitarną, budowy dróg na odcinkach nieutwardzonych, budowy infrastruktury
towarzyszącej – chodników, przejść dla

pieszych, oświetlenia, drogi rowerowej,
poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych uczestników ruchu przez ograniczenie prędkości m.in. na ul. Dąbrowskiego, a także opracowania harmonogramu
naprawy dróg nieutwardzonych. Zdaniem mieszkańców środki na realizację
tych celów powinny pochodzić z budżetu miasta, a także z programów unijnych.
Na pytania odpowiadali zarówno radni, prezes miejskiej spółki wodno-kanalizacyjnej jak i burmistrz. Prezes Janusz
Cywiński wyjaśnił, że kanalizacja ulic Cichej, Wesołej, Spokojnej i Polnej zgodnie
z opracowaną koncepcją rozbudowy sieci powinna zostać podłączona do kanalizacji w ulicy Sienkiewicza, która z kolei
bez przebudowy nie będzie w stanie odebrać ścieków. „Być może należy szukać

Wielkanocne warsztaty w Muzeum Regionalnym
tradycyjne przepisy na warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne. Na niedzielne
spotkanie, które integrowało całe rodziny, przygotowano też malowanie pisanek
tzw. metodą batikową, czyli woskiem. „To
dość trudna technika, ale tradycyjna, a my
staramy się kultywować dawne zwyczaje”

innego rozwiązania” – podkreślał prezes. Janusz Cywiński rozwiał także wątpliwości mieszkańców w kwestii możliwości pozyskania środków unijnych na
budowę sieci kanalizacyjnej, gdyż możliwość dofinansowania istnieje przy współczynniku wynoszącym przynajmniej 120
mieszkańców na kilometr drogi, a w ich
przypadku współczynnik ten nie przekracza 50.
W zakresie poprawy bezpieczeństwa
burmistrz miasta Marcin Pluta zapewnił
o budowie w tym roku chodnika przy ul.
Dąbrowskiego do ul. Polnej. Zobowiązał
się także do wyczyszczenia istniejących
rowów w ul. Polnej i budowy nowych rowów na ul. Cichej, Wesołej i Spokojnej,
a naprawa nieutwardzonych dróg odbywać się będzie w ramach bieżących
remontów.
Z kolei zdaniem radnego Zbigniewa Bączyńskiego niezasadne jest dalsze
ograniczenie prędkości, gdyż ul. Dąbrowskiego znajduje się w strefie zabudowanej
i już obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
g.k.
– wyjaśnia dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała. Wraz z nadejściem wiosny muzealnicy planują rozszerzyć ofertę niedzielnych spotkań, sprzyjać bowiem
będzie temu pogoda, która pozwoli także
na organizację spacerów po mieście i zajęć w plenerze.
TOM
Fotorelacja str.XI

20 marca w Muzeum Regionalnym odbyły się rodzinne warsztaty wielkanocne.
W podobnych zajęciach biorą tu udział
także liczne grupy szkolne i przedszkolne.
W muzeum wyrabia się m.in. świąteczne ciasteczka wypiekane w tradycyjnym
piecu chlebowym. „Są to lukrowane zajączki, baranki i koguciki, które można
włożyć do świątecznego koszyczka” – wyjaśnia Anna Kowalska, która wyszukuje

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:
5 i 6.04.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Michałów gm. Dmosin.
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Wypalanie traw zabija rośliny, zwierzęta, środowisko!

Wraz z pierwszymi promieniami słońca pojawia się odwieczny problem, czyli
wiosenne wypalania traw. Przełom zimy
i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta
liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych.
Niewiedza oraz bezmyślność w posługiwaniu się ogniem doprowadzają nie tylko
do wyniszczenia całych ekosystemów, ale
także stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
Wypalanie traw niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo. Wysuszone trawy
palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana
kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się
spod kontroli i przeniósł na zabudowania.
Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie. Inni tracą dobytek
całego życia. Płonące trawy w przydrożnych rowach oraz w pobliżu infrastruktury kolejowej to także zagrożenie dla
kierowców i podróżnych. Co roku dym
z płonących nieużytków jest przyczyną
groźnych kolizji drogowych.
Podczas wypalania powstaje dym, którego podstawowymi składnikami są węglowodory z benzo-a-pirenem, dla ludzi
kancerogenne, dla przyrody śmiercionośne. Pióropusze dymów uniemożliwiają
pszczołom oblatywanie łąk. Wpływa to
na zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów i w konsekwencji obniżenie plonów
roślin. Do atmosfery przedostają się duże
ilości dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów aromatycznych o właściwościach
rakotwórczych. Ekolodzy radzą: zamiast
spalać, powinno się resztki kompostować
i w postaci próchnicy ponownie wprowadzać na pole.
Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc
lęgowych wielu gatunków gnieżdżących
się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się
gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez
wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej,
m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet
saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw
ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki),

ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy,
borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Niejednokrotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują
się torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo
trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet
kilka miesięcy. Torfowiska na regenerację
potrzebują kilku tysięcy lat. Często pożar
traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany.
Spalony las regeneruje się kilkadziesiąt lat.
Ziemia na „wypaleniskach” wbrew
temu, co sądzą zwolennicy wypalania
traw staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą
urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu
giną mrówki. Owady te zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład
masy organicznej i wzbogacają warstwę
próchnicy, „przewietrzają” glebę. Jedna kolonia mrówek może zniszczyć do 4
milionów szkodliwych owadów rocznie.
W pożarach traw giną biedronki, zjadające

mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę
gleby i jej właściwości. Płomienie i dym
zabijają pszczoły i trzmiele, co powoduje
zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów,
a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat
na regenerację.
Na koniec warto także podkreślić, że
wypalanie traw jest w Polsce prawnie zabronione. Ustawa o ochronie przyrody
i ustawa o lasach zabrania wypalania traw
na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach
przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi
grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od
roku do 10 lat więzienia.
Przestrzegamy przed zagrożeniami
wynikającymi z wypalania roślinności.
Apelujemy o rozsądek!
Wydział Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny

Zmiana rozkładu jazdy linii 53
Od 1 kwietnia zmieni się rozkład jazdy autobusu linii 53 Łódź - Brzeziny przez
Nowosolną, Lipiny, Paprotnię. Zmiana
dotyczy przede wszystkim wprowadzenia
nowego kursu w dni robocze z placu Dąbrowskiego w Łodzi o godz. 15.52, który
do Łodzi z Brzezin będzie wracał o godz.
17.45. Z uwagi na wprowadzenie dodatkowego kursu, niektóre inne kursy zmieniły
nieznacznie godziny odjazdu (o kilka minut). Warto więc zapoznać się z nowym
rozkładem.
Autobus z placu Dąbrowskiego w dni
robocze oprócz sobót będzie odjeżdżał
o godz. 3.10, 4.43, 5.10, 5.33, 6.00, 6.47,

9.54, 14.27, 15.22, 15.52, 16.37, 18.37
i 22.29. Autobus z Brzezin (ul. Głowackiego) będzie wyjeżdżał o godz. 4.05, 5.37,
6.22, 6.40, 6.55, 7.55, 11.00, 15.30, 16.30,
17.00, 17.45, 19.33 i 23.25. Nie zmienią się
godziny odjazdów autobusów w soboty
(z Łodzi 6.34, 11.26, 15.26, 17.54, i 22.34
oraz z Brzezin 7.30, 12.30, 16.30, 19.00
i 23.30), a także w niedziele i święta (z Łodzi 7.06, 9.49, 20.18 i 22.29, z Brzezin 8.15,
11.40, 21.28 i 23.25).
Nowy kurs wprowadzono na wniosek
pasażerów, z racji przepełnienia pojazdów w godzinach popołudniowych.
g.k.

KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta Brzeziny
dotyczący usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Brzeziny w 2016 roku.
Burmistrz Miasta Brzeziny informuje o przystąpieniu do opracowania wniosku o dotacje do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Wniosek wymaga stworzenia listy osób, które
z dofinansowania na demontaż i utylizację zdemontowanych materiałów chcą skorzystać w 2016 roku.
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć
dachowych. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości.
Zainteresowane osoby powinny złożyć do dnia 30 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, stosowny wniosek. Wzór wniosku oraz zasady udzielania dotacji
dostępne są na stronie internetowej www.ekologia.brzeziny.pl oraz w Urzędzie Miasta Brzeziny, III p.,
pok. 305 w godzinach pracy urzędu.
Informacje pod nr tel. 46 8742224 w. 317.
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Wielkanocne
spotkania
w bibliotece
W okresie przedświątecznym w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki
Publicznej miał miejsce cykl spotkań
edukacyjnych poświęconych tradycjom
wielkanocnym. Uczestniczyły w nich
przedszkolaki i uczniowie, w tym z Zespołu Szkół Specjalnych oraz podopieczni Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom". „Musimy bowiem
znać swoją historię i tradycje” – wskazuje Maria Witkowska, która prowadziła te spotkania wraz z Elżbietą Tamkun,
gdzie mowa była o dawnych zwyczajach wielkanocnych, począwszy od Środy Popielcowej aż do lanego poniedziałku. W nastrój słuchaczy wprowadziła też
okolicznościowa wystawka, a zainteresowani tym tematem mogli jeszcze pogłębić wiedzę, przeglądając liczne książki
związane z dawnymi zwyczajami, jakie dostępne są w czytelni Oddziału dla
Dzieci.
TOM
Burmistrz Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

Brzeziny, dnia 23 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu
obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz
art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z   art. 54 ust. 2 i 3 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz Uchwały Nr XLVII/252/2014 Rady
Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny
dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej
www.bip.brzeziny.pl projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie
miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 marca 2016 r. do
21 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1600.
Przedmiotem wyłożenia w zakresie części graficznej jest rysunek planu, na którym część objętą wyłożeniem stanowi obszar obwiedziony linią koloru
czerwonego. Pozostała treść rysunku planu nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia. Przedmiotem wyłożenia w zakresie części tekstowej jest tekst
projektu planu zaznaczony czcionką koloru czerwonego. Pozostała treść tekstu planu nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 kwietnia
2016 r. o godz. 1100, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), osoby fizyczne
i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2016 r.
Uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Brzeziny w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 maja 2016 r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), uwagi mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do
protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: brzeziny@brzeziny.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Brzeziny.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Burmistrza Miasta Brzeziny
/-/ Marcin Pluta

Kolejne wydanie BIS ukaże się 6 kwietnia
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja

ANGIELSKI, 517 719 198

ZATRUDNIĘ szwaczki do szycia bielizny – overlock,

USŁUGI podnośnikiem koszowym – wycinka drzew,

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

SPRZEDAM MAZDĘ 3; 1,6 diesel; grudzień 2010 r.; przebieg

696 049 953

zarobki. Firma znajduje się przy wjeździe do łodzi od strony

108 tys., 504 104 530

DIETETYKA, redukcja wagi, żywienie w chorobach,

Brzezin, tel 42 637 30 64

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

663 066 868

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

bez opłat, 505 927 959

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki

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

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

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

podłoga zagranica, 603 793 543

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

501 130 286, FACEBOOK: ŚLIW-BRUK

SZWACZKI, chałupniczki, kurtka męska, 516 593 442

POKOLIZYJNE, powypadkowe – kupię, 696 309 483

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż.

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E w transporcie
międzynarodowym, 601 308 566

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

Producent, 503 572 046

606 347 076

D O MY

SPRZEDAM Passata 85, 1999 r., 607 463 809

www.dom-szkieletowy.com, 605 547 201

504 184 065

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

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

ZATRUDNIĘ szwaczki, 601 306 380

SPRZEDAM PEUGEOT 106 - 1997 r., 500 434 202

TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe,

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

SPRZEDAM skuter marki Sonic, stan bdb., 518 109 506

669 201 962

ZAKŁAD krawiecki zatrudni szwaczki na stałe – żakiety,
spodnie, spódnice, 605 086 828

szkieletowe

kanadyjskie,

dachy,

ZATRUDNIĘ pracowników do obsługi wago-pakowarki,

SPRZEDAM Alufelgi 13 cali, 5-ramienne, 608 609 751

J. NIEMIECKI, 605 522 382

SPRZEDAM skuter MOTOBI, 46 874 17 27

KROJOWNIA, 604 27 11 18

PRZYJMĘ przeszycia czapek, 501 695 271

SPRZEDAM skuter do małego remontu, 502 553 486

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa

KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306

o pracę, 506 188 477

Usługi

KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

SZWALNIA przyjmie przeszycia, kurtki, żakiety, spodnie

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

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

- 601 30 39 11

, 608 33 44 55

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E do przewozu drobiu

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

żywego, 605 731 767

uprawnienia budowlane, 605 397 614

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85 10,11,12, (13)

FIRMA „ROSSA” zatrudni szwaczki, chałupniczki oraz zleci

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

ROWERY – naprawa, serwis, sprzedaż,792 934 565

przeszycia, 602 475 488
ZAKŁAD w Borowej zatrudni szwaczki, tel. 604 797 243

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,

TANIO i solidnie układanie kostki brukowej, 783 141 557

elewacje, poprawki. Wnętrza: płyty K-G, gładzie, glazura,

KOSMETYKA wnętrz pojazdów, pranie tapicerki,

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 448 129

terakota, itp., 669 477 012

czyszczenie, konserwacja skór. facebook: HSN kosmetyka

ZATRUDNIĘ osobę do prowadzenia sklepu

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H – dojazd!!! Laptop się

wnętrz pojazdów, 508 259 615

motorazycyjnego ze znajomością komputera, 535 77 05 24

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

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko

PRACA z AVON – 512 335 189

naprawię. Brzeziny, Koluszki i okolice. 732 313 316

podwoziówka, 665 734 042

DAM pracę szwaczce, 501 025 190

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C i blacharza lakiernika,

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

PANELE z bezpiecznego szkła, 606 711 067

605 097 071

karcher, 606 495 830

GLAZURNICTWO – profesjonalnie, 606 711 067

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E kraj, 508 230 297

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

MERCEDESEM retro do ślubu, 783 029 547

PRZYJMĘ od zaraz do prac ogólnobudowlanych

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

FOTOGRAFIA studyjna i plenerowa, www.FOTO-SUKCES.

i dekarskich, 602 138 477

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa, 889

PL, 605 191 375

ZATRUDNIĘ murarzy do prac wykończeniowych

994 992

NAPRAWA AGD i silników elektrycznych, 602 502 882

w Strykowie, 603 872 901

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

REHABILITACJA domowa, masaż leczniczy, 535 228 336

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

PRYWATNY gabinet fizjoterapii, 534 226 337

ZATRUDNIĘ do roznoszenia ulotek, 508 301 062

www.odslonka.pl

USŁUGI koparko – ładowarką, 515 493 834

ZAKŁAD krawiecki w Brzezinach zatrudni szwaczkę,

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

WYKONAWSTWO przyłączy wod. - kan., 515 493 834

602 898 689

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

BUDOWA domów, budynków gospodarczych, 783 117 546

ZATRUDNIĘ szwaczki, 504 047 314

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

REMONTY – tanio, 721 958 081

ZATRUDNIĘ kierowcę, kontenery, kraj, CV na e-mail:

K I E R OW N I K

USŁUGI hydrauliczne, instalacje wod-kan., c.o., 509 209 379

rdz@vp.pl , 606 155 155

budow y

z

uprawnieniami

ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o.

Praca

poprowadzi budowy, 604 381 688

ZATRUDNIĘ na stałe lub dorywczo mechanika – kierowcę
kat. C+E, praca w Koluszkach, 602 579 706
ZATRUDNIĘ pomoc hydraulika, 509 209 379

OGRODZENIA 606 303 471

ZATRUDNIMY szwaczki, chałupniczki, stała praca,

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż –

509 477 106

PRZYJMĘ szwaczki – sukienki – stała praca, 509 869 237

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

PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845 od 44/2015

ZAKŁAD krawiecki zatrudni prasowaczkę(a) oraz pomoc

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

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

szwalni, Koluszki, 693 426 098

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

POMOC szwalni, 661 121 966

POSZUKUJĘ osoby do opieki nad starszą sprawną osobą,

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

ZATRUDNIĘ prasowacza lub preserkę, 516 846 790

605 433 428

budowlanego, 510 809 025

PRASOWANIE KONFEKCJI
profesjonalnie 734 247 178

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź – Widzew, dowóz z Brzezin,

ZLECĘ wykonanie drobnych prac remontowych,

505 659 168

601 211 273

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki,

ZATRUDNIĘ preserkę/presera z możliwością pracy

514 288 649

w godzinach popołudniowych, 502 219 299
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drobne ogłoszenia
Nieruchomości

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

ogrodzona, gotowa do zagospodarowania, powierzchnia

Wojciechowski 503 491 722

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

1500m2, 505 879 777

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

505 092 499

SPRZEDAM siedlisko 1,5 ha, media, dostęp do rzeki, gm.

501 962 424
SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej, 726 879 139

KUPIĘ nieużytki, mogą być zalesione, 603 649 467

Dmosin, 46 874 72 01

SPRZEDAM mieszkanie w bloku 36 m2, III piętro,

SPRZEDAM 2,8 ha ziemi V i VI klasa, gm. Dmosin,

SPRZEDAM pług 3-4 skibowy zabezpieczenie resor i siewkę

691 558 528

46 874 72 01

amazone 800 i 1500 kg, 505 128 289

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

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 3600 m2 z projektem

ZAKŁAD garmażeryjny oferuje: krokiety, pierogi, golonki,

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

- Mroga Dolna, 510 724 760

devolaye, itp. Zapraszamy, ul. Piłsudskiego 43 a obok
muzeum, 505 643 573

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

SPRZEDAM mieszkanie 48 m2, parter , Przedwiośnie 1,

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

605 547 205

DROBNE kamienie polne spod przesiewania na

W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe,

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń

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

sprzedam,

505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

ABC-BUD Strumian, 46 874 18 80

46 833 77 08

MIESZKANIE na sprzedaż 38 m2 Kołacin, 505 806 554

SPRZEDAM : rowery, trampolinę, biurko, 505 747 908

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

DO wynajęcia lokal w centrum Koluszek o pow. 40 m2 prazy

SPRZEDAM jęczmień do siewu, 667 556 439

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

ulicy Brzezińskiej 11, 600 802 959

PROSIĘTA, 512 105 749

Przemysłowej, 797 903 458

DZIA ŁKA budowlana Brzeziny – sprzedam, 782 845 235

SPRZEDAM owies, łubin, siano i słomę, tel. 602 838 068

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

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach – 10 arów za

SPRZEDAM siano i słomę, 606 920 820

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

osiedlem Kulczyńskiego, 789 259 660

SPRZEDAM wózek dziecięcy, orbitreka, 692 118 439

SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430

GARAŻ kupię przy Głowackiego, 507 789 630

SPRZEDAM łubin słodki niebieski, 602 310 059

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

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 4700 m2 w Koziołkach,

SPRZEDAM pszenicę jarą, 46 874 22 85

!!!, 508 837 214

510 724 760

SPRZEDAM słomę, małe kostki, 698 538 748

WYNAJMĘ lokal do 100 m2 na szwalnię, 505 659 168

SPRZEDAM działkę z budynkami, 602 468 379

SPRZEDAM łubin słodki, niebieski, 46 874 52 25

SPRZEDAM działkę na ul. Ludowej, 791 682 106 po 17.00

SPRZEDAM działkę w Koluszkach przy ul. Granicznej,1600

SPRZEDAM kroczek, narybek karpia, 504 984 689

DO wynajęcia lokal o pow. 124 m2 w centrum handlowym

m2, cena 50,-/m2, 602 579 706

WÓZEK spacerowy dziecięcy – angielski, rower holenderski,

w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 11, łazienka, ogrzewanie

SPRZEDAM atrakcyjne działki budowlane od 900 – 1300

505 027 487

gazowe, 600 802 959

m2. Cena 60,- zł./ m2, 792 433 601

SPRZEDAM łubin gorzki, 880 540 547

SPRZEDAM działkę zabudowaną w Brzezinach, 502 218 538

SPRZEDAM działkę rekreacyjną 300 m2 w Kaletniku,

SPRZEDAM sadzeniaki, bryza, 600 812 586

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę, 721 064 290

603 571 525

MIEJSCE na Twoją reklamę, 501 541 580

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe o pow. 48 m2, 505

SPRZEDAM M3 Rogów, 503 964 689

SPRZEDAM gołębnik piętrowy i budę dla psa, 696 637 993

700 655

SPRZEDAM działkę na „BRATKU”, 609 481 069

SPRZEDAM narybek kroczek karpia, amura, tołpygi,

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

SPRZEDAM lub zamienię M5 na M3 na osiedlu

691 292 601

SPRZEDAM działkę budowlaną, inwestycyjną – 2996 m2

Kulczyńskiego, 698 189 876

SPRZEDAM sadzeniaki, siano, 691 770 716

w Brzezinach, ul. Waryńskiego, 721 712 813

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul.

WKŁADKI ortopedyczne, 534 221 338

DO wynajęcia lokal na działalność produkcyjną, usługowo-

Kulczyńskiego, 605 830 668

SPRZEDAM owies, jęczmień i mieszankę, 506 541 534

biurową, 505 747 908

SPRZEDAM ½ domu w Rogowie 55 m2, działka 500 m2,

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce, silniki

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

664 667 401

elektryczne NOWE !, 501 713 102

Modrzewskiego, 504 047 536

PRZYJMĘ ziemie w dzierżawę, 785 534 988

SADZONKI malin, 721 958 081

GARAŻ do wynajęcia , Sienkiewicza 10, 512 457 975

SPRZEDAM 1 ha – Wola Cyrusowa Kolonia, tanio, 508 300

ŁUBIN słodki sprzedam, 608 654 436

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

999

SPRZEDAM opryskiwacz sadowniczy podwieszany,

SPRZEDAM M6, 509 171 241 )

POSIADAM garaż do wynajęcia, 537 529 559

798 905 842
SPRZEDAM seradele, 512 335 528

LOKALE użytkowe od 27 – 300 m2 do wynajęcia – Rogów,

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

605 784 278

664 811 218

SPRZEDAM T25, śrutownik, dwukółkę, kultywator, brony,

ZAMIENIĘ na większe/sprzedam mieszkanie 35 m2 w bloku

SPRZEDAM ziemię 1,77 ha z możliwością zabudowy

siewnik, krowę cielną, 605 457 156

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

w Brzezinach przy ul. Ludowej, 692 090 687

SPRZEDAM siano w kostkach, 607 956 359

DZIAŁKI budowlane w Brzezinach 1000 – 1500 m2,

WYNAJMĘ budynek 100 m2 w Woli Łokotowej gm.

SPRZEDAM jęczmień do siewu – odmiana „OBEREK”,

atrakcyjna lokalizacja, 607 167 175

Jeżów (działalność gospodarcza, pokoje pracownicze),

600 784 560

DOM w Rogowie sprzedam lub zamienię na M3/M4,

44 714 04 79, 726 700 567

792 028 888

Różne

SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1 ha, Poćwiardówka
53, 721 578 433

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

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

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,

po 17.00, 661 398 086

grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,

POSZUKUJĘ domu do wynajęcia, 607 828 037

Targowisko Miejskie
KUPIĘ zboże, 508 471 814

HEF 25 KW Lubliniec z podajnikiem na eko-groszek, mało
uzywany, max ciśnienie robocze 0,20 Mpa, 609 190 440
SPRZEDAM kuchnię gazową, 660 036 353

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604

Kolejne wydanie BIS ukaże się 6 kwietnia
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Zwycięstwo Startu w próbie generalnej

Start Brzeziny wygrał w swoim ostatnim meczu sparingowym w okresie przygotowawczym
do wiosennej rundy rewanżowej łódzkiej klasy
okręgowej z LKS Gałkówek (I grupa łódzkiej klasy A) 3:0. Podopieczni grającego trenera Marcina Olejniczaka mogli wygrać znacznie wyżej, ale
chwilami razili nieskutecznością.
Spotkanie odbyło się w sobotę na Stadionie
Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach.
Od początku brzezinianie narzucili swój styl gry
i świetnie grali skrzydłami. Przewagę gospodarzom udało się udokumentować w 25. minucie,
kiedy bramkarza przyjezdnych pokonał Marcin Olejniczak. Jeszcze przed przerwą Start mógł
podwyższyć prowadzenie, ale nie potrafił wykorzystać kilku dobrych okazji. Piłkarze z Gałkowa grali bardzo chaotycznie i swoich szans szukali głównie w kontratakach. Po przerwie obraz
gry właściwie się nie zmienił – gospodarze dominowali i starali się udokumentować przewagę. W 60. minucie na 2:0 podwyższył wracający do formy Kamil Walczak. Rywale starali się
zdobyć kontaktową bramkę. Gałkowianie mogli tej sztuki dokonać w 72. minucie, kiedy egzekwowali rzut karny, ale jedenastki nie udało
im się wykorzystać. Osiem minut później piłkę
do siatki posłał Bogusław Saganowski i tym samym ustalił końcowy rezultat na 3:0 dla Startu.

Szkoleniowiec po meczu nie do końca był zadowolony z postawy swoich podopiecznych. Jego
zdaniem największym problemem był brak skuteczności w decydujących momentach i indywidualne błędy. Czarno-czerwoni mają już tylko
kilka dni na poprawę wszelkich mankamentów,
ponieważ w najbliższy weekend zainaugurują
rundę wiosenną łódzkiej klasy okręgowej.
Drużynę w ostatniej chwili opuścił bramkarz Michał Jaworowski, który przeniósł się do
innej drużyny z łódzkiej okręgówki MKS 2000
Tuszyn. Do klubu ze Sportowej powrócił natomiast selekcjoner reprezentacji Polski w Beach
Soccerze Bogusław Saganowski i obrońca Tomasz Kaczmarek, który występował ostatnio
w Grembachu Zgierz. Start oprócz tego pozyskał
Wojciecha Janczaka z LKS Różyca i bramkarza
Jarosława Ruska z rezerw Pelikana Łowicz. Ponadto drużynę wspomagać będą zawodnicy
z zespołu juniorskiego.
Pierwsze spotkanie ligowe w tym roku brzezinianie rozegrają w Wielką Sobotę 26 marca
o godzinie 16:00. Rywalem Startu w wyjazdowym spotkaniu 17. kolejki będzie LZS Justynów. Natomiast pierwszy mecz na Stadionie
Miejskim w Brzezinach odbędzie się w sobotę
2 kwietnia o godzinie 16:00, a rywalem naszej
drużyny będzie GLKS Dłutów.
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

LANY PONIEDZIAŁEK NA BASENIE!
Dnia 28 marca 2016 roku (lany poniedziałek)
zapraszamy na Krytą Pływalnię CKF w Brzezinach
w godz. 11.00 - 13.00 wszystkie dzieci i młodzież uczącą się
w S.P. nr 1, S.P. nr 2 oraz w Gimnazjum w Brzezinach.
Wejście bezpłatne za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej!

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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Wesołych, pełnych wiary
i nadziei Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych przy wspólnym stole.
Smacznego święconego jajka
oraz mokrego poniedziałku
życzy

15

dyrekcja i pracownicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Brzezinach

Wiosny w sercu,
pogody w duchu!
Szczęśliwych
i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
oraz mokrego Dyngusa
życzą
pracownicy i Dyrektor
Centrum Kultury Fizycznej
w Brzezinach

Aby mazurki na świątecznym stole
koncertowały tak słodko jak co roku,
a kolorowe pisanki i wielkanocne zajączki
wyczarowały wiosenny optymizm,
który trwać będzie do siego roku.
Wszystkim
sympatykom
życzy
Muzeum Regionalne
w Brzezinach.

Spokojnych
Świąt Wielkanocnych
Zmartwychwstania Pańskiego
wypełnionych nadzieją
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych
życzą
członkowie, sympatycy i Zarząd Powiatowy
Prawa i Sprawiedliwości
w Brzezinach
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy obfitych łask i błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego, dobrego odpoczynku,
smacznego jajka, mokrego Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych dni. Oby w czas Święta Paschy
w Waszych sercach, rodzinach i domach
zagościły radość i spokój.
Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa

Mieszkańcom Gminy Dmosin i Powiatu Brzezińskiego
życzymy zdrowych, radosnych i pogodnych
Świąt Wielkiej Nocy, pełnych miłości,
nadziei i wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
Przewodnicząca
Rady Gminy Dmosin
Barbara Kosma
wraz z Radnymi Rady Gminy

Wójt Gminy Dmosin
Danuta Supera
wraz z pracownikami
Urzędu Gminy

Ciepłych i bezpiecznych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności i radości
życzą

Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach Cezary Petrus,
policjanci i pracownicy cywilni KPP w Brzezinach

Kolejne wydanie BIS ukaże się 6 kwietnia
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Zdrowych i pogodnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
pełnych nadziei, wiary i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
życzą

Wielkanoc to czas nadziei,
czas odnawiania się wiary w miłosierdzie Boże
i dobro drugiego człowieka.
Niech te Święta Wielkanocne przepełnione
będą pokojem, miłością i odpoczynkiem w gronie
najbliższych, niech radosny dzień Zmartwychwstania
Pańskiego odnowi naszą wiarę, wzmocni nadzieję,
a powracająca do życia natura
będzie natchnieniem w codzienności.
Życzymy błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!
Alleluja.

Duszpasterze parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Ks. Dziekan Marek Balcerak, Ks. Piotr Górski

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Zastępca Burmistrza Justyna Nowak
Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Kędzia
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Zofia Krawczyk, Andrzej Kurczewski
Radni Miasta Brzeziny

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
wychodzi z grobu dnia trzeciego ......”

„Radosne doświadczenie tego, że miłosierny Bóg stale nas kocha
i nieustannie nam przebacza, musi być dla nas impulsem do tego,
abyśmy i my byli miłosierni dla innych…”.

Te słowa naszego Arcybiskupa Metropolity,
wskazują nam drogę, jaką przebył Chrystus,
by pokazać Miłosierdzie Ojca.
Jego zwycięstwo świętujemy.
Od Bramy Miłosierdzia, na radosne świętowanie
- błogosławimy wszystkim parafianom,
mieszkańcom Brzezin i gościom.
Wielkanoc `2016

Duszpasterze parafii Podwyższenia Św. Krzyża

Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa nie była od początku wygodna
dla wszystkich. Jednak On, Zbawiciel i Odkupiciel świata,
pokonał śmierć i szatana.
On także dodaje nam sił do walki o nasze życie.
Niech czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego obudzi w każdym
z nas ducha wiary, że On - dawca życia
otworzył nam wszystkim drogę do Domu Ojca.
Wspólnota klasztoru franciszkanów życzy wszystkim swoim
Parafianom i Sympatykom oraz wszystkim mieszkańcom Brzezin
wielu łask płynących od Zmartwychwstałego Jezusa.
Niech radość Wielkanocnego poranka gości w sercach Waszych,
aby każdy dzień życia był przepełniony Jego błogosławieństwem.

WIELKANOC 2016

Z darem modlitwy
Franciszkanie z Brzezin

I
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MLUKS blisko awansu

Duży krok w stronę awansu do II ligi mężczyzn w tenisie stołowym zrobili zawodnicy MLUKS Brzeziny. Podopieczni grającego trenera Jana Pudlarza w pierwszym
meczu II rundy doznali wyjazdowej porażki z TG Sokołem Zgierz i na własnym parkiecie wysoko pokonali rezerwy KS Energetyka Łódź.
Spotkanie w Zgierzu z czwartym w tabeli Sokołem było bardzo wyrównane.
Po pierwszych grach singlowych był remis 2:2. Punkty dla naszej drużyny zdobyli: Ireneusz Staroń, który 3:1 pokonał
Huberta Gawędę i Fabian Jóźwikowski,

który takim samym rezultatem wygrał z Krzysztofem Krychem. Rywalizacja deblowa również była wyrównana.
Na pierwszym stole Marcin Dens w parze z Ireneuszem Staroniem 3:2 wygrali
z duetem Hubert Gawęda/Tomasz Masica,
a na drugim identycznym rezultatem Jan
Pudlarz/Fabian Jóźwikowski ulegli parze
Krzysztof Krych/Karol Szcześniak. W obu
pojedynkach decydujące okazały się końcówki poszczególnych partii. Niestety,
w kolejnych meczach singlowych brzezinianie musieli uznać wyższość rywali. Jeden punkt zdobył Pudlarz, a w całym meczu MLUKS Brzeziny przegrał 4:6.
Drugi mecz II rundy był bardzo ważny dla losów dalszych ligowych zmagań.
W pierwszym meczu nasi tenisiści wygrali w Łodzi z rezerwami KS Energetyka
Łódź aż 10:0 i w spotkaniu rewanżowym
musieli odnieść minimalne zwycięstwo.
Spotkanie rozpoczęło się od bardzo wyrównanych pojedynków Ireneusza Staronia z Danielem Koneckim i Marcina Densa z Arkadiuszem Frątczakiem.
Oba pojedynki zakończyły się dopiero po
pięciosetowych bojach, a punkt zdobył

tylko Staroń. Dens zawiódł, przegrywając wszystkie mecze, w tym pojedynek deblowy. Na drugim stole świetnie radzili
sobie natomiast Jan Pudlarz i Fabian Jóźwikowski. Grający trener wygrał po 3:0
z Erykiem Czyżewskim i Andrzejem Juszko, a Jóźwikowski kolejno 3:1 i 3:0. Obaj
panowie dołożyli jeszcze punkt w deblu.
Brzezinianie odnieśli okazałe zwycięstwo
7:3 i poczynili spory krok do II ligi.
W tabeli nasi tenisiści mają na swoim
koncie 22 punkty i powiększyli przewagę
nad KS Energetykiem II Łódź do czterech
oczek. Oznacza to, że na trzy kolejki przed
końcem rozgrywek do awansu brakuje im
tylko jednego zwycięstwa. MLUKS Brzeziny najbliższą szansę na osiągnięcie tego
celu będzie miał w sobotę 16 kwietnia
o godzinie 17:30. Tego dnia w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach podopieczni trenera Jana Pudlarza
zmierzą się z UMLKS Radomsko.
Dawid Saj

Kredyty na PIT
Szybka decyzja
tel. 664 978 800

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

Brzeziny

Symbole wielkanocne z gminy Brzeziny

Pierwszego dnia wiosny nastąpiło rozstrzygnięcie trzeciego już konkursu na
symbol wielkanocny organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Dąbrówce Dużej.
Technika prac była dowolna, miały
być jednak wykonane w formie przestrzennej. Uczniowie szkół podstawowych z gminy Brzeziny, którzy brali

udział w rywalizacji, przygotowali więc
różnorodne zajączki, kogutki, palmy
czy koszyczki wielkanocne. „Trudno
było dokonać wyboru, ponieważ były to
bardzo twórcze, pełne inwencji prace”
– wskazuje przewodnicząca jury, radna Anna Gorzka. Oprócz niej prace oceniali jeszcze pracownik Urzędu Gminy
Brzeziny Dorota Kamińska oraz radni
Elżbieta Ołubek i Paweł Zybała. Spośród

Uczniowie powitali wiosnę

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej powitali wiosnę, topiąc
marzannę w pobliskiej rzeczce o nazwie
Grzmiąca. „Kultywujemy tę tradycję od
lat” – wskazuje Iwona Seroczyńska – opiekunka samorządu uczniowskiego, który

corocznie organizuje topienie marzanny.
Kilka lat temu to wydarzenie nagrywała
nawet regionalna telewizja, a uczniowie
byli wówczas ubrani w starodawne stroje słowiańskie.
TOM

40 przekazanych dzieł trzeba było jednak wybrać te najlepsze. Ostatecznie zdecydowano się nagrodzić 9 laureatów, a zostali nimi: Kacper Jatczak,
Maja Łukasik, Dawid Rawicki i Aleksandra Klimczak ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej; Jakub Polit, Patrycja Śmietana i Natalia Nowaczyk ze
Szkoły Podstawowej w Bogdance oraz
Karol Sokołowski i Nikola Fic ze Szkoły
Podstawowej w Gałkówku Kolonii. „Na
maj zaplanowaliśmy już kolejną rywalizację dla uczniów, będzie to VII edycja Konkursu Pięknego Czytania” – informuje Krzysztof Jaszczyk, kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce Dużej.
TOM

Dzień Kobiet w teatrze

18 marca gospodynie z Małczewa zorganizowały sobie nietypowy Dzień Kobiet. 24 mieszkanki tej miejscowości wybrały się bowiem do Teatru im. Stefana
Jaracza w Łodzi na spektakl „Książę Niezłomny” Calderona w przekładzie Juliusza Słowackiego, w reżyserii Pawła Świątka. Panie niezwykle zaciekawił spektakl,
gdzie wzięty do niewoli przez króla Fezu
portugalski infant Don Fernand oddaje
życie za chrześcijańskie miasto. Niesamowitą kreację stworzył tu znany aktor Mariusz Jakus. Spodobała im się też postapokaliptyczna sceneria spektaklu. Wszystko
uzupełniła zaś muzyka improwizowana
na żywo przy pomocy instrumentów klawiszowych i elektronicznie przetworzonego głosu. Korzystając z okazji licznej obecności członkiń, w drodze powrotnej panie
z KGW Małczew zaplanowały swój kalendarz imprez na rok 2016. Koło Gospodyń
Wiejskich z Małczewa bardzo dziękuje
wójt Gminy Brzeziny Barbarze Hojnackiej za sfinansowanie przejazdu mieszkanek tej miejscowości do teatru.
TOM
ogłoszenie płatne
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Misie pierwszymi liderami Ligi Orlikowej
Drużyna Misiów została pierwszym liderem czwartego sezonu Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej. W sobotę Misie pokonały na Orliku przy Szkole Podstawowej
nr 2 debiutujący zespół Pompa Team aż
18:2. Największą niespodzianką był remis Bad Boys z Transformersami. W innych pojedynkach zwyciężali faworyci.
Misie przystąpiły do tego spotkania w roli zdecydowanego faworyta.
W drużynie Pompa Team z różnych
przyczyn nie mogło wystąpić trzech
podstawowych graczy. Od początku
spotkania ligowi weterani zaczęli punktować niedoświadczonych rywali. Pojedynek momentami przypominał walkę Dawida z Goliatem. Na każdego gola
Pompy Misie odpowiadały trzema trafieniami. W drugiej połowie sytuacja
wyglądała podobnie. Misie kontrolowały przebieg gry i dalej punktowały rywali. Zawodnicy Pompy Team starali się
odrabiać straty, ale było to niemożliwe
ze względu na popełniane błędy. Wyniki innych spotkań wyglądały następująco: Bad Boys – Transformersi 3:3,

!!! UWAGA !!!
Jeżeli w przeciągu

3 ostatnich lat dostałeś
odszkodowanie
z OC sprawcy na naprawę
swojego samochodu, to
PRZYSŁUGUJE CI
DODATKOWO

1.000,- zł.

ok.
ODSZKODOWANIA
Zadzwoń: 609 767 919
Sienkiewicza 3, Brzeziny
Do wynajęcia budynek
wolnostojący wyposażony we
wszystkie media o powierzchni
140 m2 w Brzezinach,
ul. Słowackiego 8
w celu prowadzenia
działalności gospodarczej.
tel. kontaktowy 504 184 065

Coco Jambo – OKS 1:14, Zieloni Bimbrownicy – Bączki 7:8, Wiejskie Smoki
– Zdrowie Rogów 3:12, Speed Polik –
Red Luj 3:5, Relaks 50+ – Zielona Strona Mocy 16:3.
Druga seria spotkań zostanie rozegrana w świąteczny weekend. W Wielką Sobotę o godzinie 18:00 na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr 1 Pompa
Team podejmie Bączki, a o godzinie
19:30 Coco Jambo zagra z Zieloną Stroną Mocy. O tej samej porze na Orliku

przy Szkole Podstawowej nr 2 Zieloni
Bimbrownicy zmierzą się ze Speed Polik. W niedzielę 3 kwietnia odbędą się
cztery spotkania. Na Orliku nr 1 o godzinie 17:00 Relaks 50+ rywalizować
będzie z Transformersami, a o godzinie
18:30 Wiejskie Smoki będą starały się
odebrać punkty Misiom. Na Orliku nr
2 o godzinie 17:00 Zdrowie Rogów zagra z OKS, a o godzinie 18:30 Bad Boys
zagra z Red Luj.
Dawid Saj

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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I Miejski Przegląd Szkolnych Grup Teatralnych Brzeziny 2016
- popularyzacja umiejętności artystycznych młodzieży
Mając na uwadze animację różnych form
twórczości Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach już od kilku lat włącza się
w organizację Międzynarodowego Dnia
Teatru przypadającego 27 marca. Zgodnie z ideą tego wydarzenia podejmowane są działania zmierzające do ukazania
mieszkańcom wartości sztuki i dorobku
artystycznego w życiu codziennym. Tego
typu przedsięwzięcia przyczyniają się także do integracji lokalnej społeczności.
W tym roku obchody będą miały szczególną oprawę z uwagi na trwający Światowy Rok Williama Szekspira, ogłoszony
z okazji 400. rocznicy śmierci wybitnego
dramaturga. W ramach wydarzenia zaplanowano I Miejski Przegląd Szkolnych
Grup Teatralnych Brzeziny 2016 skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta oraz
powiatu. Młodzież przedstawi inscenizacje oparte na sztukach Williama Szekspira. „Celem przeglądu jest promocja
twórczości wybitnego angielskiego dramatopisarza, budzenie fascynacji teatrem
wśród młodego pokolenia, skłanianie do
poszukiwań różnorodnych rozwiązań
artystycznych, rozbudzenie wyobraźni
twórczej, popularyzacja kultury i piękna
żywego słowa oraz orientacja na rynku lokalnej amatorskiej twórczości teatralnej"
– wyjaśnia Ewa Kalińska, dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.

Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszym terminie – 30 marca w godz. 10.00 - 12.30 zaprezentują się
zespoły z gimnazjów. Natomiast grupa „Dell'arte” z LO im. J. Iwaszkiewicza
w Brzezinach swoje przedstawienie pokaże podczas finałowego spotkania 4 kwietnia o godz. 18.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Brzezinach.
Umiejętności artystyczne uczniów oceni komisja konkursowa, w której składzie
zasiądą nauczyciele poloniści ze zgłoszonych do konkursu szkół. Również tego
dnia nastąpi rozstrzygnięcie przeglądu,
a uczestnikom zostaną wręczone dyplomy i wyróżnienia.

Do objęcia honorowym patronatem
I Miejskiego Przeglądu Szkolnych Grup
Teatralnych Brzeziny 2016 zostali zaproszeni starosta powiatu brzezińskiego Edmund Kotecki, burmistrz Brzezin Marcin
Pluta oraz wójt gminy Brzeziny Barbara
Hojnacka.
Międzynarodowy Dzień Teatru
w Brzezinach uświetni występ związanego z naszym miastem wykonawcy poezji
śpiewanej Jakuba Pawlaka.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że
udział w tym bezpłatnym wydarzeniu
zachęci mieszkańców Brzezin i okolic
do zainteresowania teatrem i pozytywnie wpłynie na upowszechnienie tej formy kultury w naszym mieście.
a.j.

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

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
		

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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I MIEJSKI PRZEGLĄD
SZKOLNYCH GRUP TEATRALNYCH
BRZEZINY 2016
KONCERT FINAŁOWY
WYSTĘP JAKUBA PAWLAKA

4 KWIETNIA 2016 GODZ. 18:00
SALA KONFERENCYJNA URZĘDU
MIASTA W BRZEZINACH

ZAPRASZAMY !!!
WSTĘP WOLNY

BIS/12/2016
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Słynne palmy z Zalesia
VI
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Już po raz jedenasty gospodynie z sołectwa Zalesie przygotowały wielometrowe palmy, który ozdobiły klasztor oo. Franciszkanów w Niedzielę Palmową.
Pierwsze palmy wykonane w świetlicy w Bogdance miały wysokość około 2 metrów, obecnie najdłuższa z palm mierzy 9,5 metra, a na
przestrzeni lat wykonywano nawet ponad trzydziestometrowe, lecz nie
mieściły się one już we franciszkańskiej świątyni. „W tym roku palmy
ozdobiło 850 splecionych w spiralę kwiatów w kształcie piwonii, które ozdobiono bukszpanem” – informuje przewodnicząca koła Elżbieta
Ołubek. O stosowne pręty zadbał Leszek Ołubek, transport palm zapewnili Renata i Piotr Swędowie, a w świątyni ustawili je strażacy z Polika. Kwiaty przygotowywano około trzech tygodni, a kolejny tydzień
trwało ich wplatanie. W ubiegłym roku przygotowano 750 kwiatów,
m.in. jabłoni i wiśni, które ozdobiono 120 wydmuszkami pełniącymi
rolę bazi. Każdego roku wzór palm jest bowiem inny, a tradycja z sołectwa Zalesie stała się tak sławna, że palmy te pokazywano nie tylko
w telewizji regionalnej, ale i ogólnopolskiej. Od trzech lat gospodynie
wyplatają też dywany kwiatowe, które zdobią franciszkański klasztor w Boże Ciało. Inną sławną tradycją z Zalesia jest Święto Kiszenia
Kapusty, również prezentowane w licznych mediach. W telewizji pokazywano również tradycyjne potrawy wielkanocne z gminy Brzeziny. Obecnie trwa przygotowanie stołu na święcenie pokarmów, a po
Wielkanocy panie spotkają się na tradycyjnym „jajku". Łącznie Koło
Gospodyń Wiejskich sołectwa Zalesie skupia 34 panie, którym pomaga też grupa panów, głównie z Rochny, Ścibiorowa, Bogdanki, Starych
Koluszek i Zalesia.
TOM
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Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia,
pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
życzą
dyrektorzy Przedszkoli Nr 1 i Nr 3,
Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2
oraz Gimnazjum w Brzezinach

str.IV
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Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Brzezin
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i radości,
samych słonecznych dni
oraz sukcesów w życiu
prywatnym i zawodowym
składają
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu samych radosnych chwil,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
w imieniu Strażaków i własnym życzy
st. bryg. Jarosław Tomaszewski
Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach

„Jesteśmy świadkami miłości. Miłość nie umiera. Miłość jest wieczna.
Bóg jest miłością. Bóg jest Miłosierdziem”

Niech radość Wielkanocy napełni
nasze serca nadzieją i obfitością łask
od Zmartwychwstałego Chrystusa.
Składając sobie życzenia, podzielmy się jajkiem,
wedle przesłania ks. Jana Twardowskiego:
„Jeśli ktoś jajko z miłości dzieli jak trzeba
– tego jajko prowadzi do nieba”.
Brzeziny, Wielkanoc `2016

SPOŁECZNY KOMITET ODNOWY
KOŚCIOŁA ŚW. ANNY

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.
św. Jan Paweł II

Święta Wielkanocne są szczególnym
czasem refleksji i nadziei.
W tym roku czas oczekiwania
na Zmartwychwstanie Pańskie
zbiega się z oczekiwaniem na obchody
1050. Rocznicy Chrztu Polski.
Z tej okazji ŻYCZYMY, by nowina
Wielkanocnego Poranka
stała się źródłem radości i pokoju,
które będą towarzyszyć nam w codziennych sprawach.
Niech tegoroczne Święta upłyną w zdrowiu
i pełnej miłości rodzinnej atmosferze.
Przewodniczący
Rady Powiatu Marian Krasiński

BIS/12/13/2016

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Pięknych
Świąt Wielkanocnych
- obfitujących w rodzinne
spotkania,
pozytywne emocje
i wiosenną radość
- tego życzy
ZESPÓŁ Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach
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Dzień otwarty w Szkole
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Podstawowej nr 2 w Brzezinach
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Jedynka powitała pierwszy dzień wiosny

Święto wiosny w Dwójce
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Wielkanocne warsztaty w Muzeum Regionalnym
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Wojewoda łódzki odwiedził Brzeziny
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Trwa budowa zestawu ciśnienia HYDRO

Kolejną inwestycją ujętą w planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2015-2016 jest
montaż zestawu hydroforowego na ujęciu wody.

Obecnie w budynku stacji wodociągowej znajdują się dwa zestawy podnoszenia ciśnienia – jedno typu HYDRO
20003CRE45-2-2 o wydajności 1116 m 3/h

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ

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

Koluszki, ul. Brzezińska 139

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

Mark-eko Producent:
- Brykietu opałowego
ze słomy – Peletu
ze słomy – Peletu z łuski
słonecznika
tel. 606 49 71 82

"QUESTA" MODA

z silnikami o mocy 3 x 5,5 kW i drugie –
HYDRO 20003CRE 64-2-2 o wydajności
225 m 3/h z silnikami o mocy 3 x 7,5 kW.
„W okresie letnim, przy dużych poborach, następował spadek ciśnienia wody,
co odczuwali mieszkańcy na wyższych
kondygnacjach bloków. Dobudowanie
nowego zestawu ciśnienia typu HYDRO
E3CRE90-1 o wydajności 299 m 3/h, który zostanie podłączony do istniejącej instalacji wodociągowej, pozwoli zapewnić
wodę o jednakowym ciśnieniu wszystkim
odbiorcom” – wyjaśnia Janusz Cywiński,
prezes Zakładu Usług Komunalnych sp.
z o.o. w Brzezinach.
Ponadto spółka zapewni wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie zaopatrzenia
w wodę w hydrantach p-poż.
g.k.

SKUP ZŁOMU
Sprzedaż węgla

PAPROTNIA 30
tel. 691 485 027

Stowarzyszenie "MŁODZI DUCHEM"

organizuje 27 kwietnia wycieczkę do siedziby Ludowego Zespołu
Pieśni i Tańca MAZOWSZE w Otrębusach-Karolinie.
W programie: zwiedzanie z przewodnikiem i wspaniały koncert
Zespołu MAZOWSZE. W drodze powrotnej odwiedzimy Stary Rynek
w Łowiczu i Katedrę. Koszt 70,- zł.
Zapisy i wpłaty przyjmuje do 24 marca Elżbieta Strzępka.
Bliższe informacje pod tel. 507 053 344 lub 513 006 294.Zapraszamy

Stomatologia

zachowawcza, endodoncja, protetyka, profilaktyka - pon, śr, pt
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA pełen zakres usług, implantologia wtorki, czwartki

tel. 514 344 243
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Świetliki powitały wiosnę

Już od piętnastu lat podopieczni świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik" topią marzannę, witając wiosnę. Jako
że „świetliki" dbają o środowisko, jest to
marzanna „ekologiczna", czyli uwiązana na sznurku, by jej spalone resztki mogły wylądować w koszu. „Warto bowiem
podtrzymywać tę starą, polską tradycję”
– wskazuje wychowawczyni Karolina Józwik. W świetlicy podtrzymuje się też tradycje nocy świętojańskiej, andrzejek, tłustego czwartku czy brzezińskich bogusów.
TOM

Rozpoczął się Wielki Tydzień
„Dzisiaj Chrystus uroczyście wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać”
– mówił w czasie niedzielnej mszy świętej o.
proboszcz Konstanty Ciaranek z parafii pw.
św. Franciszka z Asyżu. „Wielkanoc to triumf
miłości nad grzechem, życia nad śmiercią, to
największe chrześcijańskie święta, do których
przygotowujemy się
przez Wielki Tydzień,
aby pokazać, że światłość w osobie Jezusa
Chrystusa przychodzi na świat poprzez
zmartwychwstanie” –
wskazuje ks. dziekan
Marek Balcerak, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej.
We wszystkich
trzech brzezińskich
parafiach czwartkowa

Tradycyjnym poświęceniem palm rozpoczęły się obchody Wielkiego Tygodnia
w brzezińskich świątyniach.

msza Wieczerzy Pańskiej i piątkowa Liturgia
Męki Pańskiej rozpoczną się o godzinie 18.
W parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża sobotnia Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się
o godzinie 18, a w parafiach pw. Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej i św. Franciszka
z Asyżu o godzinie 19. Uroczyste msze św. rezurekcyjne we wszystkich trzech parafiach zaplanowano o godz. 6.00.
TOM

Serdeczne wyrazy współczucia
dla Piotra i Agnieszki Bartosińskich z powodu śmierci
ojca Śp. ZBIGNIEWA BARTOSIŃSKIEGO
składają
właściciele i pracownicy Firmy WAMAR
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Święto wiosny w Dwójce
21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Brzezinach uroczyście powitali dawno oczekiwaną wiosnę. Wiosennie było nie
tylko za oknem, ale również w budynku
szkoły, gdzie po korytarzach spacerowali wyjątkowo kolorowo ubrani uczniowie.
W radosnym wiosennym nastroju bawiły
się dzieci z klas 0–III wraz z nauczycielami. Ubrane w kolorowe stroje prezentowały wiersze, piosenki i zagadki o tematyce wiosennej. Prezentacje uczniów miały
nietypową formę inscenizacji. Dzieci ubrane były w stroje ptaków, zwierząt i wiosennych kwiatów. Na scenie pojawiła się także piękna i kolorowa Pani Wiosna. Każda

klasa miała okazję zaprezentować swoje
umiejętności muzyczne i talenty aktorskie.
Program wiosennej imprezy dla klas
IV – VI przygotował Samorząd Uczniowski. Dużo emocji było przy wyborach miss
i mistera szkoły. Kandydaci do tego zaszczytnego tytułu musieli wykazać się
wieloma umiejętnościami, biorąc udział
w bardzo zabawnych konkurencjach.
Pierwszego dnia wiosny wiosennych
atrakcji w szkole było znacznie więcej. W kolejnej części programu nastąpiła zamiana ról pomiędzy nauczycielami i uczniami. W klasie składającej

Spotkanie z podróżnikiem w bibliotece

się z nauczycieli „lekcje” poprowadzili uczniowie. Najtrudniejszym zadaniem
okazało się wyjaśnienie znaczenia wyrazów i symboli ze słownika slangu
uczniowskiego. Dla nauczycieli Dwójki
był to sprawdzian umiejętności radzenia
sobie w nietypowych sytuacjach i umiejętności współdziałania w zespole. Jak się
okazało, nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele potrafią się doskonale bawić.
Uroczystości angażujące zarówno
uczniów jak i nauczycieli są doskonałą formą integracji społeczności szkolnej. Uczniowie i nauczyciele brzezińskiej
Dwójki powitali wiosnę zabawą, piosenką
i radością, a przede wszystkim kolorowo
i konkursowo.
g.k.
Fotorelacja str.X

Młodzi brzezinianie
na Marszu dla Jezusa
Kilkudziesięciu młodych mieszkańców
ziemi brzezińskiej wzięło udział w łódzkim „Marszu dla Jezusa", który tradycyjnie
odbywa się w Niedzielę Palmową. W tym
roku był to główny punkt diecezjalnych
obchodów Światowych Dni Młodzieży.

W środę 16 marca w Miejskiej Bibliotece
Publicznej można było posłuchać prelekcji niezwykłego człowieka – Witolda Stawskiego, którego wystawa fotograficzna
„Szukając siebie w Andach" jest prezentowana obecnie w Czytelni dla Dorosłych.
Publiczność wykładu podróżnika stanowili uczniowie Liceum im. J. Iwaszkiewicza oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie". Witold
Stawski, z wykształcenia ekonomista,

a z zamiłowania podróżnik, fotograf, muzyk i poeta, opowiadał o swoich wyjazdach, w tym w dalekie Andy. Jak wyjaśniał, każda podróż kosztuje, więc trzeba
dokonywać wyborów, co poświęcić, aby
móc realizować takie przygody. Zwiedził
m.in. Meksyk, Krym, Jordanię, Gruzję,
Peru, Boliwię, Austrię, Norwegię, Finlandię, Hiszpanię, Portugalię, Holandię,
Tunezję i Turcję. Prelekcja Witolda Stawskiego z pewnością była wspaniałą zachętą
dla młodzieży do własnych wakacyjnych
wyjazdów, gdyż jak wskazywał gość brzezińskiej biblioteki – „Podróże to coś, co
człowieka inspiruje, dzięki czemu człowiek poznaje nie tylko świat, ale i samego siebie".
TOM

Łącznie w marszu, zorganizowanym
pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”,
z Placu Wolności do łódzkiej Archikatedry przeszło kilka tysięcy młodych ludzi. Towarzyszył im taniec i śpiew, m.in.
wspólnie zaśpiewano hymn Światowych
Dni Młodzieży. Metropolita łódzki ksiądz
arcybiskup Marek Jędraszewski poświęcił
też palmy.
„Marsz dla Jezusa” jest organizowany w Łodzi od kilkunastu lat. Wcześniej
w ramach młodzieżowych obchodów Niedzieli Palmowej organizowano w katedrze
spotkania modlitewne z udziałem tworzonego specjalnie na ten czas zespołu orkiestrowego i chóru.
TOM

Piasek nasypowy, siany i płukany, ziemia,
żwir, kruszywo łamane, transport,
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Gry i zabawy wielkanocne w english 4 you

Po raz kolejny szkoła języka angielskiego
english 4 you przy ul. Sienkiewicza w Brzezinach zorganizowała gry i zabawy wielkanocne w języku angielskim.
,,Zarówno na lekcjach jak i podczas imprez okolicznościowych staramy się, by
nauka języka angielskiego była dla dzieci
przede wszystkim dobrą zabawą, co gwarantuje skuteczność i motywację dziecka
do dalszej nauki. Przy okazji zabawy angażującej wszystkie zmysły dzieci poznały
słówka i wyrażenia związane z Wielkanocą” – mówi Agnieszka Fijałkowska.
Właścicielki szkoły Agnieszka Fijałkowska i Anna Lipińska są przekonane,
iż najskuteczniejszą metodą nauki języka
obcego jest naturalna metoda przypominająca naukę języka ojczystego.
g.k.

