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Nie ma planów likwidacji targowiska
W związku z akcją zbierania podpisów
na targowisku miejskim w Brzezinach przy
ul. Lasockich i zamieszaniem z tym związanym Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin
Pluta informuje, że nigdy nie zamierzał i nie
zamierza likwidować targowiska miejskiego,
w tym rynku warzywnego. Burmistrz Brzezin wyraża swoje zdziwienie taką informacją
i nie jest także w stanie w sposób odpowiedzialny odnieść się do informacji mówiącej

o takim pomyśle, gdyż nie jest jej autorem.
Wszystkie osoby zaniepokojone tą informacją o jej wyjaśnienie powinny zwrócić się do
jej autorów. Z całą pewnością informacja ta
nie pochodzi od władz miasta i pracowników Urzędu Miasta.
Burmistrz Brzezin zapewnia, że wszelkie
ewentualnie planowane zmiany na targowisku miejskim przy ul. Lasockich konsultowane są z przedstawicielami Stowarzyszenia

Kupców Brzezińskich, a wypracowana dokumentacja zostanie przedstawiona do konsultacji mieszkańcom Brzezin. Nikt z władz
miasta nie zamierza przenieść rynku w inne
miejsce, a tym bardziej go zlikwidować.
Obecnie trwa przygotowanie koncepcji rozwoju rynku i zagospodarowania terenu targowiska, które w ciągu dwóch tygodni zostaną przygotowane i przedstawione do
konsultacji.
UMB

Konsultacje społeczne „Modelu Zrównoważonego
Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+”
We wtorek 9 lutego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinach o godz.
17.30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli i mieszkańców Miasta Brzeziny, Gminy
Brzeziny i Gminy Nowosolna.
„Model zrównoważonego transportu
zbiorowego w Łodzi 2020+” to systemowe
narzędzie do wprowadzenia zmian, które
w zdecydowany sposób wpłyną na poprawę jakości komunikacji zbiorowej w Łodzi
i do Łodzi.
Zmiany będą dotyczyć m.in:
•Stworzenie lepszej siatki połączeń dostosowanej do wymagań i uwag łodzian
i mieszkańców podłódzkich miejscowości.
•Wprowadzenie nowych rozwiązań np.
Autobusy na osiedla.
•Wykorzystanie obszarowego systemu
sterowania ruchem do przyspieszenia.
•Przejazdu i stworzenia realnego priorytetu dla tramwaju.
Dla podniesienia jakości transportu
zbiorowego w Łodzi konieczne jest podjęcie

Bal karnawałowy
w Jedynce
str. 7, IV

działań zarówno bieżących, jak
i inwestycyjnych.
Wyznaczono
6 obszarów – filarów, na których
opierać powinna
się komunikacja
zbiorowa w Łodzi:
•Szybki tramwaj z priorytetem
przejazdu.
•Gradacja węzłów przesiadkowych.
•Uspokojenie ruchu w centrum miasta.
•Ograniczenie konkurencji autobus – tramwaj (12 km uwolnionych linii
autobusowych).
•Autobus w osiedlach.
•Specjalne linie - przystanki autobusowe na żądanie.
Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami prosi, aby „zapomnieli" o liniach
funkcjonujących obecnie, a sprecyzowali oczekiwane kierunki podróży. Pozwoli

Karnawałowa zabawa
brzezińskich emerytów

str. III

to choćby częściowo uniknąć lawiny skarg
na obecnie funkcjonujący system (że ciasno, że się spóźnia, że za rzadko, itp). Przekaz skierowany jest nie tylko do obecnych
pasażerów zbiorowej komunikacji autobusowej, ale również do osób korzystających
z samochodów czy rowerów (w zależności
od charakteru grupy interesariuszy mniejszy lub większy nacisk jest kładziony na poszczególne elementy Modelu). Celem wyrażenia swojej opinii w powyższej sprawie
Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi zachęca do udziału w konsultacjach wszystkich
zainteresowanych.
g.k.

Wieczorek taneczny
Młodych Duchem

str. 6, V
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oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, złożą w dniach
10 – 11 marca 2016 r. wizyty w obu
szkołach. Do przyjęcia uczniów przygotowują się także dwie inne powiatowe placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Zespół
Szkół Specjalnych, które także szeroko otwierają drzwi zainteresowanym. Rodzice mogą umówić się z kadrą obu z nich indywidualnie w celu
zapoznania się z ofertą na rok szkolny 2016/2017. Ofertę wszystkich powiatow ych insty tucji oświatow ych
będziemy także prezentować w kolejnych numerach „Brzezińskiego Informatora Samorządowego”– prezentacja
LO w Brzezinach już 10 lutego. Zachęcam do skorzystania z oferty brzezińskich szkół.
W marcu odbędą się kolejne Powiatowe Targi Edukacyjne. Gimnazjaliści
z terenu Powiatu Brzezińskiego oraz

sąsiednich, zainteresowani ofertą Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Urodziłeś się 31 maja 2001 roku?
31 maja 2016 r. kończysz 15 lat?
JESTEŚ RÓWNOLATKIEM
POWIATU BRZEZIŃSKIEGO!!!
Zgłoś się do sekretariatu Starostwa
Powiatowego w Brzezinach
(ul. Sienkiewicza 16)
z legitymacją szkolną.

Z okazji Jubileuszu dla
RÓWNOLATKÓW
niespodzianki !

ogłoszenie płatne
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XX sesja Rady Miasta Brzeziny (cz. 1)
Obrady XX sesji Rady Miasta Brzeziny zostały przeprowadzone 28 stycznia br.
Sesję rozpoczęła uroczystość, w czasie
której nowo wybrany radny Dariusz Guzek złożył ślubowanie. Radny zadeklarował udział w pracach komisji rozwoju gospodarczego oraz komisji edukacji, kultury
i sportu, w związku z czym przewodniczący Rady złożył wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o stosowną
uchwałę.
Informacja burmistrza z prac między
sesjami Rady Miasta Brzeziny
22 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli radni, prezesi spółek, kierownicy miejskich placówek
i pracownicy Urzędu. 28 grudnia rozpoczął działalność Dom Dziennego Pobytu
dla Osób Starszych w Brzezinach Senior –
WIGOR przy ul. Sportowej. Koszt adaptacji pomieszczeń wyniósł ok. 150 tys. zł. 29
grudnia zastępca burmistrza uczestniczyła w odbiorze technicznym remontu dachu przy ul. Św. Anny 1, na który została przekazana dotacja z budżetu miasta.
31 grudnia zastępca burmistrza z wiceprzewodniczącym Rady Miasta i mieszkańcami przywitali na Placu Jana Pawła
II rok 2016. 5 stycznia odbyło się posiedzenie komisji mieszkaniowej, rozpatrzono wnioski o przydział mieszkań w nowo
wybudowanym budynku mieszkalnym
wielopokoleniowym przy ul. Św. Anny 35
a. Po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym na „Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt zwierzętom odławianym
na bieżąco z terenu miasta Brzeziny" burmistrz wybrał wykonawcę – Fundację
MEDOR Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt ze Zgierza. W toku postępowania została złożona 1 oferta. 12 stycznia zastępca
burmistrza brała udział w obradach Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie brzezińskim. 13 stycznia zastępca
burmistrza uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi dot. linii autobusowych nr
53 i 90. Podjęto również decyzję o likwidacji niektórych kursów linii 90 w sobotę i niedzielę, a w zamian zostaną uruchomione dodatkowe kursy w dni robocze.
Zastępca burmistrza spotkała się również
z właścicielem firmy GLOBALeko ws. realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny. 14 stycznia burmistrz wraz z zastępcą spotkali się

z przedstawicielami Intermarche ws. parkingu. 15 stycznia odbyło się spotkanie robocze zespołu, który przygotowuje dokumenty do projektów zakwalifikowanych
do dofinansowania w ramach ZIT. Tego
dnia na sali konferencyjnej UM przeprowadzono przesłuchanie 72 zespołów i solistów w ramach III Regionalnego Konkursu
Kolęd. Koncert finałowy odbył się 17 stycznia po mszy świętej w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach. 18
stycznia w 71. rocznicę wyzwolenia Brzezin spod okupacji niemieckiej przedstawiciele władz miasta i Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach złożyli kwiaty pod
pomnikiem Bohaterów Walk 1939 – 45 na
Placu Jana Pawła II w Brzezinach oraz na
grobach poległych żołnierzy na brzezińskim cmentarzu. Zastępca burmistrza spotkała się z posłem na sejm RP Agnieszką
Hanajczyk i burmistrzem Aleksandrowa
Łódzkiego Jackiem Lipińskim ws. opieki
nad bezdomnymi zwierzętami. 22 stycznia
zastępca burmistrza uczestniczyła w spotkaniu zespołu koordynującego prace nad
projektem „Zintegrowany Produkt Turystyczny – Dolina rzeki Bzury” zorganizowanym w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi.
Natomiast burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich
w Piasecznie. 26 stycznia odbyło się posiedzenie komisji mieszkaniowej, na którym
rozpatrywano wnioski o przydział mieszkań w budynku przy ul. Św. Anny 35a.
Radny J. Piątkowski zapytał o korzyści ze spotkania z 18 stycznia, czy miasta
i gminy będą partycypować w kosztach
utworzenia schroniska. Radny poprosił
o informacje dot. nowego systemu segregacji, jakie koszty z tego tytułu poniesie
miasto. Burmistrz wyjaśnił, iż partnerem
jest Krajowa Izba Gospodarcza – największe zrzeszenie podmiotów gospodarczych
w Polsce. Źródłem dofinansowania miałyby być środki z pomocy rządowej. Izba Gospodarcza przedstawi trzy warianty finansowania, w tym jeden bez udziału środków
miasta. Radny T. Barucki ws. wykorzystania parkingu przy Intermarche zaapelował, by nie doprowadzić do incydentów
zakłócających spokój mieszkańców okolicznych bloków. Radny, nawiązując do
planów modernizacji wysypiska zapytał,
jak długo wytrzyma obecne składowisko,
czy rewitalizacja nastąpi przed jego zamknięciem. Burmistrz oznajmił, iż miasto
idzie w kierunku przetwarzania odpadów,

aby jak najmniej trafiało na składowisko.
Zamierza się rekultywować teren wysypiska. Radny T. Klimczak zapytał, co z psami
z Wojtyszek, czy pozostaną tam oraz jakie
będą opłaty utrzymania psów w Zgierzu.
Burmistrz wyjaśnił, iż umowa z Wojtyszkami obejmuje opiekę dożywotnią. Umowa z firmą Medor dot. nowo wyłapywanych psów. Koszt to 3000 zł za dożywotnią
opiekę nad zwierzęciem. W budżecie zabezpieczono 60 tys. zł na ten cel. Radna I.
Skipor zapytała o stan zasiedlenia mieszkań w nowo wybudowanym budynku. Wg
zastępcy burmistrza pozostało 8 mieszkań. Radna G. Pietrasik chciała wiedzieć,
jaki był stopień atrakcyjności oferty dot.
schroniska oraz rezultat spotkania z kupcami. Burmistrz odpowiedział, że padły
deklaracje, które trzeba zweryfikować. Co
do kupców, atmosfera rozmów jest partnerska, kupcy chcą realizować swoje zadania; przedstawili swoją koncepcję. Radny
M. Sysa zapytał, ile dotychczas pieniędzy zainwestowano w budowę schroniska
w Brzezinach i dlaczego do dzisiaj władze
wybierają Medor i Wojtyszki, a nie zajmują się budową własnego schroniska. Radny
zwrócił uwagę na błędne nazewnictwo wydarzenia z 18 stycznia. Burmistrz stwierdził, że wybierane są najkorzystniejsze
oferty, a środki można przeznaczyć na inne
cele. Radna I. Skipor zapytała, jak długo
jest ważne pozwolenie na schronisko. Radny Z. Bączyński zapytał, czy prezentacja
projektu targowiska opublikowana w BIS
jest wersją ostateczną. Burmistrz poinformował, iż zostaną zaprezentowane jeszcze
inne koncepcje.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny T. Klimczak w nawiązaniu do interpelacji z czerwca 2015 r. ws. parkingu
na Bohaterów Warszawy wniósł o wykupienie przez miasto tej działki, by wybudować tam parking. Burmistrz wyjaśnił,
iż ta nieruchomość należy do spółki. Jego
zdaniem w gestii spółki leży zapewnienie
miejsc parkingowych. Burmistrz rozważa modernizację ogrodzenia gimnazjum
i wytyczenia miejsc parkingowych. Radny P. Maślanko chciał, by burmistrz ustosunkował się do pisma pracowników CKF
ws. płac. Burmistrz stwierdził, iż większa
podwyżka dla pracowników została zrealizowana 4 lata temu. W budżecie nie ma
pieniędzy na podwyżkę. T. Barucki, odnosząc się do komitetu osiedlowego na ul. Polnej zapytał, dlaczego ta sprawa nie została poruszona na sesji. Radny nie wyobraża
sobie, aby stawiać przeszkody ludziom,
którzy się organizują. Przewodniczący
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wyjaśnił, iż poprosił o opinię prawną, by
wdrażając sprawę, nie zrobić niczego niezgodnie z prawem. Adresatem pisma był
burmistrz. Z kolei burmistrz uznał, iż
kompetencje w tym przedmiocie posiada
Rada Miasta. M. Sysa zauważył, iż funkcjonowanie rad osiedlowych poprawiłoby relacje mieszkańców z władzami miasta. Zwiększyłoby to wpływ mieszkańców
na pracę samorządów. J. Piątkowski wrócił do problemu dróg nieutwardzonych.
Dodał, że złoży wniosek ws. współpracy
BSM w utworzeniu parkingu przy ul. Matuszewskiego, zapytał też o efektywność
fotowoltaiki w porównaniu z wydatkami,
które poniosło miasto. Zdaniem burmistrza efektywność fotowoltaiki jest bardzo
duża, inwestycja zwróci się w ciągu 3 - 4 lat.
Burmistrz w marcu przedstawi plan naprawy dróg nieutwardzonych. G. Pietrasik
zwróciła uwagę na pozyskiwanie środków
zewnętrznych, wskazała rozbieżności między podanymi przez burmistrza kwotami.
Radna wyraziła zaniepokojenie możliwością wystąpienia rozbieżności w przypadku inwestycji w parku miejskim.
Zapytania do kierowników jednostek
organizacyjnych miasta, prezesów spółek
miejskich i spółdzielni socjalnej
P. Maślanko zapytał, czy spółdzielnia
socjalna pilotuje odśnieżanie i posypywanie piaskiem ulic i chodników w mieście. Prezes R. Śliwkiewicz poinformował,
iż spółdzielnia reaguje na każde sygnały
zgłaszane przez miasto i mieszkańców. T.
Klimczak podziękował prezesowi za błyskawiczną reakcję spółdzielni podczas ślizgawicy. I. Skipor wskazała potrzebę możliwie najszybszego usuwania piasku, aby
nie dostawał się do studzienek. T. Barucki
zapytał, co stoi na przeszkodzie, aby blok
przy ul. Sportowej został oddany do eksploatacji, czy budynek jest ogrzewany i kto
ponosi koszty. Prezes R. Podogrocki wyjaśnił, iż budynek ma pozwolenie na użytkowanie, mieszkania są zasiedlane, właściciele zgłaszają reklamacje, w najbliższych
dniach zostaną podpisane akty notarialne
i utworzona wspólnota. Radny zainteresowany był, kto pokrywa straty z tego tytułu.
Prezes PEC wyjaśnił, iż budowa bloku
jest realizowana w ramach projektu. Po finalizacji transakcji związanych ze sprzedażą mieszkań zarząd spółki będzie wiedział, czy projekt zakończy się zyskiem czy
stratą. Koszty ochrony, światła i ogrzewania są wliczone w cenę projektu.
I. Skipor poprosiła o przybliżenie planów inwestycyjnych spółki związanych
z targowiskiem miejskim. Prezes PEC
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wyjaśnił, iż działalność spółki skupia się
także na zarządzaniu nieruchomościami
i budowie budynków. P. Maślanko zapytał
o możliwość podciągnięcia nitki ciepłowniczej w kierunku SP nr 1, natomiast wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk wskazała
także budynek DPS.
Przewodnicząca Z. Krawczyk w związku z jubileuszem 50 - lecia Przedszkola nr 3
zapytała dyrektor o środki na ten cel w budżecie placówki.
A. Gazda poinformowała, iż uroczystości planuje się na 17 czerwca, będzie prosiła Radę o wsparcie finansowe. Radna Pietrasik zapytała prezesa TBS o postęp prac
na ul. Przechodniej, w jakiej kwocie zamknął się remont przy ul. Św. Anny oraz
co prezes zamierza zrobić z lokalem przy
ul. Mickiewicza 10, który nie jest zdatny do
użytku i generuje koszty. Prezes T. Miazek
wyjaśnił, iż na Przechodniej trwają końcowe prace, wszystkie mieszkania zostały podłączone, płynie ciepło. Choć koszty są bardzo znaczące, to jednak niektórzy
właściciele zalegają ze spłatą funduszy
remontowych.
W następnym punkcie przewodniczący Rady oraz przewodniczący poszczególnych komisji RM przedstawili sprawozdania z pracy za II półrocze 2015 r.
Sprawozdanie z dyżurów radnych omówiła
wiceprzewodnicząca RM. Radny M. Sysa
poinformował, iż w ubiegłym roku nie brał
udziału w dyżurach radnych, ale przeprowadzał konsultacje społeczne z mieszkańcami. Od tego roku wyraził chęć udziału
w dyżurach w UM. T. Klimczak odczytał
sprawozdanie ze swoich spotkań z mieszkańcami. T. Barucki w odniesieniu do pisma skierowanego do niego zaznaczył, iż
nie uczestniczył w wyjeździe do Francji
i zgłosił, aby jego nazwisko nie figurowało
w dokumentach Urzędu Miasta dot. tego
wyjazdu.
Następnie na wniosek T. Klimczaka
grupa mieszkańców z ul. Zdrowie i Sportowej poruszyła kwestię dot. rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Problem
zrelacjonował mieszkaniec Jan Krakowiak,
odnosząc się do pisma, jakie zastępca burmistrza wystosowała do mieszkańców tego
osiedla.
Jan Krakowiak poinformował, iż mieszkańcy, tworząc osiedle Zdrowie, Sportowej
i okolicznych ulic, uzbroili teren za własne środki i poprowadzili media w postaci
wody i kanalizacji. Zaznaczył, iż miasto ma
obowiązek dokonania rozdziału kanalizacji deszczowej od ściekowej. Wskazał na
przypadki zalań na tamtym obszarze, m.

in. na boisku hokeistek i na obszarze GPZ.
Zastępca burmistrza oznajmiła, iż zgodnie
z obowiązującymi przepisami nie można
łączyć kanalizacji deszczowej z sanitarną.
T. Klimczak zaproponował, by burmistrz
spotkał się z mieszkańcami, ponieważ problemu nie da się rozwiązać podczas tej sesji. I. Skipor zaproponowała by otworzyć
priorytety inwestycyjne.
a.j.
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu.
Całość obrad dostępna pod adresem:
h t t p s ://w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=4pmVjx87AZU

Shido-Liga
w Brzezinach
W sobotę 30.01.2016 r. w Brzezinach odbyła się kolejna edycja turnieju miniShido-Liga. W zawodach, które odbywały się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy
ul. Konstytucji w Brzezinach wzięło udział
101 młodych karateków z całej Polski. Zawodnicy klubu karate kyokushin z Brzezin
wielokrotnie stawali na podium, a w klasyfikacji drużynowej zajęli II miejsce. Młodzi
adepci sztuk walki wzięli udział w dyscyplinach: karate oraz sumo-grappling.
Miejsca na podium zajęli:
Wojtek Kielich III m. s-g i II m. karate
Dominik Darnikowski III m. s-g i I m.
karate
Aleksander Góralczyk II m. s-g i III m.
karate
Maria Dmowska I m. s-g i I m. karate
Jan Chachuła II m. s-g i II m. karate
Marta Ostrowska III m. s-g
Piotr Dłubak III m. karate
Dominik Klimkiewicz III m. s-g i III m.
karate
Oskar Duła II m. s-g i III m, karate
Sebastian Pietrzak II m. s-g i II m. karate
Adam Kaczmarek III m. s-g i I m. karate
Jakub Biernat III m. s-g
Patryk Strzałkowski III m. s-g i III m.
karate
Maksymilian Mikołajczyk II m. s-g i I m.
karate
Dawid Tyralski III m. s-g i II m. karate
Nikolas Lepski I m. s-g i I m. karate
Wiktor Zbaraszewski II m. s-g i II m.
karate
Kamil Pietrzak I m. s-g i I m, karate
Kuba Świderek II m. s-g i II m. karate.
g.k.
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Jasełka gimnazjalistów w parafii NMPCZ
31 stycznia w kaplicy parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej mszę św.
o godz. 11 uświetnił występ brzezińskich
gimnazjalistów. Do parafii młodzież przybyła na zaproszenie ks. dziekana Marka
Balceraka.
Scenariusz jasełek uczniowie przygotowali samodzielnie, a pieczę nad ich pracą sprawowały nauczycielki Mirosława Lechowska i Anna Podgajna. Chórowi, którego
nastrojowe kolędy towarzyszyły prawdziwym popisom sztuki aktorskiej, przewodziła Małgorzata Szymczak. Jasełka spodobały
się licznie zgromadzonym wiernym, którzy
gromkimi oklaskami nagrodzili gimnazjalistów. Wcześniej program był już prezentowany na szkolnej wigilii oraz w Zespole
Szkół Specjalnych, Warsztatach Terapii Zajęciowej i Przedszkolu nr 1. Gimnazjaliści
w planach mają już przedstawienie o tematyce wielkanocnej.
Niedzielne jasełka zakończyły cykl bożonarodzeniowych występów w najmłodszej z brzezińskich parafii, gdzie nastrojowe kolędy niedawno prezentowali Dominika
i Krzysztof oraz zespół związku emerytów
„Brzezinianki". „Takie działania podyktowane są troską o liturgię mszy świętej, gdyż
jak pisze św. Augustyn, kto śpiewa, ten dwa
razy się modli” – wyjaśnia ks. dziekan Marek Balcerak, proboszcz parafii p.w. NMP
Częstochowskiej.
TOM
Fotorelacja str. VI

Profilaktyka prozdrowotna na Uniwersytecie

27 stycznia członkowie brzezińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się na kolejnym wykładzie na temat zdrowego trybu

życia. 13 stycznia
wypowiadał się już
w tej dziedzinie autor wielu tematycznych publikacji Janusz Dąbrowski,
a obecnie można było posłuchać
brzezinianki Barbary Guzickiej,
która ze względu
na przebyte choroby z sukcesem
zmieniła swoje nawyki żywieniowe.
Był to nietypowy wykład, gdyż stoliki ustawiono w stylu kawiarnianym, a na stołach
zagościły herbata i poczęstunek. Pełna sala

była zaś dowodem, że tematyka zdrowotna
bardzo interesuje członków brzezińskiego
uniwersytetu.
Kolejny wykład będzie dotyczył turystyki,
a prelegentem będzie po raz kolejny dr Krzysztof Grzelak, nauczyciel-podróżnik z brzezińskiego liceum. Zaplanowana jest także zabawa
taneczna – „Studniówka bis" oraz wyjazd do
kina i dwie wycieczki do teatru. Wraz z nadejściem wiosny obecna oferta zajęć w postaci ćwiczeń rekreacyjnych, wizyt na pływalni
i nauki języka angielskiego ma zostać poszerzona o spacery z kijkami, czyli nordic walking oraz warsztaty taneczne.
TOM
Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów zatrudni na umowę zlecenie
pomoc do kuchni i kucharkę

504 221 634 ; 505 611 760
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Wieczorek taneczny „Młodych Duchem"

W piątek 29 stycznia członkowie brzezińskiego stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem" bawili się na „balu na sto par".
Był to pierwszy z cyklu piątkowych wieczorków tanecznych, gdzie o muzykę zadbał zespół, który angażuje do swoich programów
m.in. łódzkie radio „Parada".

Dominowały rytmy z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a żeby nikt nie
czuł się samotny, wprowadzono m.in. kotyliony, które łączyły znane z literatury i kultury masowej pary, np. Tristana i Izoldę czy
Jasia i Małgosię. Nie zabrakło także „czekoladowego tanga", podczas którego panowie

Zaproszenie na wystawę i „Bogusy”
W tym roku Muzeum Regionalne połączyło
tradycyjne brzezińskie „Bogusy" z wernisażem wystawy „Wiejskie świętowanie w rzeźbie i malarstwie ludowym".
Otwarcie ekspozycji zaplanowano we
wtorek 9 lutego o godzinie 17, a jest to kolejny owoc wieloletniej współpracy z ośrodkiem regionalnym Łódzkiego Domu Kultury. Zostaną tu zaprezentowane dzieła
twórców ludowych ukazujące liczne święta na wsi, począwszy od grup kolędniczych,
poprzez wielkanocną Niedzielę Palmową
i śmigus-dyngus, aż po nabożeństwa przy
wiejskich kapliczkach, święta plonów i odpusty parafialne. Warto wspomnieć, że całkiem niedawno w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach prezentowano również tradycyjne szopki bożonarodzeniowe i ludowe
rzeźby aniołów.
Wystawa na temat tradycyjnych świąt,
jakimi są też brzezińskie „Bogusy", idealnie wpisuje się zatem w tegoroczną zabawę ostatkową w Muzeum Regionalnym.
Po wernisażu przewidziano wielki pochód
przebierańców, który ze względu na natężenie ruchu samochodowego w centrum

tańczyli z obdarowanymi słodyczami paniami. O smakowity poczęstunek na stołach zadbała kulinarna sekcja stowarzyszenia „Babeczki Chili", a o przygotowanie
sali zatroszczyli się pozostali członkowie
stowarzyszenia. Wśród ciepłych dań pojawił się zaś m.in. krem z białych warzyw
z groszkiem ptysiowym oraz ryż z mięsem na dwa sposoby – z sosem warzywnym i pomidorowym. To wszystko zaś za
składkę w wysokości 15 zł od członka stowarzyszenia i 20 zł od sympatyka. Kolejny
wieczorek taneczny zaplanowany jest już
po Wielkanocy. Z pewnością to również
będzie prawdziwy bal.
TOM
Fotorelacja str. V

miasta odbędzie się w pobliskim parku,
a po powrocie do muzeum rozpocznie się
zabawa przy scenie. Czekać tu wszystkich
będzie niezwykła atrakcja – pokazy kuglarskie. Oczywiście, nie zabraknie także konkursu na najlepsze przebranie w kategorii
dzieci i dorosłych. Później zaś przyjdzie czas
na integracyjne spotkanie przy ognisku –
chętni powinni wziąć ze sobą własne wędliny do pieczenia.
Warto przyjść tego dnia do Muzeum Regionalnego, gdyż jak wskazuje dyrektor tej
instytucji Paweł Zybała – „Musimy kultywować takie tradycje jak Bogusy, gdyż wyróżniają nas one w unifikującym się świecie. Jest to bowiem nasze specyficzne święto,
a jego podtrzymywanie świadczy, że wciąż
pamiętamy o naszych przodkach". Nie zapomnijmy więc – Muzeum Regionalne
w Brzezinach, wtorek 9 lutego o godzinie 17.
TOM

"QUESTA" MODA

Nowo otwarty sklep z modą
odzieżową damską krajową
oraz z importu
ul. Św. Anny 17\
zapraszam w godz. 9.00-17.00
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Bal karnawałowy w Jedynce

Biblioterapia
w Oddziale dla Dzieci
W każdy ostatni piątek miesiąca o godzinie 15 do Miejskiej Biblioteki Publicznej przychodzą niecodzienni goście –
podopieczni Stowarzyszenia Rodziców
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym dzieciom". Wszyscy bowiem wiedzą, że warto czytać, więc jak mówią ich
rodzice – „Chcemy, aby nasze dzieci też polubiły książki".
„Pani bibliotekarka opowiada zaś bardzo ciekawie" – ocenia sekretarz stowarzyszenia Iwona Piórkowska. Gdy rodzice integrują się przy herbatce, obok ich dzieci
wkraczają w krainę książek. W Oddziale
dla Dzieci o wiele łatwiej zapoznawać niepełnosprawne dzieci z literaturą, gdyż prowadząca zajęcia zna wiele ciekawych książek i opowie niejedną fascynującą historię.
W grudniu były to opowieści o Świętym
Mikołaju, obecnie tematem były przygody
Kubusia Puchatka, a na luty zaplanowano
historie o skrzatach.
Przygoda z książką w bibliotece zaczyna
się już od najmłodszych lat. To dla takich
maluchów zaplanowano w każdy czwartek
zajęcia pod hasłem „Poranki z biblioteką",
na które Oddział dla Dzieci wszystkich serdecznie zaprasza.
TOM

Zgodnie z polską tradycją zapusty, zwane
popularnie karnawałem, rozpoczynają się
w Nowy Rok, a kończą w ostatkowy wtorek, tuż przed Środą Popielcową. Jest to
czas ożywionych kontaktów towarzyskich,
zabaw, hulanek i swawoli. Uczniowie Jedynki, tuż po wystawieniu ocen semestralnych, spotkali się w czwartek 28 stycznia na
zabawie karnawałowej, popularnie zwanej
„choinką”.
Jako pierwsi bawili się uczniowie klas 0
– III. Do tańców zachęcał wodzirej, angażując do wspólnych pląsów także nauczycieli i rodziców, a słodki poczęstunek dodał
wszystkim energii.
Popołudniowy czwartek zarezerwowany był dla uczniów klas IV – VI, którzy bawili się do wieczora przy dźwiękach
popularnych współcześnie melodii, ale też
szlagierów sprzed lat. Oprawą muzyczną
imprezy zajęli się profesjonaliści z zespołu Tropic, którzy znani są z rozrywkowych
programów telewizyjnych. Uczestnicy dyskoteki nie oszczędzali się, tańcząc
prawie bez przerwy. Wielką frajdą były

też wykonywane pod okiem DJ’a układy
choreograficzne.
Karnawałowa zabawa przyniosła dużo
uśmiechów, satysfakcji, a miłym podsumowaniem były słowa prowadzącego imprezę,
który podkreślił, iż rozpoczął zabawę słowami popularnej piosenki „Będzie! Będzie
zabawa! Będzie się działo!”, a w brzezińskiej Jedynce rzeczywiście się działo, była
zabawa, było głośno i radośnie.
g.k.
Fotorelacja str. IV

Zatrudnię kierowców
kat. C lub C+E
Praca na miejscu
tel. 509-999-944

GEODETA
profesjonalne usługi
geodezyjne

501-648-590, 505-897-126
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Środki z Funduszu Pracy podzielone

28 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku
posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy,
której przewodzi wicestarosta Roman Sasin.
Rada, w której wzięło udział siedmiu na wybranych do jej składu 10 członków, zaopiniowała podział środków z Funduszu Pracy na
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
w roku 2016, co ostatecznie zatwierdza starosta brzeziński Edmund Kotecki.
„Do podziału mamy więcej środków niż
w ubiegłym roku, ale wymagana jest też
duża efektywność zatrudnienia po każdej
formie aktywizacji” – informuje dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy Anna Wiśniewska. Na przykład pracodawca, który organizuje 6-miesięczny staż, jest zobowiązany
do zatrudnienia osoby na okres 3 miesięcy
bądź zawarcia na taki sam okres umowy cywilno-prawnej przy zapewnieniu wypłat na
poziomie minimalnego wynagrodzenia. Na
posiedzeniu rady ustalono też, że dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój będą wypłacane w tym
roku do wysokości 23 tys. zł. Ze środków
programu POWER mogą korzystać bezrobotni do 30 roku życia, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, którzy nie uczą
się w systemie stacjonarnym oraz nie brali
udziału w szkoleniu w ciągu ostatnich 4 tygodni. Środki RPO są przeznaczone natomiast dla osób powyżej 30 roku życia. Pracodawcy mogą też m.in. tworzyć stanowiska
pracy w ramach dofinansowania kosztów
wyposażenia stanowiska pracy w kwocie do
23 tys. zł, w ramach prac interwencyjnych z
częściową refundacją wynagrodzenia oraz
przed podjęciem zatrudnienia przeszkolić

pracowników pod indywidualne potrzeby.
Osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą
skorzystać z bonów szkoleniowych, gdzie jest
możliwość samodzielnego wyboru szkolenia
pod warunkiem, że będzie się ono kończyło
zatrudnieniem bądź podjęciem działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie,
kiedy podejmą pracę lub działalność gospodarczą w odległości powyżej 80 km lub kiedy dojazd środkami komunikacji publicznej
w obie strony trwa ponad 3 godziny. Osoby bezrobotne mogą też występować o bony
stażowe stanowiące gwarancję skierowania
do wybranego przez siebie pracodawcy, pod
warunkiem, że zatrudni on po takim stażu
pracownika na okres co najmniej 6 miesięcy.
Warto wspomnieć, że po tym okresie pracodawca otrzymuje stosowną premię w wysokości około 1.500 zł. Każdemu bezrobotnemu z prawem do zasiłku przysługuje też
dodatek aktywizacyjny, jeśli podejmie on w
tym okresie zatrudnienie z własnej inicjatywy. W ubiegłym roku na wniosek bezrobotnych wypłacono 82 takie dodatki. „Jest to
też forma aktywizacji, która ma zachęcać do
podjęcia pracy” – wskazuje dyrektor Anna
Wiśniewska. Nową formą skierowaną do
osób do 30 roku życia wprowadzoną w 2016
r. jest refundacja dla pracodawcy, w ramach
której finansowana jest część wynagrodzenia pracownika w kwocie 1800 zł oraz składki ZUS płacone przez pracodawcę. Wsparcie
to jest wypłacane przez okres 12 miesięcy,
przy czym okres zatrudnienia pracownika
musi wynieść minimum 24 miesiące. Pracodawca może też podnieść kwalifikacje własnych pracowników bądź swoje w ramach
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W tym roku obowiązują tu trzy priorytety: wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim

związku z branżą lub zawodem, mającego na
celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych, wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy
mogą udokumentować wykonywanie pracy
przez co najmniej15 lat pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej, wsparcie młodych nowo
zatrudnionych pracowników na podstawie
umów, o których mowa w art. 150 f ust.1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tzn. z którymi starosta zawarł umowę, na podstawie której refunduje
pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres
12 miesięcy część kosztów poniesionych na
wynagrodzenia. Urząd pracy będzie też starał się wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej realizować Program Aktywizacja i
Integracja, który jest skierowany do osób oddalonych od rynku pracy, czyli zakwalifikowanych do III profilu oraz korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej.
Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała również, na wniosek
dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Anny Sokołowskiej, dwa nowe kierunki kształcenia na poziomie technikum
w zawodzie kelnera i technika technologii
żywności, dzięki którym można się kształcić
w takich specjalnościach jak piekarz, cukiernik czy wędliniarz, oraz zawód kierowcy-mechanika w zasadniczej szkole zawodowej. Jest to odpowiedź na potrzeby lokalnego
rynku pracy oraz oczekiwań uczniów i ich
rodziców.
Szczegółowych danych na temat rodzajów wsparcia oferowanych aktualnie przez
Powiatowy Urząd Pracy udzielają na bieżąco doradcy klienta. Liczne informacje można znaleźć też na stronie internetowej www.
pup-brzeziny.pl. Warto również wiedzieć,
że na koniec grudnia 2015 r. w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Brzezinach zarejestrowanych było łącznie1473 osób, w tym 640 kobiet, podczas gdy rok wcześniej było zarejestrowanych o 39 osób więcej, tzn. 1512, w
tym 654 kobiety.
TOM

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
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•Cierpisz z powodu dolegliwości bólowych?
•Ból utrudnia Ci codzienne funkcjonowanie?

Nasi dzielnicowi (4)

Nie czekaj kilku miesięcy na rehabilitację
Przyjdź już dziś, ceny już od 8 zł! Bez kolejek!
Przy zakupie 10 zabiegów, 2 zabiegi gratis*

Centrum Rehabilitacji BREMED, Sienkiewicza 87, Tel. 502 753 961

STOMATOLOGIA
dr Justyna Wiśniewska

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

tel. 514 344 243

DYREKTOR
CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Brzeziny wykaz pomieszczeń biurowych, położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz publikowany jest przez 21 dni,
tj. od 28 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.

DYREKTOR
CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774)
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES DO 3 LAT POWIERZCHNI BIUROWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W BRZEZINACH PRZY UL. SIENKIEWICZA 10/12. BUDYNEK JEST USYTUOWANY W CENTRUM ADMINISTRACYJNYM MIASTA, POŚRÓD BANKÓW, URZĘDÓW ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ
I SAMORZĄDOWEJ, PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 72.
Okres najmu/dzierżawy: od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2018 r. (2 lata)
Przetarg na pomieszczenia oznaczone nr 1,2,3,4 odbędzie się w dniu 18 lutego 2016r
Na 1. Pomieszczenie, pok. nr 6 (parter) o godz. 11:00
Na 2. Pomieszczenie, pok. nr 7 (parter) o godz. 11:20
Na 3. Pomieszczenie, pok. nr 112 (I piętro) o godz. 11:40
Na 4. Pomieszczenie, pok. nr 6 (I piętro) o godz. 12:00
Miejsce: siedziba Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12,
sala nr 1 I pietro.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu wraz z regulaminem znajdują się na stronie
www.brzeziny.pl w zakładce przetargi lub są udzielane w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, parter, pokój 5 lub pod nr tel. 603 223 314

Teren gminy Dmosin obejmujący rejon
służbowy nr 4 obsługuje dzielnicowy asp. szt.
Krzysztof Jatczak, który w służbie jest już16
lat, a dzielnicowym od 2006 roku, adres e-mail: komendant@brzeziny.ld.policja.gov.pl, telefon służbowy nr 601-371-219. Rejon obejmuje
teren gminy Dmosin – Borki, Dmosin Wieś,
Dmosin I, Dmosin II, Grodzisk, Kałęczew,
Kraszew Wielki, Kuźmy, Michałów, Nadolna,
Osiny, Rozdzielna, Wiesiołów, Zawady, Ząbki,
Dąbrowa Mszadelska, Janów, Kamień, Kołacin, Kołacinek, Koziołki, Kraszew, Lubowidza,
Nadolna Kolonia, Nagawki, Nowostawy Dolne,
Szczecin, Teresin, Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia. Dzielnicowy Krzysztof Jatczak
w Punkcie Przyjęcia Interesantów w Dmosinie (Dmosin 9) pełni dyżury w każdy wtorek
w godz. 10.00-12.00; w dni wolne od pracy kontakt z oficerem dyżurnym pod nr 997.
g.k.

SKLEP TO FEEL
GOOD FASION SHOP
OD LUTEGO OTWARCIE,
przeniesiony

z Piłsudskiego 18
na PLAC JP 2 nr 7
ZAPRASZAMY !!!

Zatrudnię
konstruktora odzieży
projektanta
2byooth@gmail.com
698 288 655
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Dzień Babci i Dziadka w „Dwójce”

O szczególnych dowodach miłości i szacunku dla babć i dziadków pamiętali także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2

w Brzezinach. Pod kierunkiem swoich wychowawczyń – Justyny Cupryn, Ewy Pawlik, Anny Kmieć, Anny Korzeniowskiej

i Jolanty Swaczyny przygotowali piękną uroczystość, na którą zaprosili swoich
najbliższych. Do szkoły przybyli szacowni
goście, by podziwiać występy wnuczków.
Przywitała ich ciepłymi słowami wicedyrektor Elżbieta Piotrowska.
W części artystycznej dzieci z wielkim
przejęciem recytowały wiersze, śpiewały
piosenki i tańczyły. Obdarowały też swoich dziadków własnoręcznie wykonanymi
upominkami – nie obyło się przy tym bez
łez wzruszenia i owacji dla małych wykonawców. Wychowawczynie podziękowały
gościom za liczne przybycie i życzyły zdrowia, pogody ducha oraz pociechy z wnuków na co dzień.
g.k.

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 :
11.02.2016r.
		
15.02.2016r.
16.02.2016r.
17.02.2016r.
18.02.2016r.
19.02.2016r.

w godz. 9:00 do 12:00 : Brzeziny ul.: Plac Jedności Narodowej / Jana Pawła II-go , Kościuszki, Joselewicza ,
1-go Maja .
w godz. 8:00 do 17:00 : Buczek , Wola Cyrusowa 2 .
w godz. 8:00 do 17:00 : Dmosin 2 , Dmosin GS .
w godz. 8:00 do 17:00 : Działki Nowostawskie , Kolonia Koziołki , Polik , Teodorów , Buczek 1 i 2 ,Grzmiąca 1 i 2
w godz. 8:00 do 17:00 : Nowostawy 1 i 2 .
w godz. 8:00 do 17:00 : Nowostawy 3 , Górki Gajówka .

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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„Brzezinianki" w DPS
26 stycznia zespół „Brzezinianki" odwiedził
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego.
Zgodnie z wieloletnią tradycją grupa ta w okresie Bożego Narodzenia prezentuje tu koncert
pełen pięknych kolęd.
Tak było i tym razem, gdy w miejscowej
kaplicy zabrzmiały pełne nadziei pieśni zwiastujące Boże Narodzenie. Niespodzianką było
zawarcie w programie koncertu także nastrojowego przedstawienia ze świecami symbolizującymi pokój, wiarę, miłość i nadzieję, która
„gaśnie ostatnia".
Do licznych występów zespół „Brzezinianki" działający przy lokalnym oddziale Polskiego Związku, Emerytów, Rencistów i Inwalidów
przygotowuje od dawna Grzegorz Jędrzejczak.
Z kolędami „Brzezinianki" w tym roku występowały już w parafii p.w. Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej oraz w pobliskim Niesułkowie. Obecnie zespół przygotowuje się do
występu z okazji Dnia Kobiet, który w brzezińskim oddziale PZERI tradycyjnie łączy się ze
Światowym Dniem Inwalidy.
TOM

Zarząd Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzezinach,
ul. Głowackiego 7/11 poszukuje kandydata na stanowisko:
administratora budynków,
praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do zakresu obowiązków należeć będzie:
- bieżąca obsługa mieszkańców oraz nadzór nad eksploatacją
i konserwacją nieruchomości .
Wymagania:
- wykształcenie co najmniej średnie,
- znajomość pakietu MS Office oraz obsługa urządzeń biurowych,
- znajomość problematyki administrowania nieruchomościami,
- rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność.
Dodatkowym atutem będzie:
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- znajomość zagadnień technicznych.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert z CV wraz z kopiami
posiadanych dokumentów bezpośrednio w biurze Spółdzielni , w dni
robocze w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 15 lutego 2016 r.
Przyjmujemy oferty z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI
Dyrektorzy Przedszkola nr 1 w Brzezinach (ul. Konstytucji 3-go Maja 1) i Przedszkola nr 3 w Brzezinach (ul. Moniuszki 15) informują, że od godz. 9.00 w dniu 1 marca 2016 r.(wtorek) rozpoczyna się rekrutacja dzieci dotychczas
nieuczęszczających do przedszkoli w Brzezinach na rok szkolny 2016/2017. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkoli wydawane będą przez dyrektorów przedszkoli lub wskazane osoby od dnia 1 marca 2016 r. w siedzibach
przedszkoli w godz. 9.00 -15.00. Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkoli upływa 18 marca
2016 r. o godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji z podaniem liczby miejsc wolnych podana zostanie do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych i stronach internetowych przedszkoli do
godz. 9.00 w dniu 29 lutego 2016 r.
Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli w Brzezinach składają jedynie deklarację o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w terminie od 8 lutego do 26 lutego 2016 r. w godzinach pracy przedszkoli.
Każdy rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub kontynuowanie edukacji przedszkolnej proszony
jest o zapoznanie się z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2016/2017 (Zarządzenie nr
12/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 stycznia 2016 r.) znajdującym się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Przedszkola nr 1 w Brzezinach i Przedszkola nr 3 w Brzezinach.

„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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drobne ogłoszenia
Motoryzacja

KOBIETA z wykształceniem pedagogicznym i 20-letnim

ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! boga-

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem od 2 roku

ta oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

bez opłat, 505 927 959 .

życia, 662 790 282

www.odslonka.pl

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

SPRZEDAM pług rolniczy 3-skibowy KVERLAND na

508 537 104

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

zabezpieczeniu resorowym i pług obrotowy 3-skibo-

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

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

wy, 604 607 306 , 46 874 28 81

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobu-

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

– karcher, 606 495 830

dowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi

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

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

budowy, 604 381 688

POKOLIZYJNE, powypadkowe – kupię, 696 309 483

508 537 104

OGRODZENIA 606 303 471

SPRZEDAM Skodę Oktawię 1,9 TDI, 1999 r. , 502 142 865

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

ZŁOTA rączka, 721 958 081

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

Usługi

889 994 992

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

TAXI – TWOMAR całodobowo 7 + 1, rabaty,cena umow-

MEBLE kuchenne, szafy łazienkowe, garderoby, niety-

BUDOWY domów, budynków gospodarczych,

na , 608 33 44 55

powe zabudowy biurowe. Tanio i solidnie, 515 361 875

783 117 546

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż

TANIE remonty, 721 958 081

uprawnienia budowlane, 605 397 614

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

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,
elewacje, poprawki. Wnętrza: płyty K-G, gładzie, glazura,
terakota, itp., 669 477 012
BUDOWY, więźba, tynki tradycyjne, 606 385 993
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu
budowlanego, 510 809 025
ANGIELSKI, 517 719 198
PODNOŚNIK koszowy 22 metry, usługi, wynajem,
785 197 253
POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H – dojazd!!! Laptop się
psu-je/wyłącza ? Komputer zwolnił ? ZADZWOŃ!!! Przyjadę, naprawię. Brzeziny, Koluszki i okolice. 732 313 316
REMONTY, docieplenia, 721 620 231
USŁUGI podnośnikiem koszowym – wycinka drzew,
696 049 953
KOR EPE T YC JE

podstawówka

–

studentka

pedagogiki, 691 609 462
NAUKA języka włoskiego, 794 450 206
PRANIE dywanów i tapicerki samochodowej –
najlepsza jakość, 781 298 224
KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej: schody, tarasy, podjazdy, parkingi, drogi,
501 130 286, FACEBOOK: ŚLIW-BRUK
BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż.
Producent, 503 572 046
BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486
PROFESJONALNE przedłużanie i zagęszczanie rzęs,
Zakład Fryzjerski, Kościuszki 2, 795 869 632
TANIE remonty, wykończenia, 721 958 081

Praca
ZATRUDNIĘ szwaczki – WALDIMEX – Rogów,
698 288 655
PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845
PRZYJMĘ szwaczki do zakładu – stała praca, 605 784 278
ZATRUDNIMY szwaczki, chałupniczki, stała praca,
509 477 106
ZATRUDNIĘ prasowacza z umiejętnością prasowania
żakietów i sukienek – wysokie wynagrodzenie i stała
praca cały rok, 605 600 896
SZWACZKĘ -sukienki, zarobek powyżej 3.000,-,
661 121 966
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

DZIAŁKĘ budowlaną w Brzezinach – Kordeckiego, Po-

ZATRUDNIĘ kierowcę, ADR – cysterny, kat. C+E, kraj, sta-

tockiego, 608 654 436

KUPIĘ zboże, 508 471 814
NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

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

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

Wojcie-chowski 503 491 722

ZATRUDNIĘ prasowacza lub preserkę, 516 846 790

Przemy-słowej, 797 903 458

KUPIĘ owies, 46 874 76 69, 604 634 249

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 500 448 129

SPRZEDAM mieszkanie 35 m2 IV p., 609 202 934

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

ZATRUDNIĘ szwaczkę, 601 733 551

PAWILON handlowy 45 m2, media, sprzedam,

501 962 424

ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E – transport

505 410 441

KUPIĘ zboże 608 746 876

międzynarodowy, 601 366 373

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka

DREWNO opałowe, rozpałkowe , stemple, 782 652 445

KOBIETA szuka pracy – wykładanie towaru w sklepie,

ogrodzona, gotowa do zagospodarowania, powierzch-

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko

603 416 871

nia 1500m2, 505 879 777

180/200, 604 607 306, 46 874 28 81

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 509 255 110

SPRZEDAM działkę budowlaną 710 m2, Brzeziny, ul.

SPRZEDAM siewnik dwu-komorowy Yukon, stan

ZATRUDNIĘ na stałe mechanika samochodowego,

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

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

Brzeziny, 535 77 05 24

SPRZEDAM działkę przy ul. Głowackiego – ok. 4.000

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

PRZESZYCIA przyjmę, 501 695 271

m2, 46 874 39 87

46 874 28 81

ZATRUDNIĘ szwaczki, konfekcja damska, 693 426 098

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

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

ZATRUDNIĘ krojczego, Nowosolna, 602 356 260

Modrzewskiego, 504 047 536

660 854 640

FARMER sp. z o. o. w Brzezinach zatrudni pracownika do

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

SPRZEDAM owce kameruńskie, 500 535 092

prowadzenia Agromarketu, mile widziane przygotowa-

512 712 768

OSTATKI - „Gościniec”, 46 875 63 99

nie rolnicze, tel. 504 184 065

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

SPRAEDAM tanio – odśnieżarka, gilson, stiga, aries,

SZWACZKI do szycia bielizny, bardzo dobre warunki

SPRZEDAM M3 Rogów, 503 964 689

604 607 306

zatrudnienia, praca jednozmianowa, firma mieści się

SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, udźwg

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

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

1400 kg, 604 607 306, 46 874 28 81

KOBIETA szuka pracy na podprasówkę, 603 416 871

lub zamienię na bloki, 606 595 694

SPRZEDAM prasowalnicę , dwa żelazka i maszyny,

ZAKŁAD krawiecki przyjmie przeszycia, 668 218 737

SPRZEDAM garaż, ul. Sienkiewicza, 600 564 801

601 977 501

ZATRUDNIĘ młodą osobę do pomocy przy szyciu

SPRZEDAM mieszkanie 33 m2 po kapitalnym remoncie

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową,

firan, 608 353 193

w bloku przy ul. Piłsudskiego, 501 347 523

604 607 306 , 46 874 28 81

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

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

POMOGĘ uzyskać wysokie odszkodowanie, 667 126 559

SZWALNIA przyjmie przeszycia, 601 30 39 11

tanio !!!, 508 837 214

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM - GRUPA AA -JEST SPO-

PRACOWNIKA do myjni przyjmę od zaraz, 502 778 947

DOMY

ZATRUDNIĘ panie do zakładu garmażeryjnego,

www.dom-szkieletowy.com, 605 547 201

le Św. Kata-rzyny, mitingi w poniedziałki godz. 18.00

dzwonić po 18.00, 512 159 406

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

SPRZEDAM łubin słodki, 46 874 52 25

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

KUPIĘ działkę, dom, sklep, 500 330 770

SPRZEDAM jałówkę cielną, 608 654 436

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

WYNAJMĘ mieszkanie 1-pokojowe (kuchnia, łazienka)

OPRYSKIWACZ – Pilmet 615 stan bdb., 510 907 084

602 345 718

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

SPRZEDAM siano i jęczmień ozimy, 605 884 584

SZWALNIA przyjmie przeszycia, 516 657 051

umeblowane, 660 278 125

HUSGVARNE 55 – 3,5 KM, 506 025 611

PRACA na dachach, 505 128 289

SPRZEDAM/zamienię 60 m2 w bloku z cegły, parter,

WÓZ konny, przepiórki, króliki nw, 602 539 830

ZATRUDNIĘ cukierników z praktyką w zawodzie,

603 649 467, 505 092 499 do 5

SPRZEDAM dwukółkę, śrutownik, siewnik, krowę

512 462 169

KUPIĘ nieużytki, mogą być zalesione, 603 649 467 do 5

cielną, 605 457 157
SPRZEDAM piec na ekogroszek – 3 lata, 500 330 770

s zk ieletowe

k anadyjsk ie,

dachy,

-SÓB ul. Mickiewicza 40, 95-040 Koluszki przy koście-

ZATRUDNIĘ pracownika do krojowni – może być

SPRZEDAM działki budowlane uzbrojone k/Brzezin,

krojczy początkujący, 601 590 796

512 462 169

ANTYK – biurko sprzedam, stan idealny, 604 607 306,

ZATRUDNIĘ do sklepu spożywczego, 603 610 750

WYNAJMĘ lokal do 100 m2 na szwalnię, 505 659 168

46 874 28 81

POMOCNIKA mechanika, praca w Jeżowie, 505 027 435

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony 110 m2, garaż,

SPRZEDAM prasę do słomy na małe klocki,

PRZYJMĘ szwaczki, 509 869 237

działka 500 m2 – Rogów, cena 440 000,- zł., 503 507 485

604 607 306, 46 874 28 81

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź – Widzew, dowóz z

SPRZEDAM M-4 4 piętro, 603 267 096

KUPIĘ w rozsądnej cenie dom w stanie surowym o pow.

Brzezin, 505 659 168

KUPIĘ nieużytek rolny przylegający do lasów pań-

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

ZATRUDNIĘ osoby do przyuczenia w zakładzie

stwowych w Nadleśnictwie Brzeziny o powierzchni

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

krawieckim, 601 216 401

do 4000 m2, 46 875 20 30

SPRZEDAM zboże, 506 541 534

Nieruchomości
SPRZEDAM działkę budowlaną 1100 m2, Brzeziny, ul.
Polna, prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357
LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

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

TANIO sprzedam sukienkę komunijną, maszynę

ha, 664 062 125

stębnówkę Textima, 606 404 538

SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928

SPRZEDAM kapustę kiszoną, 783 270 066

Różne

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

SPRZEDAM mieszkanie 35 m2, IV p., 663 923 799

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, na-

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

prawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego,

Przedwiośnie 11, 508 364 743, 0044 7514137795

upominki urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżute-

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

rii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

SPRZEDAM siano, słomę i owies, 602 838 068
SPRZEDAM jałówkę i krowę na wycieleniu, 600 663 525
SPRZEDAM lady chłodnicze, tanio, 512 462 169

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Przegrana Startu w pierwszym sparingu

Porażki w swoim pierwszym meczu kontrolnym w okresie przygotowawczym doznali
piłkarze Startu Brzeziny. Podopieczni Marcina Olejniczaka przegrali na boisku przy ulicy Czajkowskiego w Łodzi z juniorami Sport
Perfect Łódź 0:3 (0:0). Po pierwszej wyrównanej połowie w drugiej brzezinianie dokonali
znacznych zmian w składzie i oddali inicjatywę rywalom.
Pierwsza połowa meczu nie była porywająca. Większość akcji toczyła się w środku pola i obie drużyny rzadko stwarzały zagrożenie. Niestety, już w 3. minucie po
starciu z rywalem kontuzji kostki doznał Roger Smuga i kulejąc opuścił plac gry. W jego
miejsce na boisku pojawił się Kamil Walczak.
Na pierwszy strzał trzeba było czekać do 32.
minuty. Po szybkiej akcji lewą stroną boiska
i indywidualnym rajdzie z piłką silne uderzenie na bramkę Sport Perfect oddał Dominik Jedynak, a futbolówka odbiła się od słupka i opuściła plac gry. Gospodarze nie byli
w stanie w pierwszej odsłonie zagrozić bramce strzeżonej przez Michała Jaworowskiego.
Na przerwę obie ekipy schodziły przy bezbramkowym remisie.
W drugiej połowie na placu gry w szeregach Startu pojawiło się czterech juniorów,
w tym testowany gracz z LKS Gałkówek
Ireneusz Samiec. W składzie Sport Perfect oprócz juniorów młodszych z rocznika
2000 wystąpiło czterech seniorów z drużyny

występującej w łódzkiej klasie A. Gospodarze
bardzo szybko wykorzystali brak doświadczenia młodych zawodników z Brzezin. W 47.
minucie Jaworowskiego pokonał Damian
Nowak. Napastnik Sport Perfect poszedł za
ciosem i siedem minut później strzelił swojego drugiego gola. Start próbował chociaż
częściowo odrobić straty, ale nie był w stanie
zaskoczyć defensywy łodzian. Podopieczni
trenera Krzysztofa Kamińskiego grali pewnie
w obronie i nastawili się na kontry. W 85. minucie po jednej z nich na listę strzelców wpisał się Robert Badowski i tym samym ustalił
końcowy rezultat na 3:0.
Kolejnym rywalem czarno-czerwonych miała być Mazovia Rawa Mazowiecka. Czwartoligowy klub boryka się jednak
z poważnymi problemami kadrowymi, organizacyjnymi, a przede wszystkim finansowymi i spotkanie prawdopodobnie zostanie odwołane. Wszystko wskazuje więc na to,
że najbliższy sparing Start rozegra w sobotę 6 lutego z LUKS Bałucz (sieradzka klasa
okręgowa).
Dawid Saj

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 847 25 39
Posterunek energetyczny 46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna 46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna 46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna 46 874 21 55
Komenda powiatowa straży pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji 46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Miasta w Brzezinach 46 874 22 24
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Muzeum regionalne 46 874 33 82
Biblioteka miejska 46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46 874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1 46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a 46 874 35 03
ul. Konstytucji 3 Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego 5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
TBS 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe (pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84, (pon.–pt.
w godz. 15–7 oraz całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00
Straż Miejska w Brzezinach 46 875 25 65
BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31
e-mail: bis@cpik-brzeziny.pl
www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki
w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Cennik: drobne – 1 zł brutto za 1 słowo
ramkowe – 2 zł brutto za 1 cm kw.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Studio Jeden s.c.
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Juniorki KS Hokej-Start zagrają o Mistrzostwo Polski

Po emocjach związanych z Halowymi Mistrzostwami Polski w hokeju na trawie seniorek nadchodzi czas zmagań młodszych
zawodniczek. Juniorki KS Hokej-Start Brzeziny jak burza przeszły przez turnieje eliminacyjne i zagrają w finałach Halowych
Mistrzostw Polski Juniorek. Klub z Brzezin
stara się o organizację tej niezwykle prestiżowej imprezy.
Eliminacje składały się z dwóch turniejów. Pierwsze zawody odbyły się w Siemianowicach Śląskich, gdzie KS Hokej-Start kolejno wygrał z LKS Rogowo 2:0 (1:0) i z AZS
Politechniką Poznańską 1:0 (0:0). W ostatni
weekend młode brzezinianki wzięły udział

„Świetliki" w DPS
Z okazji Dnia Babci i Dziadka podopieczni świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik" odwiedzili 22 stycznia
mieszkańców brzezińskiego Domu Pomocy Społecznej. Zabrali ze sobą oczywiście
liczne upominki – życzenia i kartki z zimowymi bałwankami.
Styczniowe wizyty „świetlików" w DPS
Brzeziny to już wieloletnia tradycja. Podopieczni świetlicy występują tu także
z okolicznościowymi przedstawieniami,
jakie prezentuje się przy różnych okazjach
w „Świetliku". Obecnie zaczęły się właśnie
wielkie przygotowania do inscenizacji,
która ma uświetnić XV-lecie świetlicy.
TOM

w turnieju w Poznaniu. Podopieczne trenerki Małgorzaty Polewczak w pierwszym meczu zremisowały z KKS Kolejarzem Gliwice
1:1 (0:0). W drugim spotkaniu KS Hokej-Start zagrał z HKS Siemianowiczanką Siemianowice Śląskie. Mecz rozpoczął się dla
nas znakomicie. Już w 2. minucie bramkarkę rywalek pokonała Dżesika Mazur. Chwilę później perfekcyjnie krótki róg wykonały zawodniczki z Siemianowic Śląskich, po
którym Iwona Ficek doprowadziła do wyrównania. Tuż po przerwie Siemianowiczanka wyszła na prowadzenie po drugim
golu Ficek. Nasze hokeistki szybko odrobiły
stratę dzięki bramce z krótkiego rogu, który
wykończyła Monika Polewczak.

KS Hokej-Start z dorobkiem ośmiu
punktów zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji turniejowej. Na drugim miejscu sklasyfikowany został KKS Kolejarz Gliwice,
trzecia była HKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie, czwarty LKS Rogowo,
piąta AZS Politechnika Poznańska. W półfinale nasze hokeistki zmierzą się z LKS Rogowo, a w drugiej parze Kolejarz Gliwice
z Siemianowiczanką Siemianowice. Klub
z Brzezin stara się o organizację imprezy finałowej. Zawody zaplanowano na niedzielę
14 lutego, a miejscem zmagań miałaby być
hala Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy
Ludowej 2 w Koluszkach.
Z bardzo dobrej strony pokazały się również młodziczki KS Hokej-Start na turnieju
w Poznaniu. W imprezie wzięło udział pięć
zespołów. Trenerka Małgorzata Polewczak
wystawiła dwie drużyny, które zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Oba
zespoły wygrały wszystkie mecze, a w finałowym pojedynku podzieliły się punktami,
remisując 1:1. Na najniższym stopniu stanęły gospodynie zawodów.
Dawid Saj

MASZ PROBLEM
Z ALKOHOLEM
Grupa AA JEST SPOSÓB
Mityngi w poniedziałki
godz.18.00

ul. Mickiewicza 40, 95-040 Koluszki
przy kościele Św. Katarzyny

16

3.02.2016 r.

I

3.02.2016 r.

Start blisko wygranej w koluszkowskiej lidze halowej
Bardzo blisko historycznego sukcesu są piłkarze Startu Brzeziny. Podopieczni trenera
Marcina Olejniczaka w miniony weekend
wygrali kolejne dwa mecze w Halowej Lidze
Piłki Nożnej i na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek mają sporą przewagę nad
drugim FC Gałkówek.

pokonały 2:1 Mariany po golach Mariusza
Kaźmierczaka i Grzegorza Kaźmierczaka. W tabeli druga brzezińska drużyna zajmuje pierwsze miejsce w grupie aspirującej
z dorobkiem pięciu punktów nad B Klaką
i ośmioma nad Marianami.

Kolejne spotkania Halowej Ligi Piłki
Nożnej odbędą się w najbliższy weekend 6/7
lutego. Wszystkie mecze odbywają się w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Ludowej 2 w Koluszkach.
Dawid Saj

Do pierwszych spotkań fazy finałowej
brzezinianie podchodzili z pierwszej pozycji
w tabeli. Niestety, zabrakło grającego trenera Marcina Olejniczaka i Start musiał sobie
radzić w osłabieniu. Czarno-czerwoni stanęli jednak na wysokości zadania. W pierwszym meczu brzezinianie podejmowali Sonatę. Mimo optycznej przewagi i większej
ilości sytuacji podbramkowych rywali to
Sonata pod koniec pierwszej odsłony objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się
Mateusz Bryszewski. Tuż po wznowieniu gry
wyrównującego gola strzelił Robert Łakomy,
a minutę później precyzyjnym uderzeniem
z dystansu z rzutu wolnego piłkę w siatce
umieścił Dominik Jedynak. Od tego momentu Start przejął inicjatywę, ale nie potrafił powiększyć przewagi. W końcówce
zrobiło się bardzo nerwowo. Biało-zieloni
śmielej zaatakowali i zepchnęli brzezinian
do defensywy. W bramce Startu dwoił się
i troił Marcin Pachowski. Niestety, na dwie
minuty przed końcem golkiper skapitulował
po bramce Piotra Grobelnego. Na szczęście
piłkarzom z Brzezin udało się doprowadzić korzystny rezultat do końcowej syreny.
W niedzielę czarno-czerwoni zmierzyli się
z Pl Europą. Pojedynek okazał się zwycięski
dla naszych piłkarzy. Dwie bramki dla Startu strzelił Dominik Jedynak, a po golu dołożyli: Maciej Borowski i Robert Łakomy. Europejczyków stać było tylko na dwie bramki
Krzysztofa Trzewikowskiego. Do zakończenia finałowej rywalizacji zostały tylko trzy
mecze (z Czerwonymi Diabłami, Pol-Hunem i FC Gałkówek). Start prowadzi w tabeli z dorobkiem 31 punktów i trzema oczkami
przewagi nad FC Gałkówek oraz pięcioma
nad trzecim Pol-Hunem.
Drugi zespół z Brzezin – Misie również
ma za sobą trudne mecze. W sobotę brzezinianie przegrali z B Klaką 1:2. Na trafienie
Michała Chruściela koluszkowianie odpowiedzieli dwoma golami: Dominika Kowalskiego i Rafała Tosiaka. W niedzielę Misie

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

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brzeziny na dwóch obszarach we wsi Małczew
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz.
1227), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeziny uchwały Nr XI/77/2015 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny" na dwóch obszarach
we wsi Małczew , których granice określono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały ( na działkach nr ewid. 1/3; 8; 9; 10;
11). Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze.
Wnioski należy składać na piśmie do dnia 07 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza
16A, w godzinach pracy Urzędu. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Barbara Hojnacka

Dzień Babci i Dziadka w gminie Brzeziny

O święcie babć i dziadków pamiętali uczniowie wszystkich szkół podstawowych w gminie Brzeziny.
Szczególna uroczystość miała miejsce
w Dąbrówce Dużej, gdyż była to pierwsza
szkolna akademia w nowo oddanej do użytku sali gimnastycznej. Program artystyczny, który pod kierunkiem wychowawców
przygotowały tu przedszkolaki oraz uczniowie klas 0 – III, trwał blisko godzinę. Razem
z babciami i dziadkami na widowni zasiadła także wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka oraz pracownicy Urzędu Gminy. Nie

zabrakło także smacznego poczęstunku
przygotowanego przez
rodziców.
W Szkole Podstawowej w Bogdance uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka przygotowały także przedszkolaki oraz uczniowie klas
I – III. Nie zabrakło ciekawych wierszy, piosenek i scenek aktorskich
mających podkreślić
ważną rolę seniorów.
Najmłodsze dzieci do
występu przygotowały
Iwona Nowak oraz Ewa
Gierach, a starsze Violetta Kotynia, Monika
Stelmaszek, Agnieszka
Krupińska i Marta Jendrzejewska. Na zakończenie wszyscy przy
akompaniamencie Tomasza Korbela grającego na akordeonie odśpiewali jeszcze seniorom „Sto lat” .
Na uroczystość, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii, podziwiać występy swoich wnucząt, babcie
i dziadkowie przybyli bardzo licznie. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I –VI pod kierunkiem J. Wielamek, A. Kwiatkowskiej
i S. Fert przygotowali przedstawienie, które przeniosło gości w lata młodości. Całości
dopełniła dekoracja przedstawiająca wnętrze pokoju z czasów PRL-u. Dodatkową

niespodzianką dla dziadków były laurki
własnoręcznie wykonane przez wnuki. Na
koniec wszyscy udali się na przygotowany
przez rodziców słodki poczęstunek.
TOM

Gimnazjaliści
z Przecławia na
lodowisku

Co roku uczniowie Gimnazjum Gminy
Brzeziny z siedzibą w Przecławiu doskonalą bądź dopiero nabywają umiejętności jazdy na łyżwach. Młodzież korzysta tu zwykle
z okazji, gdy po przerwie bożonarodzeniowej swoje lodowisko otwiera koluszkowski
OSiR. W roku szkolnym 2015/2016 takich
wyjazdów młodych miłośników łyżwiarstwa zaplanowano kilka, a pierwszy odbył się
22 stycznia. Do Koluszek wyjechała wówczas
grupa dwudziestu ośmiu uczniów z dwoma
opiekunami. Jak podkreślali wszyscy uczestnicy wycieczki, jest to jedna z najlepszych
form spędzenia czasu wolnego w zimie, tym
bardziej, gdy dopisuje jak w tym przypadku
odpowiednia aura.
TOM
ogłoszenie płatne

Karnawałowa zabawa brzezińskich emerytówIII
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stowarzyszenia zapraszają na imprezę
z okazji dnia kobiet – 5 marca o godz.
14.00.
g.k.
W sobotę 30 stycznia punktualnie
o godz. 18.00 w stołówce „Smakosz” rozpoczęła się karnawałowa zabawa brzezińskiego oddziału rejonowego Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. W całonocnej imprezie uczestniczyło
ponad 50 członków i sympatyków stowarzyszenia. Zabawa rozpoczęła się od dwudaniowego obiadu, po którym do tańca
zaprosił zespół muzyczny. Na parkiecie
królowały stare i nowe muzyczne przeboje. Uczestnicy karnawałowej zabawy mieli także zapewnione zimne przekąski, ciasta i napoje, a około godz. 22.00 uroczystą
kolację. Doskonała zabawa w wybornym
towarzystwie zakończyła się po godzinie
2.00 w niedzielny poranek.
Kolejną imprezą organizowaną przez
stowarzyszenie brzezińskich emerytów
będzie ostatkowe spotkanie przy pączku i herbacie, które odbędzie się 9 lutego
o godz. 16.00, a później przedstawiciele
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Bal karnawałowy w Jedynce
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Wieczorek taneczny Młodych Duchem
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Jasełka gimnazjalistów w parafii NMPCZ
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Rękodzieło w bibliotece
3.02.2016 r.

VII

Przez najbliższy miesiąc w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie można oglądać wyroby rękodzielnicze, które powstają w ramach warsztatów prowadzonych przez
Katarzynę Fraszek.
W każdy piątek o godzinie 16 w MBP
spotyka się około 20 pań z Brzezin i okolic, których pasją są wyroby rękodzielnicze.
Początki warsztatów sięgają czterech lat
wstecz, a Miejska Biblioteka Publiczna gości pasjonatów sztuki ludowej już od roku.
Czerpią oni inspiracje nie tylko z tradycji
polskiej, ale także z folkloru różnych kultur. Obecnie grupa zajmuje się pracochłonnym haftem koralikowym, stąd wiele prezentowanych wyrobów jest wykonanych
właśnie tą techniką. „Choć panie tworzą
na zasugerowany temat, każda z prac jest
inna, różni się kolorem i wykonaniem” –
wskazuje Katarzyna Fraszek, absolwentka
m.in. Małopolskiego Uniwersytetu Rękodzieła Artystycznego w Woli Sękowej, która tą odmianą sztuki fascynuje się od 30
lat. „Warsztaty sprawiają nam radość i mile
spędzamy na nich czas” – wskazuje brzezinianka Krystyna Selwakowska. „Chcemy
też przekazywać tradycje ludowe młodemu
pokoleniu” – dodaje Henryka Stańczyk,
która pasje rękodzielnicze rozwija także
w Kole Gospodyń Wiejskich w Przyłęku
Dużym. Spotkania w bibliotece łączą pokolenia, nie brakuje tu zarówno młodych
kobiet jak i emerytek. Efekty ich pracy można obejrzeć na prezentowanej obecnie wystawie. Warto przyjść do Miejskiej Biblioteki Publicznej i obejrzeć ich dzieła – może
dzięki tej wizycie kolejna osoba rozpocznie
tu swoją przygodę z rękodziełem.
TOM

BIS/5/2016

str.VII

6
pór roku według Oskara Kolberga
VIII

3.02.2016 r.

szaruga jesienna

zima
przedwiośnie

wiosna

lato

złota jesień

Zima to ostatnia pora roku wieńcząca współpracę dzieci z Przedszkola nr 1
w Brzezinach z Miejską Biblioteką Publiczną im. Juliana Tuwima w ramach akcji „6
pór roku według Oskara Kolberga”.

BIS/5/2016

Celem przedsięwzięcia było ocalenie
od zapomnienia wytworów sztuki ludowej, jak również zapoznanie z postacią
Oskara Kolberga, którego Sejm Rzeczpospolitej ustanowił patronem roku 2014.

Okresowe wystawki poprzedzone były
spotkaniami z Marią Witkowską – pracownikiem biblioteki, która przekazywała dzieciom ciekawostki dotyczące zmian,
jakie niesie każda pora roku, oczywiście
w oparciu o literaturę dziecięcą.
Podobnie jak podczas przedwiośnia,
wiosny, lata, złotej jesieni, szarugi jesiennej tak i zimą przedszkolaki z różnych
grup wiekowych miały okazję poznać
i zaprezentować w formie plastycznego rękodzieła atrybuty każdej z tych pór
roku. W rytmie sześciu pór roku dzieci
wykonywały prace z masy solnej, tworzyły
ekologiczne dzieła, wykorzystując odpady
i dary przyrody, malowały palcami, odbijały dłonie, posługiwały się różnymi technikami plastycznymi, m.in.: wydzieranką,
tepowaniem, mokre w mokrym, frottage,
collage, odbijanką, origami.
Każda praca, wykonana wspólnie czy
indywidualnie, wywoływała ogromne zaangażowanie oraz radość tworzenia.
Za naszym pośrednictwem dyrekcja,
wychowawcy i dzieci z Przedszkola nr 1
pragną złożyć serdeczne podziękowania
za możliwość współpracy dyrektor MBP
w Brzezinach pani Danucie Bączyńskiej
oraz pani Marii Witkowskiej.
g.k.
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IX

JEDYNY NA ŚWIECIE COVER AL BANO & ROMINA POWER
X

LAUREACI EUROPEJSKIEGO FESTIWALU COVERÓW

3.02.2016 r.

SHOW AN DREO&KARINA
AL BANO & ROMINA POWER

alentynki – 14 lutego godz.17.00
Miejsce spotkania:
sala konferencyjna Urzędu Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
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Zmiany w ubezpieczeniach społecznych
Jak informuje rzecznik prasowy I Oddziału ZUS w Łodzi Monika Kiełczyńska,
od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, oskładkowania umów zleceń oraz e-zwolnień lekarskich. Pierwsza
wspomniana zmiana dotyczy świadczenia rodzicielskiego dla osób niepodlegających ubezpieczeniu chorobowemu. Świadczenia wypłacane są w wysokości 1000 zł
miesięcznie przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta. Wprowadzenie świadczenia miało wpływ na podwyższenie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez
płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Od 1 stycznia 2016 r. kwotę
zasiłku macierzyńskiego, pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od
osób fizycznych, podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego, tj. do
1000 zł. Zmiana ta jest szczególnie istotna
dla osób, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę na część etatu czy
umów zleceń, przez co wysokość zasiłku
macierzyńskiego mogła być znacznie niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego jest ustalane jako różnica między
kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą
zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego
o zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli
zasiłek przysługuje przez część miesiąca,
jego wysokość oblicza się proporcjonalnie
do dni miesiąca, za które on przysługuje.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
jest rozliczane i wypłacane przez płatnika
zasiłku macierzyńskiego. Do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego nie jest wymagany wniosek osoby uprawnionej. Jednakże osoba uprawniona powinna złożyć
płatnikowi oświadczenie o tym, czy pobiera zasiłek macierzyński z jednego czy kilku tytułów. Jeżeli płatników zasiłku jest
wielu, osoba uprawniona wskazuje, który
z nich powinien rozliczyć i wypłacić podwyższenie. Jeżeli płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest ZUS, to podwyższenia
i jego wypłaty dokonuje ZUS.

Druga wspomniana zmiana dotyczy
oskładkowania umowy zlecenia w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń, np.
z kolejnymi umowami zlecenia czy prowadzeniem działalności pozarolniczej. Od
1 stycznia zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W dużym uproszczeniu można
powiedzieć, że jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z racji wykonywania umów
zleceń lub innych tytułów będzie niższa od
kwoty minimalnego wynagrodzenia, zleceniobiorca będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym ze wszystkich tych tytułów. Ze
szczegółami zmian można zapoznać się
na stronie internetowej www.zus.pl.
Od 1 stycznia lekarze mogą wystawiać
elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od
tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia
papierowe. Te będzie można stosować do
końca 2017 roku. Elektroniczne zwolnienia lekarskie mogą wystawiać lekarze posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub zintegrowaną z PUE
aplikację gabinetową. Wystawione przez
lekarza zwolnienie zostanie automatycznie
przekazane do ZUS i pracodawcy. Jeżeli lekarze wybiorą elektroniczną formę wystawiania zwolnień, nie będą musieli tak jak
dotychczas dostarczać zwolnień lekarskich
do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii
zwolnienia u siebie. Nie będzie też potrzeby pobierania bloczków zwolnień z placówek ZUS. W związku z wejściem w życie
e-zwolnień, płatnicy składek zobowiązani
do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej zobowiązani byli do końca 2015 r. do założenia
profilu na PUE ZUS. Do płatników składek e-zwolnienie także będzie wpływało
automatycznie po wystawieniu go przez
lekarza. Płatnicy, którzy nie założyli profilu na PUE ZUS, powinni pisemnie poinformować pracowników o konieczności przedkładania im zwolnień lekarskich
w postaci wydruków e-zwolnień.
g.k.

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876

Miejska Biblioteka Publiczna
w Brzezinach planuje zorganizować wystawę pt. „Mieszkańcy Brzezin na starej fotografii”,
gdzie będą prezentowane zdjęcia pochodzące sprzed II wojny
światowej. Prosimy więc wszystkich posiadających takie fotografie o udostępnianie ich bibliotece celem wykonania kopii.
MBP w Brzezinach

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

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

Asystentkę do działu
handlowego, jęz. angielski,
tel +44 7143703, email:
info@pph-rewa.pl
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Przemoc w rodzinie
28 stycznia odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach z kierownikami i przewodniczącymi Zespołów Interdyscyplinarnych dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli
również terenowi dzielnicowi, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Ewa Dorożyńska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach.
Przypomnijmy, że zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz miasta,
a w jego skład wchodzą przedstawiciele:
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej (miejskiej) komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy. Do
zadań zespołu należy opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin,
w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz efektów tych działań.
Podczas spotkania komendant Cezary Petrus przybliżył specyfikę pracy komendy powiatowej w 2015 roku, prezentując efekty pracy dotyczące dynamiki,
wykrywalności oraz ujawniania wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie.

FIRMA
ODZIEŻOWA
ZATRUDNI

Konstruktora
odzieży
509 138 300
biuro@ajso.eu

Przedstawione wyniki zrobiły pozytywne wrażenie na uczestnikach spotkania.
Kolejnym punktem spotkania była
prezentacja dotycząca Niebieskich Kart
przedstawiona przez asp. Tomasza Żaczka. Koordynator do spraw przemocy
w rodzinie Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach asp. Tomasz Żaczek
omówił dane statystyczne w tym zakresie. Uczestnicy spotkania wymienili się
uwagami i wnioskami w zakresie efektywności współpracy z uwagi na dobro
osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Podsumowując współpracę na 2015 rok,
uczestnicy spotkania wskazali na zdyscyplinowanie i aktywność podmiotów
uczestniczących w pracach Zespołów
Interdyscyplinarnych.
Trzecim punktem spotkania było przybliżenie zasad i procedur mediacji w sprawach karnych oraz sprawach rodzinnych.
Na zaproszenie komendanta Cezarego Petrusa mediator z listy Sądu Okręgowego
w Łodzi Monika Pujan, posiadająca stosowne wykształcenie oraz 10-letnią praktykę w mediacjach, przybliżyła prawne
i praktyczne aspekty mediacji – „Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze
dobrowolnych negocjacji prowadzonych

przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora,
który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi
powstające napięcia i pomaga, nie narzucając jednak żadnego rozwiązania, w wypracowaniu porozumienia".
Na zakończenie komendant insp. Cezary Petrus podziękował wszystkim zgromadzonym za przyjęcie zaproszenia i aktywny udział w spotkaniu.
g.k.

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

29.01. zaginął owczarek
niemiecki 7 – miesięczny.

NAGRODA !!!
505 687 458

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

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

10.02.2016 r.
24.02.2016 r.
09.03.2016 r.
23.03.2016 r.
06.04.2016 r.
20.04.2016 r.
04.05.2016 r.
11.05.2016 r.
18.05.2016 r.
08.06.2016 r.
22.06.2016 r.
29.06.2016 r.

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
wydaje odzież codziennie w godz. 9.00-13.00.
Posiadamy wózek dla bliźniaków
Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży

