W środku kolorowe fotorelacje z balu gimnazjalnego
i studniówki oraz imprez karnawałowych
10.02.2016 r.
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Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
ZAPRASZA

Rok 2016 jest dla naszej społeczności
szkolnej czasem wyjątkowym, ponieważ jest

to rok Jubileuszu!!! W roku 1916 mury naszej
Szkoły przekroczyli pierwsi uczniowie. Przez
cały rok 2016 chcemy przypominać młodzieży
i społeczności Ziemi Brzezińskiej, że od
100 LAT jesteśmy nierozerwalnie związani
z historią Miasta Brzeziny i regionu. Gdyż
to właśnie nasze Liceum stało się przepustką
do sukcesów zawodowych i życiowych wielu
osób. Uroczystym podsumowaniem obchodów
Jubileuszu naszej Szkoły będzie Gala i Zjazd
Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im.
J. Iwaszkiewicza. Zapraszamy do udziału w tym
wydarzeniu w dniu 15 października 2016 roku.
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
i Gimnazjaliści!
Dla Was rok 2016, to również
bardzo ważny czas, gdyż dla młodzieży klas
III Gimnazjów to rok wyboru nowego etapu
w życiu. Należy podjąć decyzji, jaką szkołę
ponadgimnazjalną wybrać.
Zapraszamy do naszego Liceum - rok szkolny
- 2016/2017 będzie dla Was pierwszym z trzech
lat w najlepszej i najbezpieczniejszej szkole
ponadgimnazjalnej.
W Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Iwaszkiewicza kształcimy młodzież
kładąc nacisk na indywidualny rozwój, oraz
poszerzanie posiadanej wiedzy, pogłębianie
zainteresowań i pasji. Stawiamy na umiejętności
posługiwania się językami obcymi i przede
wszystkim przygotowujemy młodych ludzi do
egzaminu maturalnego, aby mogli kontynuować
naukę na wymarzonych uczelniach w kraju i za
granicą.
Każdego roku do egzaminu maturalnego
przystępuje sto procent abiturientów, a w latach
minionych (od 2005 r.) wielokrotnie mogliśmy
cieszyć się zdawalnością egzaminu dojrzałości
dochodzącą do 98%.
Od lat jesteśmy szkołą kreatywną
i innowacyjną. Proponujemy młodzieży zajęcia
z ratownictwa medycznego oraz szereg kół
zainteresowań, zarówno przedmiotowych jak
i innych np. fotograficzne, strzeleckie, artystyczne
czy miniprzedsiębiorstwo. Stawiamy na naukę
języków obcych – tylko my, obok wiodącego j.
angielskiego, proponujemy nauczanie drugiego

języka z pośród trzech do wyboru: francuski,
niemiecki i rosyjski. Nauce każdego języka
obcego zawsze towarzyszy udział młodzieży
w projektach np. Comenius, AIESEC, Łódzkie
Bardziej Francuskie, Deutsch Wagen, „Poznaj
Swojego Sąsiada „- współpraca z Ukrainą.
W latach minionych w naszym Liceum zostało
zrealizowanych około dwudziestu projektów
i już planujemy kolejne.
Dzięki współpracy z Politechniką Łódzką,
Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz
Uniwersytetem Łódzkim proponujemy naszym
uczniom pozalekcyjne formy zdobywania
wiedzy. Licealiści biorą udział w wykładach
i warsztatach prowadzonych przez pracowników
naukowych. A są wśród nich również nasi
absolwenci.
OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY
2016/2017
Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Iwaszkiewicza
Klasa I a: administracyjno - prawna
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym
historia, j. polski, j. angielski, geografia
Klasa I b: europejsko - językowa
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym
j. angielski, wos, geografia, drugi język obcy

Klasa I c: medyczna
Przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym
biologia, chemia, matematyka,
Przedmiot dodatkowy: ratownictwo medyczne
Drogi Gimnazjalisto!
Nigdzie w okolicy nie spotkasz się z tak
przyjazną atmosferą ani tak pozytywnym
podejściem do ucznia. Pamiętaj!!! Szkołę tworzą
ludzie.
Ty też możesz wziąć udział w tym „twórczym
procesie”.
Jeżeli chcesz w przyszłości zostać: naukowcem,
lekarzem, prawnikiem, politykiem, artystą…
– nasza szkoła pomoże Ci rozwinąć skrzydła,
a jeśli jeszcze nie wiesz jak pokierować swoim
życiem – poszerzymy Twoje horyzonty.
Czekamy z otwartymi ramionami na uczniów,
którzy osiągają dobre i bardzo dobre wyniki
w nauce, ale angażujemy się w pracę
z absolwentami gimnazjów, którzy osiągają
słabsze wyniki.
Wyznajemy zasadę, że szkoła jest dla ucznia,
a nie odwrotnie!
Uwierz w swoje możliwości!!!
Przyjdź do IWASZKIEWICZA.
Z poważaniem
Iwona Świniarska
p.o. Dyrektor LO im. J. Iwaszkiewicza
oraz Rada Pedagogiczna

Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
w roku 2016 zadań publicznych Powiatu
Brzezińskiego z zakresu kultury fizycznej,
sportu i turystyki oraz ochrony przeciwpożarowej przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
Na zadania z tego zakresu w 2016r. przeznaczono środki finansowe w wysokości
9 000,zł. Oferty można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzezinach do
dnia 23 lutego 2016r.
Szczegóły konkursu na stronie internetowej
Powiatu Brzezińskiego www.powiat-brzeziny.pl w zakładce aktualności i w BIP w zakładce konkursy/konsultacje/spotkania.

Łączymy się w bólu z kpt. Damianem Nockowskim
z powodu śmierci TATY.
W imieniu pracowników Starostwa Powiatowego w Brzezinach
wyrażamy głęboki żal.
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki
Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłoszenie płatne
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Przechodnia 1/3 w sieci ciepła

Pod koniec listopada 2015 roku rozpoczęła się inwestycja prowadzona przez
zarządcę nieruchomości – TBS w Brzezinach spółka z o.o. związana z podłączeniem wielorodzinnego budynku przy
ul. Przechodniej 1/3 do ciepłowniczej sieci miejskiej i wykonaniem wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania. Od
kilkudziesięciu lat mieszkańcy 21 lokali mieszkalnych budynku przy ul. Przechodniej 1/3 (wybudowanego w 1905
roku) skarżyli się na problemy z ogrzewaniem mieszkań. Na skutek złego stanu
technicznego przewodów kominowych
problem stanowiło ogrzewanie w piecach
kaflowych i węglowych – mieszkania były
niedogrzane, a na ściany wchodziła wilgoć. Ekspertyza wykazała nieefektywność naprawy przewodów kominowych,
gdyż koszty przekroczyłyby wartość inwestycji, dlatego zarządca nieruchomości zaproponował podłączenie budynku
do sieci miejskiej. W budynku mieszkają głównie osoby starsze, dla których
wnoszenie po schodach węgla, wynoszenie popiołu i palenie w piecach było znaczącym utrudnieniem. Dlatego lokatorzy
chętnie wyrazili zgodę i tak ruszyła inwestycja polegająca na wybudowaniu nowoczesnego kompaktowego węzła dwufunkcyjnego na centralne ogrzewanie
i ciepłą wodę użytkową oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
„Na razie węzeł wykorzystywany jest
do ogrzewania mieszkań, jednak w niedalekiej przyszłości możliwe jest podłączenie w mieszkaniach ciepłej wody
użytkowej, gdyż piony doprowadzone
są do każdego mieszkania wraz z podejściami. W mieszkaniach trzeba jedynie
wykonać rozprowadzenie ciepłej wody
do kranów” – mówi Antoni Mokrzycki,
członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 1/3.
Z realizacji inwestycji zadowoleni są
mieszkańcy budynku. „Jest bez porównania cieplej niż przedtem, gdy sama

ogrzewałam węglem. Mieszkanie było
niedogrzane i musiałam zamykać kratkę
wentylacyjną, gdyż dostawały się spaliny,
a na ścianach osadzała się wilgoć. Sądzę,
że teraz się to wszystko zmieni” – mówi
Maria Białek.
Koszt inwestycji wyniósł niewiele
ponad 4 tys. zł wydatkowane na podłączenie budynku do sieci miejskiej oraz
blisko 130 tys. zł związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania wraz z wybudowaniem dwufunkcyjnego węzła cieplnego. Jak zapewnia prezes TBS w Brzezinach sp. z o.o. Tomasz Miazek – na inwestycję wspólnota
mieszkaniowa nie brała kredytu, a koszty
ponieśli właściciele lokali proporcjonalnie do posiadanych we wspólnocie udziałów. TBS posiadający 453/643 udziałów

poniósł 70,45% kosztów, a pozostali właściciele lokali posiadający 190/643 udziałów – 29,55%. „Po zakończeniu inwestycji
najemcom lokali czynsz wzrośnie o 20%,
dojdzie też opłata za centralne ogrzewanie w wysokości około 4,25 zł/m2, a właścicielom lokali jedynie opłata za centralne ogrzewanie” – wyjaśnia prezes
Tomasz Miazek.
Odebrana w ubiegłym tygodniu inwestycja realizowana przez łódzką firmę
Ahorst z pewnością polepszy komfort życia mieszkańców, zwiększy ich bezpieczeństwo, gdyż zmaleje ryzyko zaprószenia ognia i zniknie ryzyko zaczadzenia,
nie mówiąc o likwidacji co najmniej 21
lokalnych kotłowni, co przyczyni się do
poprawy jakości powietrza w centrum
Brzezin. W najbliższym czasie oprócz
wspomnianego wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej planowany jest także remont dachu tego budynku.
g.k.

Zapraszamy na spotkanie
z Panią poseł

Alicją Kaczorowską
w dniu 15.02.2016 r. o godz.18.00
w Brzezinach,
sala Centrum Promocji i Kultury
ul. Sienkiewicza 10/12.
Temat spotkania: “Rodzina 500+”

Sesja XXI Rady Miasta w lutym 2016 r.

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta Brzeziny na obrady
lutowej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w czwartek 18 lutego b.r.
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
W planie sesji są następujące tematy:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego, p.poż. i sanitarnego
Miasta Brzeziny za 2015 rok, którą przedstawią szefowie powiatowych
służb policji , straży pożarnej i sanitarno –epidemiologicznej oraz Straży
Miejskiej w Brzezinach.
2. Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury: Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Muzeum Regionalnego i Centrum Promocji i Kultury za
2015 r.
3. Informacja w sprawie strategii i kierunków rozwoju Miasta Brzeziny
w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata
2015 – 2020.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Zofia Krawczyk
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Wypożyczalnia strojów karnawałowych

Od niedawna w sklepie z zabawkami przy
ul. Sienkiewicza 4 w Brzezinach działa wypożyczalnia strojów karnawałowych. Wypożyczalnia dysponuje ponad setką strojów dla dzieci o wzroście od 98 do 150
centymetrów. „Wcześniej sprzedawałam

stroje karnawałowe, jednak klienci uważali, że zakup stroju na jeden raz to zbyteczny wydatek. Tak narodził się pomysł
wypożyczalni strojów” – mówi Joanna Wójcińska, właścicielka sklepu „1001
Drobiazgów”.

Tradycyjne pączki na tłusty czwartek

Wypożyczalnia nie jest sezonowym
przedsięwzięciem i nie funkcjonuje tylko
w czasie karnawału, ale zainteresowaniem
cieszy się cały rok. To zasługa imprez, jakie
przez cały rok szkolny odbywają się w szkołach i przedszkolach, m.in. imieniny grupy, dzień dyni, święto rodziny, bogusy, bale
karnawałowe, powitanie wiosny, dzień misia itp. Wypożyczenie jednego przebrania
kosztuje od 10 do 20 złotych na dobę, a cena
uzależniona jest od ilości elementów stroju. Dodatkowo pobierana jest kaucja w wysokości 20 złotych. „Mimo iż strojów jest
ponad sto, przed większymi imprezami
w szkołach i przedszkolach rodzice rezerwują je na konkretny dzień” – dodaje Joanna Wójcińska. Dlatego kolekcja strojów powiększa się prawie co tydzień.
Największym zainteresowaniem wśród
dziewczynek cieszą się suknie balowe, a także stroje księżniczek, królewien, biedronek,
pszczółek, a także motylków. Chłopcy z kolei najchętniej przebierają się za Spidermana, Batmana, Supermana, pirata, rycerza
oraz kościotrupa lub szkieletora. Bardzo
małe dzieci wspaniale prezentują się w stroju Kubusia Puchatka albo krasnoludka.
g.k.

ORTODONCJA

dr Wojciech Jastrzębski
Brzeziny, Św. Anny 16

46 874 30 44,
791 311 449

Dwie zmiany cukierników w największej brzezińskiej cukierni Wiktora
Krychniaka w Brzezinach przez całą noc
ze środy na „tłusty czwartek” pracowały nad przygotowaniem ponad 12 tysięcy

pączków. Przeważały te tradycyjne z nadzieniem różanym lub wiśniowym. Dla
bardziej wysublimowanych podniebień
przygotowano pączki z nadzieniem toffi
i adwokatem. Nie zabrakło również posypanych cukrem pudrem i lukrowanych.
Specjalnym dodatkiem do lukrowanych
pączków była kandyzowana skórka pomarańczowa krojona w drobną kostkę, która
nie jest wyłącznie ozdobą, ale także wyostrza smak i aromat. Pączek waży około
12 dkg i jest niestety „bombą kaloryczną”
– ma około 300 kcal. Pączki z największej
w Brzezinach cukierni trafiły nie tylko do
brzezińskich sklepów, ale także do Głowna, Zgierza, Koluszek i Łodzi.
g.k.

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

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

ZATRUDNIĘ
LAKIERNIKA
665 81 80 10
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Kolejna innowacyjna operacja w brzezińskim szpitalu

„Metoda jest bezpieczna i mało inwazyjna. Jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy zawodzi leczenie zachowawcze
czy farmakologiczne. Dotychczas w Polsce
stosowano ją do leczenia schorzeń związanych z nietrzymaniem moczu. Jest bardzo skuteczna. U blisko połowy pacjentów
nietrzymanie stolca ustępuje całkowicie,
a u prawie wszystkich o połowę zmniejsza
się liczba innych dolegliwości związanych
z tym schorzeniem” – mówi prof. Adam
Dziki.
Problemy z nietrzymaniem stolca dotyczą 3-5% populacji dorosłych. Częstą
ich przyczyną są m.in. okołoporodowe
uszkodzenie zwieraczy, choroby jelit czy
nowotwory.

W czwartek 4 lutego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach dokonano pierwszego w Polsce wszczepienia stymulatora
nerwów krzyżowych. Dwojgu pacjentom
wszczepiono cienką elektrodę, którą połączono z niewielkim neurostymulatorem.
Stymulator wyposażony w baterię wszczepia się pod skórę w górnej części pośladka. Urządzenie wysyła impulsy elektryczne
regulujące pracę układu nerwowego kontrolującego czynności jelit i dna miednicy.
Pacjent przy użyciu zewnętrznego pilota
może ustawić poziom stymulacji, włączyć
i wyłączyć aparat. Dzięki temu rozwiązaniu udaje się wyeliminować albo znacznie
ograniczyć objawy związane z nietrzymaniem stolca.

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

"QUESTA" MODA

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

„Staramy się w szpitalu w Brzezinach
specjalizującym się w kompleksowym leczeniu pacjentów z chorobami jelita grubego wprowadzać wszelkie możliwe nowinki
medyczne” – mówi Anna Janicka, wiceprezes zarządu Szpitala Specjalistycznego
w Brzezinach.
Po krótkiej konferencji prasowej odbyły
się dwa pierwsze w Polsce pokazowe zabiegi
pod kierunkiem dra Jacopo Martellucciego
z Florencji i prof. Adama Dzikiego.
Stymulator kosztuje ponad 30 tys. zł,
a w Polsce zabieg nie jest refundowany
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
g.k.

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

tel.

663 742 876
537 048 469
PROFESJONALNE
PRZEDŁUŻANIE
I ZAGĘSZCZANIE
RZĘS

metodą 1:1, 2:D, 3:D
rzęsy jedwabne,
kaszmirowe, norki
OLŚNIEWAJ SPOJRZENIEM !!!

795-869-632
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Studniówka uczniów LO im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach

oficjalnej było przedstawienie, w którym
w humorystyczny sposób uczniowie przedstawili zajęcia z tzw. rozszerzeń.
Po części oficjalnej uczestnicy studniówki zasiedli do stołów, aby nabrać sił
przed czekającą ich nocą pełną zabawy.
W pierwszej przerwie rodzice przygotowali
niespodziankę – na salę wjechał maturalny
tort z fajerwerkami. W tak miłej atmosferze
upłynęła studniówkowa noc, a następnego
dnia odbyły się poprawiny.
g.k.
Fotorelacja str. 15,VIII,IX

Nasi dzielnicowi (5)

W sobotę 6 lutego w sali „U Lenarta” w Koluszkach o godz. 19.00 rozpoczęła się studniówka uczniów dwóch klas maturalnych
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach. Gości, wśród
których obecni byli m.in. starosta brzeziński Edmund Kotecki, wicestarosta Roman
Sasin, inspektor wydziału edukacji starostwa powiatowego Zbigniew Lechański,
burmistrz Brzezin Marcin Pluta, dyrektor
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
Ewa Kalińska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Iwona Świniarska, przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Szulc,
rodzice, grono pedagogiczne, w tym wychowawcy klas maturalnych Edyta Szeleszczyk oraz Małgorzata Lewandowska, Ewa
Oszyńska - Plintara i Iwona Łoszewska, powitali Martyna Grzegorczyk i Miłosz Fabian.
„Droga młodzieży. Patrzę na was – wyglądacie wspaniale. Sądzę, że tak samo
przygotujecie się do egzaminu – z zapałem
i poczuciem odpowiedzialności, abyście
po odebraniu świadectwa dojrzałości mogli rozpocząć wymarzone studia, spokojnie wkroczyć w dorosłe życie. Studniówka to czas zabawy, beztroski i wesołości.
Życzę radości przez cały wieczór i szaleństwa w tańcu na parkiecie. Mam nadzieję,
że wieczór studniówkowy będzie dla was
niezapomnianym przeżyciem” – mówiła
dyrektor Iwona Świniarska. „W tym roku
obchodzimy stulecie liceum i dlatego macie obowiązek wspaniale wypaść. Jestem
pewien, że wszelkie nadzieje spełnicie, bo
na maturze będą wyłącznie doskonałe wyniki. A dziś bawcie się wspaniale i radośnie, jak wypada na studniówce. Wszystkiego co najlepsze na ten dzisiejszy wieczór,

na przygotowania do matury i jak najlepszych wyników na maturze” – mówił starosta Edmund Kotecki. „Dziękuję dyrekcji
i gronu pedagogicznemu za przygotowanie was do matury, a wam maturzyści życzę jak najlepszego wykorzystania stu dni
do przyswojenia jak największej ilości wiedzy, aby matura wypadła jak najlepiej” –
mówił wicestarosta Roman Sasin, składając
wspólnie ze starostą brzezińskim kwiaty
na ręce dyrektor szkoły. „Takie chwile jak
ta są piękne, zapadają na długo w pamięć.
Jednak chwile te szybko mijają. Studniówka to sto dni do najważniejszego egzaminu w waszym życiu. Niech ta chwila będzie
radosna, bo po niej przyjdzie czas wytężonej pracy. Życzę wspaniałej, szampańskiej
zabawy” – mówił burmistrz Marcin Pluta, wręczając kwiaty dyrektor szkoły. „To
niezwykła, magiczna noc. Jej magia polega nie tylko na tym, że nie możecie doczekać się zabawy, ale również na tym, że teraz czas popłynie z zawrotną szybkością
aż do chwili, gdy zakwitną kasztany. Życzę wam, aby czas ten był szczęśliwy, radosny, żebyście spełniali swoje marzenia
i osiągnęli cele. Abyście pamiętali o przyjaźniach i o tym, czego nauczyliście się
w szkole. Mierzcie wysoko i osiągajcie sukcesy, a dzisiaj wspaniale się bawcie” – mówiła dyrektor Ewa Kalińska.
Maturzystom życzenia złożył także
przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Szulc oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego Karolina Pawliczak i jej
z-ca Paulina Sikorska.
Następnie maturzyści zaprezentowali się w polonezie, do którego przygotowała ich Maria Pisarska, autorka układu
choreograficznego. Zakończeniem części

Teren gminy Jeżów obejmujący rejon służbowy nr 5 obsługuje dzielnicowy mł. asp. Łukasz Małkus, który w służbie jest od 11 lat, a dzielnicowym od 2011
roku (adres e-mail: komendant@brzeziny.
ld.policja.gov.pl, telefon służbowy nr 690115-329). Rejon obejmuje teren gminy Jeżów, w skład którego wchodzą miejscowości Jeżów, Brynica, Dąbrowa, Frydrychów,
Góra, Jankowice, Jankowice Kolonia, Jasienin Duży i Mały, Kosiska, Leszczyny
Kolonia, Lubiska, Lubiska Kolonia, Marianówek, Mikulin, Mikulin Parcela, Mościska, Olszewo, Popień, Popień Parcela, Przybyszyce, Rewica, Rewica Kolonia,
Rewica Królewska, Rewica Szlachecka,
Strzelna, Taurów, Władysławowo, Wola
Łokotowa, Zamłynie.
Dzielnicowy Łukasz Małkus w każdą środę w godz. 9.00-11.00 pełni dyżur
w Punkcie Przyjęć Interesantów w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, w dni wolne od pracy zalecany jest kontakt z oficerem dyżurnym pod nr 997.
g.k.
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Bal Gimnazjalny 2016

W piątek 5 lutego o godz. 17.00 w Gimnazjum im. Władysława Stanisława
Reymonta rozpoczął się „Bal Gimnazjalny 2016”, popularnie nazywany
„Gimbalem”. W balu uczestniczyło blisko 90 uczniów czterech klas trzecich,
których wychowawczyniami są Marta

Kacprzyk, Beata Szczesek, Marzena Gilewicz, Danuta Bińkowska.
„Mam nadzieję, że będziecie się
bawić równie wspaniale, jak pięknie
wyglądacie. Chciałabym podziękować
rodzicom za przygotowanie dzisiejszej

Wernisaż jednego dzieła
W piątek 12 lutego o godzinie 17 rozpocznie
się w Muzeum Regionalnym w Brzezinach
wernisaż jednego dzieła. Będzie to jednak
szczególny eksponat – instalacja francuskiej artystki Sylvie Kaptur-Gintz, ukazująca losy wielu przedwojennych mieszkańców Brzezin. Stosownym tłem ma być nowa
aranżacja stałej muzealnej wystawy „Wielokulturowe miasto krawców".
Brzezinianie mieli już okazję zobaczyć instalację „Szwaczka". Pierwszy raz
pokazano ją na zdjęciu w 2012 r. z okazji
70. rocznicy likwidacji brzezińskiego getta. Inspiracją tytułowej „Szwaczki" były
losy Chumy Albert, która wyemigrowała z Brzezin w 1938 r. Powróciła dopiero
w 2012 r. w wieku 105 lat wraz ze swoją rodziną, m.in. wnuczką Sylvie Kaptur-Gintz.
W 2014 roku, w rocznicę likwidacji łódzkiego getta, eksponat przyjechał do Brzezin już w oryginale. „Po tych wystawach
byłem pewien, że musimy zakupić tę suknię, gdyż jest mocno związana z Brzezinami – ukazuje drogę życiową wielu
mieszkańców naszego miasta, którzy byli
zmuszeni emigrować” – wskazuje dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała. Obecnie eksponat jest już własnością

brzezińskiego muzeum, a jego wernisaż
odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie
17. Z tej okazji z Francji przyjedzie również
Sylvie Kaptur-Gintz. Na niezwykłej sukni
wyszyte są słowa stanowiące pojęcia wartości, które artystce wpoiła babka Chuma
Albert, a w tle usytuowano wyrażenia nawiązujące do szycia w językach hebrajskim,
polskim i francuskim, co ma symbolizować łączenie ludzi, w tym wielu rozproszonych po świecie brzezinian. Na nowo zaaranżowana wystawa krawiecka ma zaś nie

imprezy, gdyż to dzięki ich zaangażowaniu i pracy ruszycie zaraz do wspaniałej zabawy. Przed wami wspaniały
wieczór niezapomnianych wrażeń. Ta
sala należy do was” – mówiła dyrektor Gimnazjum Małgorzata Kobierska, otwierając piątkowy bal wspólnie z przedstawicielką Rady Rodziców
Eweliną Krasnowską.
Uczniowie podziękowali brawami
rodzicom za organizację Gimbalu.
Wykonano pamiąt kowe zdjęcia
i wreszcie można było rozpocząć uroczystą dyskotekę, która pod opieką
rodziców potrwała do godz. 23.30.
W przerwach między kolejnymi wizytami na tanecznej sali, do których
zapraszał DJ Karpyou (Grzegorz Guzek), uczestnicy balu posilali się przy
wspólnym stole usy tuowanym na
szkolnym kory tarzu. Warto wspomnieć o w ystroju sali, który w tym
roku nawiązy wał do g wieździstej
nocy.
g.k.
Fotorelacja str.16,VI,VII
tylko ukazywać eksponaty typowo związane z tym zawodem, ale także zaprezentować bujne życie kwitnące w przedwojennych Brzezinach – mieście krawców.
TOM

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
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Bal karnawałowy w klubie Viola

W sobotę 6 lutego około 30 osób uczestniczyło w balu karnawałowym Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach. Siedziba klubu
przy ul. św. Anny kilka minut po godzinie 18.00 zapełniła się uczestnikami balu
przebranymi w fantazyjne stroje. Zjawili
się m.in. Dracula, pirat, gejsza, Pani Wiosna, zakonnica w minispódniczce, biskup,
lekarz, szejk i klaun. Dobrych pomysłów
na przebranie nie zabrakło nikomu. Zabawa trwała do godziny 23.00, a członkowie

stowarzyszenia po raz kolejny udowodnili,
że do udanej karnawałowej imprezy wcale nie jest potrzebny alkohol, a wystarczy
grono sprawdzonych znajomych i dobry
humor.
Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu
Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach

czynne jest codzienne od godz. 17.00 do
20.00 i każdy, kto czuje, że ma problem
z alkoholem, może tutaj otrzymać pomoc.
Kolejną imprezą abstynenckiego klubu
będzie jubileusz 50-lecia pracy zawodowej mgr Jolanty Szczepańskiej – terapeuty uzależnień od wielu lat współpracującej
ze stowarzyszeniem. Obchody jubileuszu,
które odbędą się w Kołacinie, zaplanowano na 28 lutego i składać się będzie
na nie msza święta w pobliskim kościele
oraz mityng z udziałem członków abstynenckich stowarzyszeń z Brzezin, Łowicza i Dmosina.
g.k.

STOMATOLOGIA
dr Justyna Wiśniewska

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

tel. 514 344 243

NOWE MENU,
NOWE DANIA

Restauracja Hotelu nad Mrogą
w Rochnie k. Brzezin
zaprasza na potrawy
z nowej karty dań autorstwa
naszego Szefa Kuchni.
Rezerwacje stolika
tel.: 468742475, 468743833
ZAPRASZAMY
tel.: 46 874 24 75
hotel@rochna.pl
www.rochna.pl

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:
18.02.2016r. w godz. 8:00 do 17:00 : Adamów , Gałkówek 1 i 2,
Kolonia Gałkówek, Małczew 1, 2, 3 i PGR, Czyżyków,
22.02.2016r. w godz. 8:00 do 17:00 : Gałkówek 1 i 4.
23.02.2016r. w godz. 8:00 do 17:00 : Kołacin 2, Kolonia Kołacin
2, Rogów GS, Rogów Osiedle 3, Rogów SGGW, Rogów Ośrodek
Szkółkarski, Marianów 1. Dmosin 1, 2 i 4, Dmosin Błowicz,
Szczecin 1 i 2, Jeziorko, Nowostawy 1, 2, 3, Działki Nowostawskie.
24.02.2016r. w godz. 8:00 do 17:00 : Marianów, Marianów 1.
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Kuchenne rewolucje w Brzezinach

Tego jeszcze w naszym mieście nie było.
W ciągu czterech dni Brzeziny przeszły
prawdziwą kulinarną rewolucję pod wodzą słynnej restauratorki i celebrytki Magdaleny Gessler. Kreatorka dobrego smaku zmieniła pizzerię „Kwadrans”
w prawdziwie ekskluzywny lokal o nazwie
„Zapiekane”.
Lokal przy ulicy Głowackiego 5a jako
pizzeria funkcjonował przez blisko pół
roku. Wizyta Magdy Gessler związana była z propozycją właściciela pizzerii „Kwadrans” Mariusza Bączyńskiego
– planując urozmaicić ofertę gastronomiczną swojej firmy, zgłosił ją do programu „Kuchenne Rewolucje” emitowanego
przez telewizję TVN. Odpowiedź była pozytywna. Rewolucja została przeprowadzona w poprzednim tygodniu. Każdego
dnia pracownicy lokalu uczyli się gotowania nowych potraw i profesjonalnej obsługi klienta. W tym czasie pizzeria przeszła
generalny remont – zniknęły poprzednie
stoły i krzesła, a ściany pomalowano przyjaznymi, naturalnymi kolorami. Pojawiła
się również mała brzoza nawiązująca do
nazwy miasta. Wnętrze nabrało zupełnie
nowego charakteru. W trakcie rejestracji
programu ulica Głowackiego stała się najbardziej uczęszczaną ulicą Brzezin – przed
lokalem ustawiały się liczne grupki zaciekawionych mieszkańców. Podobnie było
podczas promocji lokalu, gdy pracownicy
restauracji częstowali przechodniów przy
ulicy Konstytucji 3 Maja specjalnie przygotowanymi przysmakami i zapraszali do
odwiedzenia „Zapiekane”. Nieodzownym
elementem „Kuchennych Rewolucji” jest
również poprawa atmosfery pracy. W celu
integracji zespołu celebrytka m.in. zabrała obsługę lokalu na trening hokeistek KS

Hokej-Start. Zwieńczeniem czterodniowej
pracy nad zmianą wizerunku restauracji
była uroczysta kolacja, na której pojawił
się m.in. burmistrz Marcin Pluta. Niestety,
do czasu emisji programu wszelkie szczegóły wydarzenia muszą pozostać owiane
tajemnicą. „Kuchenne rewolucje” w Brzezinach będzie można obejrzeć w nowej
edycji programu, która startuje w TVN
w czwartek 18 lutego.
Stali bywalcy „Kwadransa” muszą liczyć się z wielkimi zmianami. Oprócz
wystroju oraz sposobu obsługi klienta

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.

całkowicie zmieniło się menu. Zniknęło
wiele rodzajów pizzy, pojawiły się za to
dania kuchni polskiej. W ofercie obecnie
znajduje się siedem potraw, które przygotowywane są wyłącznie ze świeżych produktów. Menu będzie zmieniać się sezonowo, a ceny są przystępne dla portfela
każdego klienta. Dania będą dostępne wyłącznie na miejscu – nie będzie już dowozów do klienta ani możliwości zamówienia „na wynos”. Restauracja czynna jest
codziennie od godziny 16:00 do ostatniego klienta.
Dawid Saj
Więcej szczegółów wizyty
Magdaleny Gessler w Brzezinach podamy
Państwu po emisji programu. (red.)

MBP w Brzezinach

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.
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Uniwersytecka studniówka „BIS"

otrzymali stosowne świadectwa. „Mam
nadzieję, że takie zabawy staną się naszą
tradycją” – oceniała Jolanta Wojciechowska, podczas gdy 50 słuchaczy uniwersytetu, którego jest rektorem, wspaniale bawiło na studniówce „BIS”.
TOM
Fotorelacja str.V

Brzeziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
istnieje już cztery lata. Z tej okazji jego słuchacze, którzy kończyli jeszcze czteroletnie licea, postanowili spotkać się na składkowej imprezie i zatańczyć jak przed laty.
„To pierwsza nasza zabawa taneczna od
początku istnienia uniwersytetu” – wyjaśnia prezes stowarzyszenia „Nasz Powiat",
które organizuje wykłady i inne zajęcia

dla słuchaczy. O muzykę zadbał brzezinianin Tomasz Kaźmierczak, a pierwszym
tańcem był oczywiście polonez. Słuchaczki obowiązkowo musiały wyposażyć się
w czerwone podwiązki. Na stołach nie
zabrakło smacznych potraw, a że była to
studniówka, po chwili zabawy znana dobrze słuchaczom nauczycielka Katarzyna
Spychalska przeprowadziła egzamin maturalny. Na szczęście tym razem wszyscy

FIRMA
ODZIEŻOWA
ZATRUDNI

Konstruktora
odzieży
509 138 300
biuro@ajso.eu

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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Ostatki w WTZ
To był prawdziwy bal przebierańców.
Ostatkowy bal w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie" był wyjątkowo kolorowy, bo wymyślne stroje uczestnicy przygotowywali wspólnie z instruktorami przez
wiele dni. Pojawili się m.in. biskup, diabeł,
anioł, sułtan, motylek, kot w butach i krasnal. Każda z pracowni miała udział w przygotowaniach, a funkcjonuje tu ich już sześć
– krawiecka, plastyczna, rękodzieła, informatyczna, gospodarstwa domowego oraz
umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego. Huczna zabawa trwała od
śniadania aż do obiadu. Oczywiście, na stole
nie zabrakło poczęstunku.
Obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej,
które działają przy Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom" przygotowują się
do kiermaszu wielkanocnego i zaplanowanych na kwiecień obchodów 10-lecia.
TOM

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

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

Asystentkę do działu
handlowego, jęz. angielski,
tel +44 7143703, email:
info@pph-rewa.pl

ZATRUDNIĘ
LAKIERNIKA

665 818 010

„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

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż.

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

Producent, 503 572 046

AU TO -SK U P wsz ystkie, całe, uszkodzone,

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

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486

skorodowane, bez opłat, 505 927 959

KIEROWNIK

PROFESJONALNE przedłużanie i zagęszczanie rzęs,

b u d ow y

z

u p r aw n i e n i a m i

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o.

SPRZEDAM pług rolniczy 3-skibowy KVERLAND na

poprowadzi budowy, 604 381 688

TANIE remonty, wykończenia, 721 958 081

zabezpieczeniu resorowym i pług obrotowy 3-skibowy,

OGRODZENIA 606 303 471

DOMY

604 607 306 , 46 874 28 81

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż –

www.dom-szkieletowy.com, 605 547 201

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

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

UKŁADANIE kostki brukowej, 514 760 038

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

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

MONTAŻ i sprzedaż ogrodzeń, 514 760 038

POKOLIZYJNE, powypadkowe – kupię, 696 309 483

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

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

DAM- BEN wykończenia budowlane: dachy,

MALOWANIE, tapetowanie, glazura, zabudowy KG,

SPRZEDAM Seicento 900, 2000 rok, 602 295 875

docieplenia, elewacje, poprawki. Wnętrza: płyty K-G,

docieplenia poddaszy, 692 337 383

Usługi

Zakład Fryzjerski, Kościuszki 2, 795 869 632
s zk ieletowe

gładzie, glazura, terakota, itp., 669 477 012

k anad yjsk ie,

dachy,

Praca

BUDOWY, więźba, tynki tradycyjne, 606 385 993

TAXI – TWOMAR całodobowo 7 + 1, rabaty,cena

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

umowna , 608 33 44 55

budowlanego, 510 809 025

PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845 od 44/2015
PRZYJMĘ szwaczki do zakładu – stała praca,

KOBIETA z wykształceniem pedagogicznym

ANGIELSKI, 517 719 198

605 784 278

i 20-letnim doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem

PODNOŚNIK koszowy 22 metry, usługi, wynajem,

SZWACZKĘ -sukienki, zarobek powyżej 3.000,-,

od 2 roku życia, 662 790 282

785 197 253

661 121 966

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H – dojazd!!! Laptop

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062

uprawnienia budowlane, 605 397 614

się psuje/wyłącza ? Komputer zwolnił ? ZADZWOŃ!!!

ZATRUDNIĘ kierowcę, ADR – cysterny, kat. C+E,

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

Przyjadę, naprawię. Brzeziny, Koluszki i okolice.

kraj, stała praca, Brzeziny. CV na e-mail: rdz@vp.pl,

508 537 104

732 313 316

606 155 155

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

REMONTY, docieplenia, 721 620 231

ZATRUDNIĘ prasowacza lub preserkę, 516 846 790

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

USŁUGI podnośnikiem koszowym – wycinka drzew,

ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E – transport

– karcher, 606 495 830

696 049 953

międzynarodowy, 601 366 373

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

KOREPETYCJE podstawówka – studentka pedagogiki,

KOBIETA szuka pracy – wykładanie towaru w sklepie,

508 537 104

691 609 462

603 416 871

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

NAUKA języka włoskiego, 794 450 206

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 509 255 110

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

PRANIE dywanów i tapicerki samochodowej –

ZATRUDNIĘ na stałe mechanika samochodowego,

889 994 992

najlepsza jakość, 781 298 224

Brzeziny, 535 77 05 24

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

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki

PRZESZYCIA przyjmę, 501 695 271

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

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

ZATRUDNIĘ szwaczki, konfekcja damska, 693 426 098

www.odslonka.pl

501 130 286, FACEBOOK: ŚLIW-BRUK

ZATRUDNIĘ krojczego, Nowosolna, 602 356 260
FARMER sp. z o. o. w Brzezinach zatrudni pracownika

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

do prowadzenia Agromarketu, mile widziane
przygotowanie rolnicze, tel. 504 184 065
SZWACZKI do szycia bielizny, bardzo dobre warunki
zatrudnienia, praca jednozmianowa, firma mieści się
w okolicy M-1/zwracamy za dojazdy, 42 637 30 64
KOBIETA szuka pracy na podprasówkę, 603 416 871

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.

ZAKŁAD krawiecki przyjmie przeszycia, 668 218 737
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E na kraj, 533 438 731
SZWALNIA przyjmie przeszycia, 601 30 39 11
ZATRUDNIĘ panie do zakładu garmażeryjnego,
dzwonić po 18.00, 512 159 406

Biuro Rachunkowe KREDO
Małgorzata Zielińska, Koluszki,
ul. 11-Listopada 65 pokój. 312
(budynek Urzędu Miejskiego)
pn.-pt. 8.00-15.00
tel. 532 155 142 księgowość
dla małych i dużych firm,
doradztwo, pity
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ – serwis AGD, 500 330 770, 500 330 770

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

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

Przemysłowej, 797 903 458

Różne

602 345 718

PAWILON handlowy 45 m2, media, sprzedam,

WALENTYNKI, sklep firmowy "Metaloplastyka”

SZWALNIA przyjmie przeszycia, 516 657 051

505 410 441

zaprasza na zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii

PRACA na dachach, 505 128 289

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach.

srebrnej i złotej, naprawy, grawerowanie, skup złomu

ZATRUDNIĘ cukierników z praktyką w zawodzie,

Działka ogrodzona, gotowa do zagospodarowania,

srebrnego i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,

512 462 169

powierzchnia 1500m2, 505 879 777

czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

ZATRUDNIĘ do sklepu spożywczego, 603 610 750

SPRZEDAM działkę budowlaną 710 m2, Brzeziny, ul.

KUPIĘ zboże, 508 471 814

POMOCNIKA mechanika, praca w Jeżowie, 505 027 435

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

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

PRZYJMĘ szwaczki, 509 869 237

SPRZEDAM działkę przy ul. Głowackiego – ok. 4.000

Wojciechowski 503 491 722

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź – Widzew, dowóz z Brzezin,

m2, 46 874 39 87

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

505 659 168

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

501 962 424
KUPIĘ zboże 608 746 876

ZATRUDNIĘ handlowca (odzież) , 601 216 401,

512 712 768

601 81 76 50

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

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki,538 050 642

SPRZEDAM M3 Rogów, 503 964 689

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

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu, 514 288 649

SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430

SPRZEDAM siewnik dwu-komorowy Yukon, stan

ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075

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

bardzo dobry, 2,5 m szerokości, 604 607 306,

ZATRUDNIĘ elektryków w delegacje, 502 135 722

zamienię na bloki, 606 595 694

46 874 28 81

ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo-

SPRZEDAM garaż, ul. Sienkiewicza, 600 564 801

SPR ZEDAM wózek inwalidzki elek tr yczny,

wykończeniowych

SPRZEDAM mieszkanie 33 m2 po kapitalnym remoncie

604 607 306, 46 874 28 81

663 406 978

w bloku przy ul. Piłsudskiego, 501 347 523

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta, 660

SZWACZKI zatrudnię, 663 496 011

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

854 640

ZATRUDNIĘ do pomocy przy szyciu firan, 608 353 193

tanio !!!, 508 837 214

SPRAEDAM tanio – odśnieżarka, gilson, stiga, aries,

ZATRUDNIĘ sprzedawcę na stoisko hydrauliczne ze

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

604 607 306

znajomością branży instalacyjnej, 604 574 055 do 6,7

KUPIĘ działkę, dom, sklep, 500 330 770

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, udźwg 1400

ZATRUDNIĘ sprzedawcę do sklepu budowlanego

WYNAJMĘ mieszkanie 1-pokojowe (kuchnia, łazienka)

kg, 604 607 306, 46 874 28 81

w Koluszkach, 604 574 055

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

SPRZEDAM prasowalnicę , dwa żelazka i maszyny,

ZATRUDNIĘ szwaczki do szycia bielizny – overlock,

umeblowane, 660 278 125

601 977 501

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

SPRZEDAM działki budowlane uzbrojone k/Brzezin,

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową,

dobre zarobki. Firma znajduje się przy wjeździe do łodzi

512 462 169

604 607 306 , 46 874 28 81

od strony Brzezin, tel 42 637 30 64

WYNAJMĘ lokal do 100 m2 na szwalnię, 505 659 168

POMOGĘ uzyskać wysokie odszkodowanie,

POSZUKUJEMY chałupniczki, overlock, dwu-igłówka,

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony 110 m2, garaż,

667 126 559

tel. 42 637 30 64

działka 500 m2 – Rogów, cena do uzgodnienia, 503

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM - GRUPA AA -JEST

507 485

SPOSÓB ul. Mickiewicza 40, 95-040 Koluszki przy

Nieruchomości

SPRZEDAM M-4 4 piętro, 603 267 096

kościele Św. Katarzyny, mityngi w poniedziałki godz.

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

KUPIĘ nieużytek rolny przylegający do lasów

18.00

603 649 467, 505 092 499

państwowych w Nadleśnictwie Brzeziny o powierzchni

SPRZEDAM jałówkę cielną, 608 654 436

KUPIĘ nieużytki, mogą być zalesione, 603 649 467

do 4000 m2, 46 875 20 30

OPRYSKIWACZ – Pilmet 615 stan bdb., 510 907 084

SPRZEDAM działkę budowlaną 1100 m2, Brzeziny, ul.

SPRZEDAM działki w Rogowie : 2941 m2, 1585 m2

SPRZEDAM siano i jęczmień ozimy, 605 884 584

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

i 0,54 ha, 664 062 125

SPRZEDAM piec na ekogroszek – 3 lata, 500 330 770

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928

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

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

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

46 874 28 81

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

664 811 218

SPRZEDAM prasę do słomy na małe klocki,

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

POSZUKUJĘ pokoju do wynajęcia, 667 213 698

604 607 306, 46 874 28 81

Przedwiośnie 11, 508 364 743, 0044 7514137795

SPRZEDAM działkę 3700 m2 z możliwością zabudowy.

SPRZEDAM zboże, 506 541 534

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

Okolice Bogdanki 608 022 893

SPRZEDAM siano, słomę i owies, 602 838 068

DZIAŁKĘ budowlaną w Brzezinach – Kordeckiego,

SPRZEDAM jałówkę i krowę na wycieleniu, 600 663 525

Potockiego, 608 654 436

SPRZEDAM lady chłodnicze, tanio, 512 462 169

ZAPRASZAMY
NA ZAKUPY WALENTYNKOWE
DO NOWO OTWARTEGO
SKLEPU JUBILERSKIEGO!
Brzeziny, ul. Staszica 7, 531 223 559
Ceny producenta !!

SPRZEDAM naprawdę wiejskie jajka, 501 668 465
SPRZEDAM łubin żółty, słomę kostkę, 783 117 546
SPRZEDAM słomę, 503 793 089
SPRZEDAM jęczmień, pszenżyto, owies, 780 016 719
BEAGLE – sunia 10 tygodni, 661 122 028

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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KS Hokej-Start zorganizuje
Halowe Mistrzostwa Polski
Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Hokeja na trawie przyznał organizację
turnieju finałowego Halowych Mistrzostw
Polski w hokeju na trawie juniorek KS Hokej-Start Brzeziny. Impreza odbędzie się
w najbliższą niedzielę 14 lutego w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Ludowej 2 w Koluszkach.
W zawodach wezmą udział cztery drużyny. Oprócz zespołu gospodarzy KS Hokej-Start w Koluszkach zagrają: KKS Kolejarz Gliwice, HKS Siemianowiczanka

Siemianowice oraz LKS Rogowo. O godzinie 8:30 zaplanowana jest odprawa techniczna, a pierwszy mecz półfinałowy pomiędzy KS Hokej-Start Brzeziny a LKS
Rogowo rozpocznie się o godzinie 9:15,
drugi półfinał KKS Kolejarz Gliwice –
HKS Siemianowiczanka Siemianowice
o godzinie 10:25. Mecz o brązowy medal
odbędzie się o godzinie 11:50, a wielki finał o godzinie 13:00. Ceremonia dekoracji
i zakończenie Halowych Mistrzostw Polski
Juniorek zaplanowano na godzinę 13:50.
Dawid Saj

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

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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Studniówka uczniów LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
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Bal Gimnazjalny 2016

I
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Karnawałowy czwartek w „Świetliku"
W tłusty czwartek podopieczni świetlicy
środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik"
świetnie bawili się na zabawie karnawałowo-ostatkowej. Nie zabrakło ciekawych
przebrań i konkursów, a tańcom nie było
końca.
Królową balu została 9-letnia Lena,
zaś królem 10-letni Bartek. A pojawili się m.in. Pani Wiosna, Królowa Śniegu, hrabia Dracula, Batman, Spiderman
i Lord Vader. Oczywiście, nie zabrakło
także poczęstunku, w tym licznych pączków. „Podobało mi się, było bardzo fajnie, można było się wytańczyć” – oceniała 9-letnia Wiktoria. „Takie spotkania
mają charakter integracyjny, dzieci nie
myślą o lekcjach, a dzień jest pełen atrakcji” – wyjaśnia wychowawczyni ze „Świetlika" Karolina Józwik. Kolejna dyskoteka w „Świetliku" zaplanowana jest już na
wiosnę. Będzie to wyjątkowy bal z okazji
XV urodzin świetlicy.
TOM

BURMISTRZ
MIASTA BRZEZINY
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 nieruchomości gruntowej
o pow. 24 m2, stanowiącej część działki
nr 2511/3, położonej w Brzezinach przy
ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie),
przeznaczonej do oddania w najem do
31 grudnia 2017r. na rzecz właściciela
naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj.
od 2 lutego 2016r. do 23 lutego 2016r.

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

II
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gmina

Brzeziny

Ostatki w Helenowie

W sobotę 6 lutego w Helenowie odbyła
się karnawałowa zabawa ostatkowa, który przygotowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna
i sołtys Renata Wosik.
Wielką niespodzianką dla licznie
zgromadzonych dzieci były świąteczne paczki. Na ich rodziców czekały zaś
tańce do białego rana oraz poczęstunek.

„Przygotowałyśmy m.in. kluski śląskie,
rosół i pieczone mięsa” – informowała
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Zofia Brzezińska. Był także specjalny tort ostatkowy od radnej Aleksandry
Frydrych, która również uczestniczyła
w zabawie. Kolejnym spotkaniem w Helenowie, gdzie jednostka OSP liczy 56 druhów i druhen, a koło KGW 35 członkiń,
mają być obchody Dnia Kobiet.
TOM

Choinka w Przecławiu

Wielką zabawą choinkową kończył
się karnawał w Przecławiu. Świąteczne paczki otrzymało tu bowiem aż 78
dzieci z Przecławia i okolicznych miejscowości. Organizatorami spotkania
byli miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej i radna Elżbieta
Olszyńska.

Blisko czterogodzinną zabawę
poprowadzili wodzireje z Koluszek,
a o oprawę muzyczną zadbał prezes
OSP Paweł Słomkowski. Nie zabrakło licznych konkursów i wspólnych
tańców. Druhny
przygotowały stosowny poczęstunek, który uzupełniono słodkościami
z piekarni Elżbiety
Olszyńskiej. Bawiły się zaś nie tylko dzieci, ale także ich rodzice i dziadkowie.
Dla starszych mieszkańców Przecławia
przygotowano oddzielne spotkanie opłatkowe w Święto Trzech Króli. Do 2013 r. zabawa choinkowa była bowiem połączona
z opłatkiem, a tradycja świątecznych spotkań w Przecławiu liczy już około 15 lat.

Bal karnawałowy
w Dąbrówce Dużej
Tradycją Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej jest bal przebierańców
na koniec karnawału. Tym razem dzieci
mogły potańczyć na obszernym parkiecie nowo wybudowanej sali gimnastycznej wśród kolorowych, dyskotekowych
świateł i w rytmach najnowszych przebojów. Nie zabrakło także zajęć tanecznych, w czasie których Agnieszka
Dzikowska nauczyła je wielu nowych
kroków. Odbył się także pokaz tańców
orientalnych. O inne atrakcje balu zadbał samorząd uczniowski. Zorganizowano liczne konkursy, m.in. wyścig węży
i taniec z balonami oraz wybory króla
i królowej balu. „Na wszystkich, którzy
w tym dniu przygotowali ciekawe stroje
karnawałowe czekały nagrody w postaci
zabawek i gadżetów” – informuje Joanna
Dziagacz ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej.
TOM

Choinka
w Witkowicach
Tradycją Witkowic jest organizacja
zabawy choinkowej dla dzieci. Tym razem paczki od Świętego Mikołaja otrzymało 35 dzieci, a w przygotowanie zabawy, która trwała blisko 5 godzin, włączyło
się miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich,
Ochotnicza Straż Pożarna i Urząd Gminy
Brzeziny. Nie zabrakło licznych konkursów z nagrodami, które prowadził radny
z tego terenu Jacek Tokarski przy wsparciu
innych strażaków. Gospodynie, którym
przewodzi Mirosława Szymczak, zadbały
o stosowny poczęstunek. Kolejna zabawa
dla najmłodszych planowana jest w Witkowicach na Dzień Dziecka. W marcu
przewidziane są natomiast obchody Dnia
Kobiet.
TOM
Integracyjnym spotkaniom mieszkańców
sprzyja niedawno zmodernizowana świetlica, gdzie dobudowano nowe pomieszczenia. Kolejne mają powstać w budynku
po byłej mleczarni, gdzie projekty przewidują m.in. usytuowanie kotłowni, dzięki
czemu sala zyska centralne ogrzewanie.
TOM
ogłoszenie płatne
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XX sesja Rady Miasta Brzeziny (cz. 2)
Blok uchwał
Projekt uchwały budżetowej na
2016 r. przedstawiła skarbnik Grażyna Mela. Plan dochodów i wydatków
przewidziano na tym samym poziomie – 32.174.588,00 zł. Miasto nie zakłada deficytu budżetowego. Wpływy
do budżetu stanowiące 56% dochodów
miasta będą pochodziły z dochodów
własnych. Dotacje bieżące i majątkowe wyniosą 16% wszystkich dochodów
oraz subwencje z budżetu państwa 29%
dochodów. Największe wydatki – 34,4%
przeznaczone będą na oświatę, na pomoc społeczną – 19% budżetu; transport i łączność – 6%, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska prawie
10%, kulturę fizyczną 5%, wydatki na
administrację publiczną wyniosą 11%,
wydatki majątkowe 7,3%. Przychody
zaplanowane na kwotę 1.215.692,00 zł
zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Zadłużenie na
zakończenie 2016 r. zamknie się kwocie
17.522.808 zł, czyli 54,46% dochodów.
Projekt budżetu miasta został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną
Izbę Obrachunkową. Pozytywną opinię
wydały także komisja finansowo - budżetowa RM i komisja kultury, edukacji i sportu. Stanowiska w tej sprawie
nie zabrała komisja rozwoju gospodarczego. Radny T. Barucki wskazał na potrzebę przeznaczenia środków w budżecie m.in. na przeprowadzenie remontu
Przedszkola nr 3, strefę ekonomiczną,
targowisko miejskie. Odwołał się do
środków wydanych na projekty schroniska w wysokości ok. 40 tys. zł, przypomniał o zaniechaniu dalszych prac
w tej kwestii.
Burmistrz uznał, iż budżet został
pozytywnie oceniony, że jest to budżet
zrównoważony, miasto nie zaciąga zobowiązań na rzecz jego realizacji. Odniósł się do inwestycji w parku miejskim, przekonywał radnych, by wyrazili
zgodę na przeprowadzenie tego zadania. Stwierdził także, iż strefa inwestycyjna jest jednym z ważniejszych punktów rozwoju miasta. Burmistrz zwrócił
się do radnych o rozwagę i przyjęcie
budżetu. Radny M. Sysa sprostował,
iż komisja spraw społecznych nie zajęła stanowiska ws. zaopiniowania budżetu, ponieważ na jej posiedzeniu nie
była obecna skarbnik. Radny uznał, że

w mieście jest wiele ważniejszych inwestycji do przeprowadzenia niż rewitalizacja parku. Oznajmił, iż jest przeciwny przyjęciu tej uchwały. Radny G.
Maślanko zarzucił burmistrzowi, iż realizuje jedynie projekty wizerunkowe.
Natomiast argument o pozytywnej opinii RIO – według radnego G. Maślanko
– jest nietrafiony, ponieważ instytucja
ta nie zna realnych potrzeb mieszkańców. Wiceprzewodnicząca Z. Krawczyk
podjęła kwestię modernizacji ul. Leśnej, o którą wnioskuje już od kilkunastu lat. Zdaniem G. Maślanko i I. Skipor remont ten nie jest priorytetem. I.
Skipor wskazała na ważniejsze problemy – wg radnej stan kamienic w centrum miasta nie przystaje do warunków
XXI w. Radna zaproponowała, by remont ul. Leśnej przeprowadzić w marcu, gdy zostaną uwolnione środki. M.
Sysa zapytał, gdzie w budżecie znajdują
się środki na remont kanału. Burmistrz
odpowiedział, że za dwa miesiące miasto wystąpi o środki na ten cel. Kolejna
uchwała dot. uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2016-2020. Komisja finansowo-budżetowa pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę, negatywnie do projektu
odniosła się komisja rewizyjna, natomiast komisja rozwoju gospodarczego
nie ustosunkowała się do tej sprawy.
W dalszej części obrad rozpatrzono
projekty uchwały ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2016 r. oraz przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2016 rok obejmujące m.in. zwiększenie
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, pomocy psychospołecznej, prawnej,
prowadzenie profilaktycznej działalności. Problem używania narkotyków
w Brzezinach poruszyli radni T. Barucki i Z. Bączyński.
Następnie naczelnik wydziału spraw
społecznych przedstawił projekty
uchwał dot. ustalenia kryteriów i ich
wartości punktowej w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół podstawowych
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny. Rada
podjęła uchwałę dot. uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego
Rady Miasta Brzeziny. W jej skład weszli radni D. Guzek i I. Skipor.

Wolne wnioski i sprawy różne
Radny T. Klimczak zwrócił uwagę na
brak f lag przed budynkiem UM. Radny
Z. Bączyński podjął problem przepełnionych koszów na śmieci wzdłuż drogi 72 oraz przy sklepach. M. Sysa zwrócił uwagę na problem baraków przy
ul. Krakówek i na bardzo trudne warunki osób tam mieszkających. Zapytał o możliwość przeniesienia stamtąd
mieszkańców.
Głos zabrała mieszkanka Brzezin.
Odnosząc się do planów przedłużenia
ul. Staszica, wskazała na przechodzący
na tamtych terenach kanał, który pod
wpływem ruchu samochodowego może
zostać uszkodzony. Burmistrz odpowiedział, że kanał zostanie zrewitalizowany i wzmocniony. Dodał, że remont
kanału zostanie przeprowadzony, gdy
odnowi się promesa, po podziale wolnych środków. W tym momencie pieniądze te nie są uruchomione. Mieszkanka zapytała o odławiane psy, m.in.
o przypadek odłowienia właścicielskiego psa. Inna mieszkanka wskazała na
nieaktualne zdjęcia odłowionych psów
na stronie internetowej miasta, wyraziła
zastrzeżenia co do sprzętu i kwalifikacji osób odławiających psy. Mieszkanka zapytała, czy miasto posiada pozwolenie na umieszczanie zdjęć na stronie
internetowej. Kolejny mieszkaniec odniósł się do poruszanego podczas sesji
problemu mieszkańców ul. Zdrowie.
Inny mieszkaniec w swojej wypowiedzi
wskazał na potrzebę poprawy komunikacji i współpracę między społecznością lokalną i władzami miasta.
Przewodniczący RM poinformował, że w związku z jego nieobecnością
obowiązki przewodniczącego rotacyjnie pełnić będą wiceprzewodnicząca
Z. Krawczyk i wiceprzewodniczący A.
Kurczewski.
Pełnomocnik burmistrza ds. konsultacji społecznych w odpowiedzi na
problem poruszany przez mieszkańca
wskazał, iż przygotuje odpowiednie narzędzie w tej sprawie.
Wobec wyczerpania porządku sesji
przewodniczący zamknął XX sesję RM
Brzeziny.
a.j.
Całe nagranie z obrad dostępne jest
pod adresem: https://www.youtube.com/
watch?v=4pmVjx87AZU
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Zakaz
lewoskrętu
już blisko
Jak poinformował nas łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do 18 lutego br.
w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Przedwiośnie zostanie wprowadzona zmiana dotychczasowej organizacji ruchu drogowego. Zmiana
polegać będzie na wprowadzeniu zakazu skrętu w lewo z ul. Sienkiewicza w ul. Przedwiośnie. Wyjeżdżając
z ulicy Przedwiośnie, nie będzie można także skręcać w lewo w kierunku
Warszaw y. Zmianę w oznakowaniu
wprowadzi zewnętrzna firma na zlecenie GDDKiA, dlatego kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na obowiązujące znaki drogowe i stosowanie się
do nich. Informujemy jednocześnie, że
nadal będzie można skręcać w prawo
z ul. Sienkiewicza w ul. Przedwiośnie.
g.k.

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

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57,
95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 1 o powierzchni użytkowej 35,00 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 9,00 zł
2. wadium – 387,45 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,09 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny
VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 25.02.2016 r. o godz. 13ºº
w siedzibie Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na
konto TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781
0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium
znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty
wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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