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Niska emisja przyczyną zanieczyszczenia
powietrza w Brzezinach
Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz
z nim powrócił problem wzrostu zanieczyszczenia powietrza spowodowany
spalaniem odpadów komunalnych we
wszelkiego rodzaju piecach. Poza elektrociepłowniami i komunikacją samochodową małe kotłownie, paleniska domów
jedno i wielorodzinnych są największymi źródłami zanieczyszczeń powietrza
w mieście.
Konieczność zmniejszenia narażenia
mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczne przekroczenia
dopuszczalnych i docelowych poziomów
zanieczyszczeń, a w szczególności PM 10,
PM 2,5 oraz emisji CO2, wynika z obowiązującej w zakresie ochrony powietrza

dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Wprowadza ona nowe zasady zarządzania
jakością powietrza w strefach i aglomeracjach oraz wymusza podjęcie niezbędnych działań naprawczych tam, gdzie pomiary wykażą przekroczenia.
Na obszarze Miasta Brzeziny odnotowano przekroczenie rocznej wartości
poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu
zawieszonego PM10, przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle
PM10, przekroczenia rocznej wartości
poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu
PM10 oraz przekroczenie 24-godzinnej
wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10.
c.d. na str.3

Pierwsza międzynarodowa
wystawa w brzezińskim muzeum
W niedzielę 27 listopada o godzinie 15
w Muzeum Regionalnym w Brzezinach
miał miejsce wernisaż niezwykłej wystawy pod hasłem „W odpowiedzi na wojnę".
Wystawy niecodziennej nie tylko ze
względu na prezentowane prace, ale także autorów, gdyż ich twórcami jest 71
zagranicznych artystów z 16 krajów. Po
autorskiej wystawie francuskiej artystki Sylvie Kaptur-Gintz (autorki jednej
z prac) jest to pierwsza międzynarodowa
ekspozycja w brzezińskim muzeum. „To
prawdziwie światowa wystawa” – wskazywał w czasie jej otwarcia dyrektor tej
placówki Paweł Zybała.
Ekspozycja „W odpowiedzi na wojnę"
była już prezentowana we Francji i we
Włoszech, a wkrótce zobaczą ją Niemcy i Hiszpanie. W Polsce jej pierwszy
wernisaż odbył się we wrześniu w Muzeum Narodowym w Kielcach, z którym

współpracuje brzezińskie muzeum.
W naszym mieście jej wernisaż zaplanowano na listopad, gdyż wówczas przypada kolejna rocznica przełamania pod
Brzezinami, czyli decydującego momentu Operacji Łódzkiej – największej
manewrowej bitwy I wojny światowej.
Prezentowana ekspozycja powstała bowiem właśnie z okazji stulecia wybuchu
tej wojny. Wówczas fundacja SMAC (Service Mobile D'animations Culturelles)
zwróciła się do artystów z różnych krajów o wyartykułowanie swoich refleksji
na temat wojny w oparciu o materię wojskowego hełmu. Takich 71 przetworzonych artystycznie różnymi technikami
hełmów można zobaczyć obecnie w Muzeum Regionalnym. Większość z nich
opatrzonych jest opisem wskazującym na
często bardzo głębokie intencje współczesnego artysty.
c.d na str.3
fotorelacja str.VI
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Andrzejkowa zabawa
brzezińskich emerytów
str. III

Dzień Seniora
W poniedziałek 21 listopada o godz.
17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
w Brzezinach odbył się Dzień Seniora organizowany przez Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach.

str. VIII,IX

Wielki finał „Babaryki"
już 2 grudnia
str. XI

2

30. 11. 2016 r.

pow i at

brzeziński

Starostwo Powiatowe w Brzezinach · ul. Sienkiewicza 16 · 95-060 Brzeziny · tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl · starostwo@powiat-brzeziny.pl · promocja@powiat-brzeziny.pl

I spotkanie Klubu Morsa w Powiecie Brzezińskim

W niedzielę 27 listopada 2016 r. zainicjował swoją działalność Klub Morsa
nad Zalewem Batorówka w Woli Łokotowej (gmina Jeżów). Klub objęli patronatem Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki, Burmistrz Miasta Koluszki Waldemar Chałat, Wójt Gminy
Jeżów Anna Szeligowska i Prezes Stowarzyszenia Mroga Piotr Nowacki.
Miłośnicy zimnych kąpieli z dalszych
okolic województwa łódzkiego zjechali do Gospodarstwa Agroturystycznego
„Zalew Batorówka” już w sobotę. W niedzielę dla morsów zorganizowano ćwiczenia rozgrzewające, które poprzedziły
wspólne wejście do zalewu. W zabawie
wzięło udział 57 śmiałków z Powiatu
Brzezińskiego, Koluszek, Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego,
Piotrkowa Trybunalskiego i Turku. Rekordzista, pan Michał Rosiak z Piotrkowa Trybunalskiego, wytrzymał w lodowatej wodzie aż 50 minut, a najmłodszą
uczestniczką morsowania była 7 – letnia
koluszkowianka.
Dla prawdziwych Morsów warunki
pogodowe były zdecydowanie powyżej

oczekiwań, bo przy silnym wietrze
temperatura powietrza wynosiła aż
+ 3 st. C.
Właścicielom Zalewu Batorówka, pomysłodawcom założenia Klubu Morsa,
gratulujemy pomysłu i zaangażowania.
Zabawa była przednia, dlatego kolejna
kąpiel już 11 grudnia 2016 r. (niedziela) o 11:00, do udziału w której gorąco
zachęcamy.

Zatrudnianie
cudzoziemców

Z inicjatywy Starosty Brzezińskiego
Edmunda Koteckiego i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach Anny
Wiśniewskiej odbyło się 28 listopada
2016r. (poniedziałek) w Brzezinach szkolenie pt. „Zatrudnianie cudzoziemców”,
w którym wzięło udział ponad 60 osób
zainteresowanych zagadnieniem. Wśród
nich byli prywatni przedsiębiorcy, rolnicy i przedstawiciele instytucji publicznych
– Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach Wioleta Meszka oraz Komendant
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach Cezary Petrus.
Dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej przybliżyło aspekty prawne i wymagania, jakie spełniać muszą pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.
Praktyczna forma szkolenia pozwoliła na
aktywizację uczestników szkolenia, a wykazywane przez nich zainteresowanie zainspirowało organizatorów do zaplanowania kolejnych spotkań dedykowanych
pracodawcom na rok 2017.

ogłoszenie płatne
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Niska emisja przyczyną
zanieczyszczenia
powietrza w Brzezinach
c.d. ze str.1
Główną przyczyną przekroczenia wartości dopuszczalnych jest emisja niska z obszarów niepodłączonej do sieci cieplnej zabudowy śródmiejskiej, spowodowana opalaniem
węglem kamiennym. Powodem takiego stanu
rzeczy jest bardzo niska efektywność energetyczna poszczególnych budynków. Chodzi tu
szczególnie o budynki prywatne. Większość
domów jest starszych niż 30 lat. Jakość ocieplenia oraz system ogrzewania nie są nowoczesne i efektywne. Do lat dziewięćdziesiątych energia cieplna i elektryczna były na tyle
tanie, że mieszkańcy nie inwestowali w dodatkowe ocieplenie ścian, dachów, stropów
czy też montaż szczelnych okien. Po wybudowaniu domów okazało się, że docieplenie
obiektów jest drogie. Większość mieszkańców nie podźwignęła takich kosztów, a w ponad 70% domów na terenie miasta znajdują
się piece węglowe. Szczególny problem występuje w samym centrum miasta. To właśnie
te domy są odpowiedzialne za powstawanie
smogu i znacznych zanieczyszczeń powietrza.
W celu zaoszczędzenia pieniędzy na wydatkach budżetu domowego praktykowane jest
spalanie w piecach odpadów m.in. papieru,
tektury, plastiku, materiałowych ścinek i innych nieczystości. Wprawdzie tworzona jest
przy tym energia cieplna, ale straty dla środowiska są olbrzymie. Zmiana systemu odbioru nieczystości sprzyja zmniejszaniu się tego
problemu. Jednak nadal centrum Brzezin
w zimowych miesiącach spowite jest dymem.
Sytuacja ta występuje głównie w miesiącach
grzewczych, chociaż zadymienie widoczne
jest również latem. Uciążliwość charakteryzuje się wahaniami sezonowymi. W sezonach
grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany
jest ze spalaniem węgla w paleniskach domowych, ponieważ większość mieszkań ogrzewana jest nadal paliwami stałymi, głównie
węglem kamiennym i drewnem. Stopniowo
modernizuje się kotłownie obiektów publicznych, szkół i placówek oświatowych na bardziej ekologiczne.
„Nagromadzenie tak wielu negatywnych
skutków niskiej emisji powoduje, że musimy
podjąć działania mające na celu ochronę zdrowia i zwiększenie komfortu życia mieszkańców. Pierwszym krokiem do poprawy sytuacji
jest wymiana pieców na ogrzewanie bardziej
przyjazne zarówno środowisku i mieszkańcom” – mówi burmistrz Marcin Pluta.
g.k.

Pierwsza międzynarodowa
wystawa w brzezińskim muzeum

c.d. ze str.1
Wśród licznych gości wernisażu byli
obecni także m.in. przewodniczący Rady
Powiatu Marian Krasiński, przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zofia
Krawczyk, radny Krzysztof Jeske, dyrektor brzezińskiego gimnazjum Michał Gołąbek, prezes Towarzystwa Budownictwa
Społecznego, a jednocześnie radny powiatowy Tomasz Miazek oraz Dominik Trojak z Muzeum im. Leokadii Marciniak
w Gałkowie Dużym. Spotkanie zakończyło się typowo żołnierskim poczęstunkiem – chlebem z masłem i smalcem własnego wyrobu.

Wystawę będzie można oglądać do 20
stycznia, lecz aby mogło zobaczyć ją jak
najwięcej osób, Muzeum Regionalne będzie czynne w środy do godziny 18. Tradycyjnie instytucja otwarta jest od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w niedzielę
od 11 do 17. Ekspozycji towarzyszyć będzie także bogaty program edukacyjny, m.in. w niedzielę 11 grudnia o godzinie 15 odbędzie się projekcja filmu „Na
zachodzie bez zmian" połączona z dyskusją na jego temat. W planach jest także projekcja filmu „Ścieżki chwały" oraz
prelekcja na temat zmian w sztuce, które
dokonały się pod wpływem I wojny światowej. Muzeum Regionalne zaprasza również na zajęcia edukacyjne grupy szkolne,
dla których przygotowano różne tematy
w zależności od wieku. „To jedyna taka
okazja” – zachęca do odwiedzin Paweł
Zybała, dyrektor Muzeum Regionalnego
w Brzezinach.
TOM
fotorelacja str. VI

Wyrazy głębokiego współczucia
P. Hannie Jabłońskiej z powodu śmierci
MAMY składają
Dyrektor i pracownicy Gimnazjum w Przecławiu

PODZIĘKOWANIE Wszystkim osobom
bliskim Rodzinie, które w tak bolesnych
dla nas chwilach okazywały wiele
serca i życzliwości oraz uczestniczyły
we Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej
Śp. JADWIGI JABŁOŃSKIEJ
serdeczne podziekowania
składa
córka Anna z mężem, dziećmi i rodziną
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45 tysięcy na książki dla bibliotek szkolnych
Trwają zakupy nowości i bestsellerów do bibliotek szkolnych trzech brzezińskich szkół:
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Brzezinach.
Prowadzone obecnie zakupy książek to
wynik udziału miasta Brzeziny w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”
dotyczącym wspierania w latach 2016-2020
organów prowadzących szkół w zakresie
rozwijania zainteresowań uczniów przez
promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
W połowie grudnia ubiegłego roku burmistrz Brzezin Marcin Pluta złożył zbiorczy wniosek na zakup książek niebędących
podręcznikami do bibliotek szkolnych miejskich placówek oświatowych. Wysokość dotacji dla każdej ze szkół nie mogła przekroczyć 12 tysięcy złotych przy udziale własnym
wynoszącym 3 tysiące zł. Na liście rankingowej ogłoszonej w połowie roku znalazły się
wszystkie trzy brzezińskie szkoły. 1 września
podpisano umowę na dotację, która łącznie
wynosi 36 tys. złotych (udział własny 9 tys.).
Realizowany obecnie zakup książek ma na
celu wzbogacenie zasobów bibliotek szkolnych o nowości wydawnicze, które są w sferze zainteresowań uczniów i służą realizacji
podstawy programowej kształcenia ogólnego. „Bardzo starannie przygotowaliśmy się
do tych zakupów. Ankietowaliśmy uczniów
i rodziców, wspólnie z bibliotekarzem szkoły spędziliśmy dziesiątki godzin na komponowaniu odpowiedniej dla gimnazjalistów
oferty. Pierwsze partie książek są już u nas
i jesteśmy, jako bibliofile i zagorzali czytelnicy, zachwyceni. Mamy ponad pięćset
pachnących nowością młodzieżowych bestsellerów. To naprawdę wspaniała sprawa”
– mówi Michał Gołąbek, dyrektor Gimnazjum w Brzezinach.
Księgozbiór wszystkich trzech bibliotek szkolnych, mimo iż liczy łącznie ok. 44
tys. woluminów, nie stanowi już atrakcji
dla uczniów tych szkół. Większość pozycji to przestarzałe, często nieatrakcyjne dla
współczesnego młodego człowieka książki z zakresu literatury dziecięcej i młodzieżowej, poezji, lektur szkolnych, podręczników, literatury popularnonaukowej, a także
słowniki, encyklopedie oraz wydawnictwa
informacyjne i pedagogiczne. „Aktualny
księgozbiór nie pozwala na efektywne realizowanie zadań biblioteki, a może nawet zniechęcać młodych ludzi do czytania książek.
W miarę posiadanych środków finansowych
szkoły starają się powiększać i uatrakcyjnić

księgozbiór, jednak najczęściej książki pozyskują w formie darowizny lub kiermaszów
taniej książki. Zmianie takiego stanu rzeczy
służy właśnie udział miasta Brzeziny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Podsumowanie
świetnych startów
Nautilusa
Serią sukcesów zakończyły się starty młodych pływaków ze Szkoły Podstawowej nr 2
reprezentujących na co dzień klub pływacki Nautilus. Brzezinianie pod kierunkiem
trenera Krzysztofa Sienkiewicza w ostatnich
dwóch miesiącach wzięli udział w czterech
wielkich imprezach pływackich w Ciechanowie, Sochaczewie, Warszawie i Aleksandrowie Łódzkim, zajmując czołowe miejsca.
Pierwsza impreza odbyła się w sobotę 24
września w Ciechanowie, były to zawody inaugurujące pływacki sezon. Szkołę Podstawową nr 2 reprezentował Kacper Płoszka, który zwyciężył na 50 m stylem motylkowym
z czasem 36,12 s. Kacper zajął również drugie
miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym
z czasem 32,84 s. Biorąc pod uwagę końcówkę okresu przygotowawczego, ciechanowskie
zawody miały być swojego rodzaju przetarciem przed sezonem, a okazały się dużym
sukcesem. Kacper w swoim roczniku zdobył
najwięcej punktów rankingowych i zwyciężył w klasyfikacji generalnej. Kolejne bardzo
ważne zawody odbyły się w sobotę 22 października na najbardziej nowoczesnym obiekcie pływackim w Warszawie w ramach cyklu
„Od Młodzika do Olimpijczyka”. W zawodach wzięło udział dwóch zawodników Nautilusa: Szymon Ciemięs i Kacper Płoszka.
Pierwszy z nich swój występ zapamięta na
długo, ponieważ pobił dwa rekordy życiowe.
Szymon na dystansie 100 m żabką uzyskał rezultat 1:46,63 s, a na 100 m stylem dowolnym
1:22,70 s. Kacper natomiast zajął dwa drugie
miejsca, przegrywając złoty medal o niespełna pół sekundy. Na 100 m stylem dowolnym
ustanowił rekord życiowy z czasem 1:08,10 s.
W drugim swoim występie na najtrudniejszym dystansie 100 m stylem motylkowym
uzyskał czas 1:18,43 s.
Trzecie ogólnopolskie zawody odbyły się
na pływalni w Sochaczewie. Tym razem ze
Szkoły Podstawowej nr 2 wystąpiło siedmioro reprezentantów w różnych kategoriach
wiekowych. Najmłodszymi zawodnikami
byli: Majka Gruchała z rocznika 2007 oraz

i już wkrótce szkolne księgozbiory wzbogacą
się o nowości czytelnicze. Mamy nadzieję, że
nowe książki w szkolnych bibliotekach przyczynią się do wzrostu czytelnictwa tradycyjnej książki, a regały z książkami w szkolnych
bibliotekach znów będą oblegane przez dzieci” – mówi burmistrz Marcin Pluta.
g.k.
Ola Rdesińska i Mateusz Bogdański z rocznika 2006. Cała trójka pomimo wielkiego
stresu związanego ze startem w tak prestiżowych zawodach zdołała poprawić swoje rekordy życiowe. Nie zawiedli również główni
faworyci. Ola Kaźmierczak wygrała wyścig
na dystansie 100 m żabką z rekordem życiowym 1:36,19 s. Świetny start zanotował Kacper Płoszka, który na dystansie 100 m stylem
motylkowym z ogromną przewagą przypłynął na pierwszym miejscu, bijąc tym samym
życiowy rekord (1:17,28s). Kacper zajął również drugie miejsce na 100 m stylem dowolnym (1:08,66 s). Swoje najlepsze osiągnięcia na
100 m kraulem i 100 m żabką poprawił także
Szymon Ciemięs, który przypłynął kolejno
z czasami 1:21,86s i 1:45,22s. Po długiej przerwie w zawodach wystąpiła również Iga Sienkiewicz, która poprawiła rekordy życiowe na
100 m kraulem i 100 m żabką.
Ostatnie zawody, które odbyły się
w czwartek 17 listopada w Aleksandrowie
Łódzkim, były swojego rodzaju sprawdzianem wszechstronności, a przede wszystkim
wytrzymałości. Wszystko ze względu na fakt,
że poszczególne konkurencje odbywały się na
zdecydowanie dłuższych dystansach niż zwykle. Zawody polegały na tym, że wszyscy zawodnicy z całej Polski z rocznika 2005 ścigali
się na dystansach 200 m stylem zmiennym
i 400 m stylem dowolnym. Ten cykl startów
jest zawsze najtrudniejszy dla wszystkich zawodników ze względu na to, że pływacy muszą wykazać się wszechstronną techniką oraz
dużą wytrzymałością fizyczną i psychiczną.
Nasi zawodnicy stanęli na wysokości zadania i z bardzo dobrymi wynikami ukończyli
zawody. Najlepsze miejsca wywalczył nie kto
inny jak Kacper Płoszka, który zajął dwa drugie miejsca na 200 m stylem zmiennym z czasem 2:49,67s oraz 400 m kraulem 5:14,49s.
Przegrał jedynie z najlepszym w Polsce zawodnikiem UKS 149 Łódź Kacprem Mochnalem, który na tych zawodach pobił rekord
okręgu łódzkiego na 400 m. Ola Kaźmierczak
na 200 m stylem zmiennym popłynęła w czasie 3:16,00s, a na 400 m kraulem w 6:28,17s.
Trzecim zawodnikiem był Szymon Ciemięs,
który na 200 m stylem zmiennym uzyskał rezultat 3:30,59s i 400m kraulem czas 6:33,29s.
Dawid Saj
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Medycy z Brzezin walczą o „Hipokratesa”

Rozpoczęło się głosowanie w plebiscycie „Hipokrates Ziemi Łódzkiej 2016”,
który zorganizował Dziennik Łódzki
w partnerstwie z wojewódzkim oddziałem NFZ. Szpital Specjalistyczny Brzeziny startuje w nim w czterech kategoriach
– najlepszego lekarza pediatry, położnej, pielęgniarki oraz najlepszej placówki medycznej.
Kandydatką Powiatowego Centrum
Zdrowia w rywalizacji o tytuł Lekarza
Pediatry Roku 2016 jest doktor Elżbieta Wodzyńska. Specjalizację w dziedzinie pediatrii zdobyła ona w Klinice Propedeutyki Pediatrii Centralnego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi. Obecnie leczy dzieci w brzezińskiej Przychodni POZ przy ul. Bohaterów Warszawy, a praca z nimi jest dla niej
źródłem wielkiej radości i satysfakcji.
W kategoriach Położna Roku 2016
i Pielęgniarka Roku 2016 szpital w Brzezinach reprezentują Elżbieta Jochman
i Beata Wyka. Elżbieta Jochman to położna oddziałowa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Uśmiechnięta,
serdeczna i zawsze oddana pacjentkom,
jest też bardzo ceniona i lubiana przez
inne położne, których jest przełożoną.
Beata Wyka jest natomiast szefową ds.
pielęgniarstwa w Wielospecjalistycznej
Przychodni Lekarskiej przy ul. Wojska
Polskiego. Obecnie jest w trakcie uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. To pracownik
bardzo zaangażowany w swoje obowiązki, dla którego pacjent jest zawsze na
pierwszym miejscu.
Szpital Specjalistyczny Brzeziny bierze też udział w plebiscycie w kategorii
Placówka Medyczna Roku 2016. Jest to
bowiem jeden z najnowocześniejszych

szpitali w regionie łódzkim, dobrze
wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny i zaplecze diagnostyczne, gdzie
zatrudnia się najlepszych lekarzy i pielęgniarki. Szerzej o tych kandydaturach poczytać można na facebookowym
profilu szpitala: www.facebook.com/
SzpitalSpecjalitycznyBrzeziny.
Aby zagłosować w plebiscycie „Hipokrates Ziemi Łódzkiej 2016” należy
wysłać SMS (koszt 2,46 zł) pod numer
72355, wpisując po kropce w treści numer wybranego kandydata w danej kategorii: LP.7 to Elżbieta Wodzyńska, PO.6 –
Elżbieta Jochman, PM.11 – Beata Wyka,
PL.9 – Szpital Specjalistyczny Brzeziny.

Można wysłać dowolną liczbę SMS-ów – każdy SMS to zaś 10 głosów na
daną kandydaturę. Można głosować także za pośrednictwem Facebooka. Głosuje się tu poprzez kliknięcie na przycisk
„Głosuj za”, po zalogowaniu się na swoje
konto na Facebooku i powiązaniu z nim
konta na stronie www.dzienniklodzki.
pl. Jedno kliknięcie to 3 głosy, a każdego
dnia można zagłosować tylko raz.
Zapraszamy do wzięcia udziału w plebiscycie „Hipokrates Ziemi Łódzkiej
2016” – głosowanie trwa od 25.11.2016
do 23.12.2016.
TOM

Dzień czytania Biblii w Gimnazjum

28 listopada 2016 r. w brzezińskim
Gimnazjum obchodzono Dzień Głośnego
Czytania Biblii. Przez cały dzień młodzież
na każdej katechezie oraz przerwach międzylekcyjnych czytała głośno Ewangelię

Farmer sp. z o.o. w Brzezinach
zatrudni kierowcę kat C
z kartą kierowcy.
Kontakt telef. 504 184 065

według Świętego Mateusza. Do akcji przyłączyli się nauczyciele. Akcję przygotowała i koordynowała katechetka Mirosława
Lechowska. Na koniec spotkania czytający otrzymali symboliczne podziękowania,
a uczniowie zostali nagrodzeni ocenami.
g.k.

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286

Dyżury radnych w grudniu 2016 r.
Urząd Miasta I p. pokój 127
Od godziny 16:00 do godziny 18:00
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Gimnazjaliści dla schroniska
dary w postaci karmy, nakrętek oraz akcesoriów dla zwierząt.
Zebrano kilkadziesiąt puszek i saszetek
z mokrą i suchą karmą dla psów i kotów,
ponad 70 kg suchej karmy, miski, koce,
ręczniki dla zwierząt i wiele innych akcesoriów, a także sześć sześćdziesięciolitrowych worków nakrętek. „Dziękujemy
młodym brzezinianom za udział w zbiórce
i wielkie serce oraz ogromną wrażliwość
na los bezpańskich zwierząt” – mówił
podczas wizyty gimnazjalistów w schronisku jego dyrektor Grzegorz Kaczmarek.
g.k.

Sprzedam wytwornicę
pary – kompletną
Typ włoski "Comel"

tel. 694 163 722

Z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt, który był obchodzony w październiku
2016 r. brzezińscy gimnazjaliści zorganizowali zbiórkę darów dla schroniska przy ul.
Marmurowej w Łodzi oraz zbiórkę nakrętek dla Przytuliska w Głownie. Uczniowie

oraz pracownicy
szkoły pod kierunkiem Żanety Wojtyry aktywnie zaangażowali się w kwestę,
przynosząc liczne

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.

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 :
1.12.2016r. w godz. 8:00 do 16:00 : Osiny PGR , Osiny Dmosin , Zarębów , Wierzbówka Młyn .

9

30.11. 2016 r.

„Wierzę w siłę małych zmian” – rozmowa o rodzicielstwie zastępczym
Rodziny zastępcze udowodniły przez lata,
że są lepszą alternatywą dla dzieci niż instytucjonalne ośrodki opiekuńcze. O tym,
jak wygląda ich codzienne życie, spytaliśmy jedną z takich niezastąpionych
„mam".
Tomasz Guzek, BIS: Jak to się stało, że została
pani rodziną zastępczą?
ӹӹ Matka zastępcza: Jestem osobą po 50
roku życia. Moje dzieci są już dorosłe,
wyprowadziły się z domu. W pewnym
momencie poczułam, że brakuje mi sensu w życiu, jakiegoś celu. Zawsze lubiłam
opiekować się dziećmi, pomagać innym.
Czułam, że mam jeszcze wiele do dania od
siebie, że mogłabym kogoś czegoś nauczyć,
czymś się podzielić. Na osiedlu, gdzie
mieszkam, była rodzina z problemem alkoholowym. Obserwowałam życie dzieci
w tej rodzinie: dwóch małych chłopców
w wieku ok. 6 lat. Widziałam ich zaniedbanie, brak czapek i rękawiczek zimą, to
jak biegały wieczorem bez opieki. Ciężko
mi było na to patrzeć. Kiedy dowiedziałam się, że dzieci mają zostać zabrane od
rodziców, zgłosiłam się do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. Okazało się,
że dla chłopców jest już rodzina zastępcza. Jednak pracownik Centrum zachęcił
mnie, bym przemyślała zostanie rodziną
zastępczą i pomogła w przyszłości potrzebującym dzieciom. I rzeczywiście, po pół
roku szkolenia i kwalifikacji udało mi się
uzyskać status rodziny zastępczej i dostałam pod opiekę 7-letniego chłopca.
Jak wyglądała procedura kwalifikacji? Było dużo
formalności?
ӹӹ Przede wszystkim zdziwiło mnie, że
jako osoba samotna mogę zostać rodziną
zastępczą. Nie było też przeciwwskazań
związanych z tym, że ciągle jestem czynna
zawodowo. Jedynie pracownik Centrum
zaznaczył, że nie trafi do mnie dziecko
małe, wymagające bezpośredniej opieki
przez całą dobę. Poza tym musiałam dostarczyć dokumenty poświadczające, że

ALEXANDER-MED.

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

nie byłam karana i że nie mam poważniejszych problemów zdrowotnych.
A jak wspomina pani szkolenie?
ӹӹ Na szkolenie jeździłam do Skierniewic.
Bardzo milo wspominam tamten okres.
Miałam okazję poznać inne osoby, które
podobnie jak ja pragnęły zostać rodziną
zastępczą. Z niektórymi z nich mam kontakt do dziś. Wymieniamy się doświadczeniami, radzimy sobie w trudnych
sytuacjach.
Co panią najbardziej zaskoczyło, gdy już dostała
pani dziecko pod opiekę?
ӹӹ Wiele rzeczy. To jak chłopiec reagował
na niektóre sytuacje życia codziennego,
jego zdziwienie, że posiłki je się co najmniej trzy razy dziennie o stałych porach.
Jego pierwsza w życiu wizyta u dentysty.
Było też wiele sytuacji ściskających za gardło. Na przykład w dniu jego pierwszych
obchodzonych u mnie urodzin kupiłam
mu tort. Okazało się, że był to jego pierwszy urodzinowy tort w życiu. Byłam również zdruzgotana, gdy pierwszej nocy zakładając piżamkę, nałożył na nią sweter.
Myślałam, ze robi to, bo obawia się chłodu
w domu, przyzwyczajony do nieogrzewanych pomieszczeń. Powiedział jednak, że
potrzebuje swetra w razie gdyby w nocy
musiał uciekać z mieszkania.
Czy były momenty, w których żałowała pani tej
decyzji?
ӹӹ Uważam się za osobę silną psychicznie,
więc nie miałam takich wątpliwości. Nawet w dość trudnych sytuacjach związanych z kontaktami z rodziną biologiczną chłopca, zawsze sobie powtarzam, że

wszystko co robię, robię dla chłopca, z myślą o nim, o jego przyszłości. I to dla niego potrzebuję być silna. Więc jeżeli czegoś żałuję, to tego, że tak długo zwlekałam
z decyzją, by zostać rodziną zastępczą.
Czy pani zdaniem pobyt dziecka w rodzinie zastępczej jest w stanie zrekompensować mu
wszystkie minione złe doświadczenia i traumy?
ӹӹ To wszystko pewnie zależy od tego,
z jakiej rodziny zostało zabrane dziecko,
w jakim wieku itp. Na swoim przykładzie mogę stwierdzić, że funkcjonowanie
takiego dziecka na co dzień jest bardzo
trudne. W wielu sytuacjach życia codziennego „wychodzą” różne braki emocjonalne, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem i frustracją, czasem gniew, agresja,
bunt. Ale wszystko jest do przepracowania, metodą małych kroczków, potrzeba
tylko czasu i cierpliwości. Ja wierzę w siłę
małych zmian, które przychodzą powoli, ale w końcu, jak przysłowiowa kropla,
wydrążą skałę.
Czy ma pani radę dla osób, które rozważają pomysł zostania rodziną zastępczą?
ӹӹ Nie nastawiajcie się, że pokochacie cudze dziecko, a ono pokocha was. Nie nastawiajcie się, że zmienicie jego życie. Najlepiej na początek wyznaczyć małe cele:
dać jeść, ubrać, zaprowadzić do dentysty,
na basen, do zoo, poczytać razem książkę, posłuchać muzyki, popuszczać latawca. Pokazać świat, w którym ktoś słucha dziecka, szanuje je i pozwala marzyć.
A z czasem może się okazać, że zmieniając jego życie na lepsze, zmieniliśmy też
swoje.
Rozmawiał TOM

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
Posiadamy łózeczko dziecięce z wyposażeniem
„NIE W MIEŚCIE I NIE NA PRERII,
JEŚLI SYLWESTER, TO TYLKO
W SYBERII".

Serdecznie zapraszamy

na BAL SYLWESTROWY
2016/2017, który odbędzie się
w DOMU WESELNYM

„WIKTORIA"
w Syberii 17.

Kontakt tel.:
513 006 418, 512 462 188
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Rośliny miododajne ratunkiem dla owadów zapylających

XXXII sesja
Rady Miasta
Obrady XXXII sesji otworzył nowo wybrany przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Tadeusz Barucki. Na początku obrad minutą ciszy uczczono zmarłą Jadwigę Jabłońską, wieloletnią nauczycielkę i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach.

25 listopada w sali Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyło się
pierwsze z dwóch planowanych spotkań
dot. roślin miododajnych stanowiących
ratunek dla owadów zapylających. Organizatorem spotkania realizującym
program WFOŚiGW w Łodzi „Edukacja Ekologiczna mieszkańców Województwa Łódzkiego Edukacja 2016”
w ramach projektu Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w Łodzi było Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach.
Dodajmy, że w ramach realizacji tego
projektu planowanych jest 8 spotkań
z mieszkańcami, m.in. z inicjatywy stowarzyszenia Strefa Rowerowa Brzeziny,
Uniwersytet Trzeciego Wieku czy też
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Przebieg tych spotkań jest bardzo
podobny. Pszczelarze przedstawiają życie pszczół i ich doskonałą organizację
społeczną, dzięki której pszczoły trwają
na ziemi ponad 100 milionów lat. Spotkania mają na celu zwrócenie uwagi
mieszkańcom na masowe wymieranie

pszczół, a nawet całych pasiek, co wyraźnie widać w krajach Ameryki Północnej, Europie i w Polsce. Powodem
takiego stanu rzeczy są zmiany struktury rolnej gospodarstw, ich koncentracja
oraz wszechobecna chemizacja upraw.
Na spotkaniach brzezińscy pszczelarze chcą zwrócić uwagę zarówno rolników, sadowników, działkowców jak
i mieszkańców na znaczenie pszczół
dla przyrody, ponieważ poprzez naturalne zapylanie roślin zwiększa się wydajność upraw rolnych, sadowniczych
czy też leśnych, co daje podstawę życia
i rozwoju człowieka oraz całej przyrody
ożywionej. Podczas spotkania pszczelarze rozdają torebki z nasionami roślin miododajnych z prośbą o posadzenie ich w swoim najbliższym otoczeniu.
Nie może zabraknąć także degustacji miodów. Kolejne spotkanie odbędzie się w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach w środę 30 listopada
o godz.18.00.
g.k.

Następnie burmistrz Marcin Pluta
przedstawił informacje z prac między sesjami. Radni dopytywali o szczegóły spotkań burmistrza z gminą Wołomin, wyjazdu do Chorwacji. Uwagę zwrócono
również na plany nowego osiedla mieszkaniowego. W punkcie zapytania i interpelacje radnych poruszono kwestię zbliżającej się reformy szkolnictwa. W jaki sposób
i na jakiej podstawie dzieci będą przydzielane do placówek? Burmistrz Marcin Pluta
tłumaczył, że potrzebne jest wypracowanie odpowiedniego sposobu przydzielania uczniów do szkół. Zasadne wydaje się
wprowadzenie rejonizacji. Po ustaleniu
konkretnego sposobu Rada Miasta będzie opiniować pomysł. Poruszano także kwestie podwyżek dla pracowników
Urzędu Miasta. Emocje wzbudzały wypowiedzi radnych, którzy odbierają sygnały
niezadowolenia od samych pracowników.
Uwagę zwróciła także Straż Miejska, jedna z radnych dopytywała o sens funkcjonowania Straży i pytała, jakie obowiązki ma w tym momencie funkcjonariusz.
Burmistrz wspominał, że Straż Miejska
utraciła uprawnienia do karania mandatami za wykroczenia drogowe. Koszty
funkcjonowania Straży Miejskiej zostały
zminimalizowane.
c.d. na str. X

„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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Są już listy dla „Marzycielskiej poczty"

„Marzycielska poczta" to akcja zapoczątkowana w 2009 r., która polega na
wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. W Brzezinach akcję tę postanowiła zorganizować
Miejska Biblioteka Publiczna.

Na jej apel odpowiedziały trzy placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Koluszek oraz Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole nr
1 z Brzezin. Uczniowie z Koluszek

O prawach dziecka w Przedszkolu nr 3

20 listopada po raz trzeci w historii obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek
Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm RP,
aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka
zaczynają się od praw dziecka. „Bez wątpienia 20 listopada to święto dzieci i dorosłych.
Czas uśmiechu, refleksji, rozmów o dziecięcych potrzebach, troskach i doskonały moment na zadanie niezadawanych dotychczas

pytań. Z całego serca życzę wszystkim dzieciom i dorosłym, aby w Ogólnopolskim Dniu
Praw Dziecka znaleźli na nie tylko te właściwe odpowiedzi" – napisał w liście do dzieci
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
Tę ważną tematykę podjęło również
Przedszkole nr 3 w Brzezinach podczas integracyjnego spotkania pod hasłem „Jesienne harce z prawami dziecka". Połączone siły

odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną 16 listopada i na miejscu wykonywali „kartki-aniołki" dla chorującej na
rdzeniowy zanik mięśni Nikoli Kabat
z Łodzi. „Cieszymy się, że mogliśmy
dołączyć do grona osób wspierających
ten szczytny cel, dzięki takim akcjom
nasze dzieci uczą się pomagania innym
ludziom” – mówiła wychowawczyni ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach Agnieszka Klimowska. Dzieci z Przedszkola nr 1 oraz
Szkoły Podstawowej nr 2 kartki wykonały w swoich macierzystych placówkach, a następnie przekazały je do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
„Część z nich już wybrało do kogo je
wysłać, pozostałe zaadresujemy my” –
wyjaśnia bibliotekarka Maria Witkowska. Życiowe historie chorych dzieci, do
których trafią te niezwykłe listy, każdy
może przeczytać na stronie internetowej www.marzycielskapoczta.pl.
TOM
przedszkolaków ze wszystkich grup wystawiły jesienne przedstawienie utrwalające
zdobyte wiadomości na temat tej najbardziej
kolorowej pory roku, łącząc je z poznawaniem podstawowych praw dziecka. Wizualnym wsparciem dla małych artystów były
plakaty promujące prawa dziecka wykonywane podczas zajęć w grupach i omawiane
szczegółowo w trakcie „jesiennych harców".
Prawa do życia i rozwoju, tożsamości, wyrażania własnych poglądów, do wychowania w rodzinie, do wolności od przemocy fizycznej, do prywatności, ochrony zdrowia,
do wypoczynku i czasu wolnego przełożone zostały na język zrozumiały dla małych
dzieci. Wystawę plakatów można oglądać
w przedszkolnych szatniach, a szczegółowo o prawach dziecka przeczytać na stronie
Rzecznika Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl.
g.k.

KREDYTY

CENTRUM
FINANSOWE
Sienkiewicza 3, Brzeziny,
TEL. 609 767 919

CHWILÓWKI ZA 0 zł
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja

PRZERABIAMY niemodne kożuchy i futra na modne

ZATRUDNIĘ szwaczkę lub chałupniczkę, 516 846 790

kurtki. Czyszczenie, farbowanie kożuchów i kurtek

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

skórzanych. Wszelkie naprawy i wymiana suwaków.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, kraj, stała praca, 690 321 370

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

„TOSKAN” Andrespol, B. Prusa 5a. Zapraszamy codziennie

PRZYJMĘ szwaczki – praca przez cały rok, 509 869 237

bez opłat, 505 927 959

od 8.00 do 20.00, 601 225 907

NA mięsny zatrudnię (Nowosolna), 604 936 065

AUTO-SKUP każde, 500 484 727

OCIEPLANIE – domy, budynki gospodarcze, garaże itp.,

POSZYKUJĘ pracowników do prac remontowo –

KUPIĘ auto do, 1000zł, 509 099 286

668 218 563

budowlanych, stała praca – atrakcyjne wynagrodzenie,

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

PRANIE ciśnieniowe, sprzątanie – Popiół Sławomira,

501 284 258

KUPIĘ stare motocykle, motorowery i części, 604 627 402

601 92 94 61

ZATRUDNIĘ szwaczki oraz osobę do prac pomocniczych,

SPRZEDAM VW SHARAN 1.9 diesel 115 KM, 2001 r.,

ZŁOTA rączka, 721 958 081

602 475 488

606 732 384

Usługi

REMONTY, gładzie, malowanie, 505 509 874

SZWACZKI – chałupniczki, kurtka męska, 516 593 442

DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy, docieplenia,

ZATRUDNIĘ na produkcję do stolarni 10,- zł/h, ,882 928 505

elewacje, poprawki, wnętrza płyty K-G, gładzie, glazura,

EKSPEDIENTKĘ – spożywczy, dobre warunki, 500 247 181

TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, , 608 33 44 55 ,rabaty,

terakota, 669 477 012

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 448 129

cena umowna

PRANIE ciśnieniowe – Lipiny, 601 30 23 29

HURTOWNIA budowlana „TOBARTUS” w Jeżowie zatrudni

TAXI ROBSON – 532 233 303

KOMPLEKSOWE wykończenia wnetrz, przeróbki elektro-

kierowcę kat. C oraz magazyniera, 601 692 302

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

hydrauliczne, 514 723 688

ZATRUDNIĘ mechanika, samochody ciężarowe, na

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

KOREPETYCJE – j. Angielski, 604 377 746

potrzeby własne, tel. 690 321 370

www.odslonka.pl

DOCIEPLENIA elewacji i poddaszy, zabudowy z płyt K-G,

ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817

ELEKTRYK - przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

gipsy, podbitki dachowe, glazura, terakota, 609 373 840

ZATRUDNIĘ do baru 2 kierowców i 2 kelnerki, 508 593 330

uprawnienia budowlane, 605 397 614

MATEMATYKA – 516 949 040

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E do przewozu drobiu żywego,

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

INOX-STYL Balustrady – Poręcze ze stali nierdzewnej

605 731 767

508 537 104

szlifowanej, 691 865 069

„INSIDE” zatrudni szwaczki, stare Koluszki 7e, 602 776 665

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

,,PERFEKCYJNY DOM” pranie dywanów, wykładzin,

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 285 518

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

tapicerki, meblowej, 887 258 364

ZATRUDNIĘ do obsługi sklepu internetowego i pakowania

karcher, 606 495 830

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

paczek, 791 037 111

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

PROFESJONALNE sprzątanie domów, biur, 661 181 610

ZATRUDNIĘ fryzjerkę/a, 508 163 335

508 537 104

ABC UBEZPIECZEŃ Joanna Kowalska zaprasza do nowego

ZATRUDNIĘ szwaczki do szycia na overlock, rendelkę –

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

punktu ubezpieczeń na ulicy Głowackiego 5, 510 725 850,

szycie dresów oraz do szycia bielizny, możliwy dowóz,

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

516 725 850

rejestracja – Głowno, praca na jedną zmianę, 501 524 923

889 994 992

TAXI – 608 334 455

ZATRUDNIĘ pracowników ogólnobudowlanych,

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

PODCIŚNIENIOWE pranie – solidnie, 729 274 497

509 391 286

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

OGRODZENIA – wiaty, 606 303 471

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, praca na firance od

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

MATEMATYKA – korepetycje, 789 155 704

poniedziałku do piątku, kraj z Brzezin lub bliskich okolic,
600 804 392

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

NAPEŁNIANIE balonów helem, 604 227 209, HALONEX

budowlanego, 510 809 025

Koluszki, ul. Nasienna 2

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

TRANSPORT do 6 ton, przeprowadzki, przewozy,

kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe

695 384 451

SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny, ul. Polna,

zabudowy, stoły drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875

ODŚNIEŻANIE, posypywanie, utrzymanie czystosci,

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

opieka nad grobami, 782 104 201

600 086 995

PROFILAKTYKA przed infekcjami. Oczyszczanie

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

i regeneracja organizmu, 507 130 096

MATEMATYKA fizyka, chemia, 664 626 854

Praca

AUTOLAWETA, pomoc drogowa, przewóz maszyn,
502 592 035

SZWACZKI zatrudnię, 601 914 090

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała praca,

600 086 995

zatrudnienie, bardzo dobre warunki , miła atmosfera,

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

509 233 753

DOCIEPLENIA, ocieplenia poddaszy, wykończenia, ceny

ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551

miłe dla ucha, 608 661 045

PRASOWACZKĘ i szwaczkę, Brzeziny, Okrzei 5, 661 121 966

PRANIE dywanów, mebli tapicerowanych, tapicerki

ZATRUDNIĘ kierowcę na kraj kat. C+E, weekendy wolne,

samochodowej, 505 590 588

501 097 722

SPRZĄTANIE domów, mieszkań, biur – solidnie !,

SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie bluzek,

576 045 924

sukienek, spodni, 604 797 243

FOTOBUDKA – idealna atrakcja na Twoją imprezę, www.

KOBIETĘ do sprzątania, 722 395 452

selfie-room.pl, 502 890 833

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki – sukienki, stała
praca, rejestracja, 501 373 316

Nieruchomości
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drobne ogłoszenia
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok – Raformacka 16,

SPRZEDAM M-6 parter, 886 423 100

grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki

502 218 623

TANIO sprzedam działkę rolno - budowlaną 3600m,

urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,

SPRZEDAM M-4, ul. Kulczyńskiego, 691 884 131

510 724 760

Targowisko Miejskie.

MIESZKANIE dwupoziomowe 120 m2, blok z cegły, ul.

TANIO sprzedam działkę rolno - budowlaną 5200m,

KUPIĘ zboże, 508 471 814

Głowackiego – sprzedam, 42 235 17 28

510 724 760

NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul. Krakówek 34,

DZIAŁKĘ 10.000 m2 sprzedam tanio – Wola Cyrusowa

WYNAJMĘ mieszkanie, 510 724 760

503 491 722 - Wojciechowski

Kolonia, 600 645 944

SPRZEDAM M-3 IV piętro, Żeromskiego 2, 796 383 224

SKUP bydła świń, macior, knurów, 726 879 139, 602 813 762

WYNAJMĘ odnowione pomieszczenie 330 m2, możliwość

SPRZEDAM M-3 ul. Przedwiośnie – parter, 604 947 405

KUPIĘ zboże 608 746 876

pow. do 600 m2 po Klubie Fitness, 501 284 258

SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 52 m2 w kamienicy,

ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką i garażem

517 694 485

SPRZEDAM węgiel, eko groszek, miał, brykiet, pelet,

– Rogów, , 601 352 697, internet: tobiks.gratka.pl

SPRZEDAM lub wynajmę garaż za Urzędem Miasta,

509 920 555

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokoje z kuchnią, IV p.,

729 551 800

SKŁAD opału oferuje: drewno kominkowe opałowe, pellet

608 576 108

SPRZEDAM działki budowlane 1000 – 1500 m2

premium drzewny, brykiet. Brzeziny, ul. Waryńskiego 62,

WYNAJMĘ/SPRZEDAM M3, 793 231 060

w Brzezinach ul. Mrocka, atrakcyjne położenie, wz, dostęp

504 010 550

SPRZEDAM M3 – 39 M2, 728 239 176

do mediów, 607 167 175

WYPOSAŻENIE sali weselnej, 500 247 181

ODDAM w użytkowanie 2 ha ziemi – Rogów, 694 984 901

WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokoje z kuchnią, 696 035 254

SPRZEDAM nowy aparat słuchowy, 691 279 289

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

POSIADAM do wynajęcia lokal z wyposażeniem na salon

SPRZEDAM kredens pokojowy, telewizor 28 cali, dekoder,

664 811 218

fryzjerski, 667 411 965

728 116 605

POSIADAM do wynajęcia mieszkanie w kamienicy – 32

DZIAŁKA do wynajęcia, ul. Sienkiewicza, 504 159 553

ŻYTO sprzedam, 516 061 980

m2, 600 732 113

GARAŻ do wynajęcia, ul. Staszica, 504 159 553

SPRZEDAM paszowe ziemniaki, 509 562 783

WYNAJMĘ mieszkanie 62 m2 – dwa pokoje w pełni
umeblowane po remoncie, 607 747 787

Różne

PACZKI ŚWIĄTECZNE dla firm i osób prywatnych –
wykonanie i dowóz. Ceny hurtowe, 537 063 606

M-3 Modrzewskiego Brzeziny – sprzedam, 501 615 173

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

SPRZEDAM rzymiankę, 665 945 768

wieczorem

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,

SPRZEDAM materac wraz ze stelażem, 783 822 905
ŻYTO sprzedam, 516 061 980
SPRZEDAM piecyk węglowy, 662 935 101
SPRZEDAM jagnięta i jagnięcinę, 604 543 817
POTNE tanio drzewo, 537 843 600
SPRZEDAM wypoczynek – skóra, 886 423 100
SPRZEDAM kozę mleczną, 600 884 135
MLEKO kozie sprzedam, 600 884 135
SPRZEDAM bojler 80L, 508 148 242
SIANO kupię, 607 516 012
SPRZEDAM pianino – tanio, 600 469 529
SPRZEDAM jałówkę 300 kg i pusory do konia, 730 833 700
SPRZEDAM łóżko 2-osobowe z materacem, cena 450 zł.,
793 673 225
DREWNO kominkowe opałowe, transport gratis,
502 962 424
SPRZEDAM szczenięta (owczarek niemiecki), 605 540 195
SPRZEDAM maszyny stolarskie, heblarka – grubościówka
– 80cm, szlifierka do noży – 80cm, frezarka, dłutownica
łańcuszkowa, 661 469 363
SPRZEDAM króliki, tuszki – tanio, 785 217 379
POSZUKUJĘ osoby do pomocy przy stronie www,
601 22 59 24
SPRZEDAM 2 jałówki wysoko cielne – 24 XII, 507 974 779
SPRZEDAM 5 miesięczną suczkę rasy Latlerek, 790 497 035
SPRZEDAM ciągnik T 25, dwukółkę, brony, 605 698 660

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Start ostatecznie na przedostatnim miejscu
Znamy już tabelę końcową rundy jesiennej łódzkiej klasy okręgowej. Start Brzeziny
na półmetku zmagań plasuje się na piętnastej, czyli przedostatniej pozycji. Wszystko
ze względu na porażkę w zaległym meczu
Polonii Andrzejów. Nie zmienia to jednak
faktu, że okres przerwy brzezinianie przezimują w strefie spadkowej.
Jeszcze tydzień temu nie było do końca wiadomo, jak będzie wyglądać ligowa tabela. Powodem tego było przełożone z 18 września wyjazdowe spotkanie
6. kolejki Polonii Andrzejów z Termami
Uniejów. Pojedynek zakończył się porażką andrzejowian 2:4 i to właśnie Polonia
zamyka tabelę łódzkiej klasy okręgowej.
Nie ma co ukrywać, że dla Startu była to
bardzo ciężka runda i najgorsza w historii występów na tym szczeblu rozgrywkowym. Nawet kiedy brzezinianie w sezonie
2010/2011 spadli do klasy A, po pierwszej
rundzie zmagań zajmowali dziewiątą pozycję (w połowie całej stawki). Zaledwie
dwa zwycięstwa, przy dwóch remisach i aż
jedenastu porażkach to obecnie najsłabszy
bilans ze wszystkich drużyn. Mniej przegranych meczów na swoim koncie ma nawet ostatnia Polonia. Wiernym kibicom
nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać
kciuki i liczyć, że runda wiosenna będzie
znacznie lepsza. Start do bezpiecznej strefy traci tylko sześć punktów. Dwa lub trzy
spotkania mogą całkowicie odmienić los

podopiecznych trenera Jacka Stańdo. Trzeba zwrócić jednak uwagę, że inne zespoły będą starały się wzmocnić, aby również
uniknąć degradacji. Na razie nie znamy
szczegółowych planów piłkarzy na okres
roztrenowania i okres przygotowawczy
do wiosennej rundy rewanżowej. Brzezinianie mają wolne i prawdopodobnie wykorzystają ten czas na udział w rozgrywkach Halowej Piłki Nożnej w Koluszkach.
Przypominamy, że czarno-czerwoni bronić będą mistrzowskiego tytułu z poprzedniego sezonu.
Dawid Saj

SYLWESTER
w "Gościńcu"

Wola Łokotowa, 46 875 63 99

ODSZKODOWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY
MAJĄTKOWE
ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5

tel. 663 742 876

GWARANTOWANE
NAJNIŻSZE CENY

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 46 874 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.com.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.

Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu nr 15
3
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Po raz kolejny w Przedszkolu nr 3
w Brzezinach uczczono urodziny Pluszowego Misia. Przypadające 25 listopada święto tej najpopularniejszej maskotki
ustanowione zostało w 2002 roku, w setną
rocznicę jej powstania. Od tej pory przedszkolaki z brzezińskiej „Trójki" chętnie
biorą w nim udział. W tym roku do wspólnej zabawy zaprosiły dzieci Karolina Świderska i Anna Delewska, które w „misiowych“ przebraniach krótko opowiedziały
historię pluszowego misia, przywołując
w prezentacji multimedialnej postać prezydenta Teodora Roosevelta, który podczas jednego z polowań nie zgodził się na
zastrzelenie młodego niedźwiadka. Wydarzenie to opisano w jednym z nowojorskich dzienników, co zainspirowało jednego ze sprzedawców zabawek do uszycia
maskotki przedstawiającej misia. Na cześć

prezydenta została ona nazwana „Teddy's Bear" i do dziś jest najpopularniejszą na
świecie przytulanką.
Podczas obchodów Dnia Pluszowego
Misia nie zabrakło konkursów dla dzieci,
związanych oczywiście z misiami. Przedszkolaki odgadywały imiona znanych bajkowych niedźwiadków, zlizywały miód
z talerzyków, rozwiązywały zagadki, odpowiadały na pytania dotyczące zwyczajów prawdziwych niedźwiedzi, a na zakończenie wspólnie zaśpiewały piosenkę „Tu

jest miś" i bawiły się przy muzyce z przyniesionymi przez siebie pluszakami. Warto
dodać, że tego dnia prawie wszystkie dzieci przyszły do przedszkola z pluszowymi
misiami.
g.k.

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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W Miejskiej Bibliotece Publicznej prezentowana jest obecnie wystawa ukazująca drogę narodu polskiego do odzyskania niepodległości.
Do Brzezin ekspozycja trafiła z Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi. Pracownik tej instytucji, starszy kustosz Konrad Czernielewski, spotkał się też z uczniami Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych 25 listopada, opowiadając o działaniach zmierzających
do oswobodzenia ojczyzny. „Kto traci
swoją historię, traci swoją tożsamość”
– wskazywał. W czasie prelekcji była
mowa o polskich legionach, korpusach
polskich na wschodzie, armii polskiej
we Francji i działalności konspiracyjnej
w kraju, ale także o Operacji Łódzkiej,
której przełomowe momenty rozgrywały się pod Brzezinami.
Na wystawie na 21 dużych planszach
ukazane są wydarzenia od wybuchu
I wojny światowej aż po lata 1919 -1921,
kiedy powstania śląskie i wielkopolskie
nadały ostateczne granice odrodzonej
Rzeczpospolitej. Znajdują się tu też informacje o sytuacji wojennej na ziemi
łódzkiej i wojnie z bolszewikami.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, które ma swoje oddziały przy ul. Gdańskiej 13, Zgierskiej
145/147 i przy al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 to kolejna instytucja, z którą współpracuje brzezińska
biblioteka. W ubiegłym roku prezentowano tu ekspozycje m.in. z łódzkiego oddziału IPN oraz Muzeum Sybiru
w Białymstoku.
TOM

Tygiel Świąteczny
9 grudnia od godz. 17.00

Miejsce: ul. Sienkiewicza 10/12,
Brzeziny

BAL
SYLWESTROWY
sala w Brzezinach
ul. Południowa 14a

„Atrakcje- niespodzianki”
518 396 201
Oferta menu dostępna na
www.salaweselnainspiro.pl

