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Spotkanie w sprawie miejskiego targowiska

W środę 2 marca w Urzędzie Miasta w Brzezinach odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji zagospodarowania targowiska miejskiego przy ul.
Lasockich. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Brzezin Marcin Pluta, miejscy radni, autor koncepcji Robert Młodziński oraz
blisko sto osób prowadzących działalność
gospodarczą na targowisku – zrzeszonych

w Stowarzyszeniu Kupców Brzezińskich
i nienależących do niego.
Koncepcja zakłada zagospodarowanie
terenu zarówno obecnego targowiska jak
i przylegającej do niego działki wykorzystywanej obecnie w charakterze parkingu.
Zgodnie z założeniami powstać ma droga stanowiąca przedłużenie ul. Staszica

w kierunku ul. Modrzewskiego, od której
odchodzić będzie droga komunikacyjna
(p.poż) o szerokości 6 metrów przebiegająca przez targowisko aż do ul. Lasockich.
Istniejący ciąg pieszy utrzyma swój dotychczasowy charakter, zostanie jednak
przebudowany – pojawią się m.in. gazony z zielenią.
c.d.na str.3

Jubileuszowa Droga Krzyżowa ulicami Brzezin
W niedzielę 6 marca o godz. 16.00 na ulicach Brzezin rozpoczęło się nabożeństwo
Drogi Krzyżowej, w którym wzięło udział
ponad dwa tysiące brzezinian.
Jubileuszowa 20. Droga Krzyżowa
z uwagi na nadchodzące Światowe Dni
Młodzieży, trwający Rok Miłosierdzia
i 1050. rocznicę chrztu Polski miała szczególnie uroczysty charakter. Wierni, niosąc
siedmiometrowy sosnowy krzyż, przeszli

ulicami miasta, wysłuchując rozważań
przy XIV stacjach. W tym roku rozważania prowadzili uczniowie Gimnazjum im.
Władysława St. Reymonta w Brzezinach
pod kierunkiem katechetki Mirosławy
Lechowskiej. Ponad 20 uczniów w historycznych strojach przygotowanych przez
rodziców przy każdej z czternastu stacji
odgrywało sceny via crucis sprzed ponad
dwóch tysięcy lat.
c.d. na str.4
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„Ziemia Brzezińska pełna niespodzianek”

Powiat Brzeziński na XXII Targach Turystycznych „Regiony Turystyczne na styku kultur”,
które odbyły się w dniach 26 – 28 lutego 2016
r. w Hali Expo przy al. Politechniki 4 w Łodzi,
promował walory regionu pod hasłem “Ziemia Brzezińska pełna niespodzianek”. Na
stoisku można było skosztować wykwintnych przystawek przygotowanych przez
Intersolar w Buczku (Raz na wozie) i „Miodów Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich
i Rawki”, które znajdują się na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Dla zainteresowanych odpoczynkiem
i rekreacją przygotowano także informacje
o bazie noclegowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych.

Podczas targów nawiązano współpracę
z wieloma podmiotami branżowymi. Już
wkrótce oferta regionu na www.zWarszawy-naWeekend.pl (Powiat Brzeziński będzie
partnerem tej strony internetowej) i na innych portalach tematycznych.
Powiat zaprezentował na targach zintegrowany produkt w postaci „Paszportu turystycznego”, w którym znaleźć można
oferty Arboretum w Rogowie, Muzeum
Lasu i Drewna, Kolei Wąskotorowej, Skansenu w Nagawkach, Muzeum Regionalnego
w Brzezinach, Intersolar z Buczka (Raz na

wozie), Hotelu nad Mrogą i Parku Rozrywki Kołacinek. Posiadaczom paszportów do
końca 2016 r. udzielane są znaczące zniżki na
bilety wstępu, przejazdu i noclegi. W paszporcie również Strefa Rowerowa Brzeziny
promuje walory przyrodnicze powiatu, stanowiące idealne warunki dla turystyki rowerowej, i zaprasza do udziału w rajdach, zaplanowanych już na cały 2016 rok.
Paszporty dostępne są w sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Brzezinach (ul.
Sienkiewicza 16), uprawniają one również
do udziału w konkursie z nagrodami.

ogłoszenie płatne
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Spotkanie w sprawie miejskiego targowiska

c.d.ze str.1
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren targowiska
musi poszerzyć obszar czynny biologicznie, dlatego powstaną nowe zieleńce, nasadzone zostaną drzewa, a część
utwardzeń, zwłaszcza miejsc parkingowych, wykonana zostanie z płyt ażurowych. Nowa koncepcja zakłada wybudowanie w górnej części rynku sześciu
parterowych pawilonów handlowych,
obejmujących ponad 60 boksów, każdy

o wymiarach 5 x 6 metrów. Koncepcja
przewiduje również powstanie ponad
100 miejsc parkingowych zgrupowanych w trzech lokacjach: przy ul. Modrzewskiego (w nowej części rynku),
północnej części starego rynku oraz
na tzw. dolnym rynku. Miejsca parkingowe na „dolnym rynku”, w przypadku większego zainteresowania handlem, mogą zostać przeznaczone na
dodatkowe miejsca handlowe pod namiotami. Pozostała powierzchnia – ok.

Szybka kara dla nietrzeźwego kierowcy
17 lutego brzezińscy policjanci po pościgu zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Volvo.
Na wysokości stacji benzynowej „Lukoil” policjanci patrolu ruchu drogowego
postanowili zatrzymać do kontroli żółte Volvo nadjeżdżające od strony Lipin.
Kierujący pojazdem wprawdzie zwolnił,
lecz po chwili gwałtownie przyspieszył
i odjechał w kierunku Brzezin. Policjanci
rozpoczęli kontrolowany pościg (prowadzony z uwzględnieniem bezpieczeństwa
innych użytkowników drogi). Kierowca
skręcił z Łódzkiej i uciekał ulicą Piłsudskiego. Po chwili jednak uderzył w ogrodzenie posesji przy skrzyżowaniu Piłsudskiego – Rejtana. Starając się wycofać
pojazd, podjął próbę dalszej ucieczki.
Manewr ten uniemożliwili policjanci,
blokując radiowozem drogę ucieczki. Policjanci dobiegli do samochodu, wyjęli
kluczyki ze stacyjki i wyciągnęli kierowcę
z samochodu. Mężczyznę doprowadzono

do radiowozu, gdzie został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie wskazało blisko 2 promile. Kierujący zastał
zatrzymany. Z uwagi na stan nietrzeźwości i próbę ucieczki wdrożono tryb
przyspieszony – szybszej odpowiedzialności karnej sprawcy. Noc z 17 na 18 lutego kierowca spędził w policyjnej izbie
zatrzymań, trzeźwiejąc. 18 lutego został
mu przedstawiony zarzut prowadzenia
pojazdu w stanie nietrzeźwym, zatrzymano też prawo jazdy. Już po 11 dniach
od zdarzenia odbyła się rozprawa w trybie przyspieszonym przed Sądem Rejonowym w Brzezinach. Oskarżony został

2 tys. metrów kwadratowych – zostanie przeznaczona na stoiska handlowe
pod namiotami lub z samochodu. Koszty utwardzenia terenu, urządzenia zieleni, wybudowania drogi ma ponieść
miasto, a osoby zainteresowanie handlem w boksach jedynie koszty budowy
pawilonów, które nie powinny przekroczyć 2 tys. złotych za 1 metr kwadratowy. Burmistrz Brzezin poinformował,
iż w przypadku braku środków na wykup boksów, przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie z Łódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego w formie niskooprocentowanej pożyczki.
Osoby handlujące pod namiotami lub
z samochodów nie poniosą żadnych
kosztów z wyjątkiem opłaty targowej.
Podczas spotkania zebrano opinie
i uwagi, które posłużą do naniesienia
zmian i opracowania kolejnej koncepcji biorącej pod uwagę optymalizację
układu funkcjonalności miejsc handlowych zarówno pod namiotami jak
i w boksach, tak aby dostosować ją do
potrzeb i charakteru handlu na targowisku miejskim w Brzezinach.
g.k.

uznany winnym popełnienia zarzucanego czynu wyczerpującego dyspozycję art.
178a § 1 kodeksu karnego.
Orzeczona kara pozbawienia wolności, warunkowo zawieszona, oraz kilkuletni zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym – powinna być przestrogą dla każdej osoby decydującej się na prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.
Po raz kolejny brzezińscy policjanci sięgają po przepisy umożliwiające sprawne
zatrzymanie sprawcy i przekazanie sprawy bezpośrednio do sądu, który wydaje
wyrok w trybie przyspieszonym, pozwalającym na szybkie osądzenie sprawcy
przestępstwa.
g.k.

Dnia 7 marca 2016 r. zmarła, przeżywszy 96 lat
WŁADYSŁAWA KOLASA
Pogrzeb odbędzie się 11 marca 2016 r.
w piątek o godz. 12.30 w kaplicy cmentarnej w Brzezinach

Rodzina
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Jubileuszowa Droga Krzyżowa ulicami Brzezin

c.d. ze str.1
W inscenizacji wzięli udział: Wojciech Krasnowski (Jezus), Kamila Malinowska (Piłat), Wiktoria Dyrała (Malchus), Natalia Eliasiewicz (Kwintus),
Ilona Kamińska (Maryja), Szymon Buldecki (Cyrenejczyk), Weronika Laszczyk
(Weronika), osoby z tłumu zagrali Szymon Łęcki, Mateusz Wosiński, Aleksandra Kowalska, Julia Jabłońska, Ola Witkowska, Wiktoria Gadomska, Bartłomiej
Łyszkowicz, Jakub Maciak, Sara Kunka, Maciej Raczyński, Bartłomiej Łącki
i Martyna Malesa. Nad efektami dźwiękowymi czuwała Karina Smolis, a w rolę
narratora – żołnierza wcieliła się Michalina Luc.
Wierni przeszli ulicami kardynała
Wyszyńskiego, Głowackiego, Modrzewskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Reformacką, Moniuszki, Matuszewskiego, Piłsudskiego, Spacerową, Kościuszki
i Chopina.

Kredyty na PIT
Szybka decyzja
tel. 664 978 800

Było to wspólne nabożeństwo wiernych wszystkich trzech brzezińskich
parafii – Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej, gdzie rozpoczęła się
Droga Krzyżowa, św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach (VI stacja) oraz Podwyższenia św. Krzyża, gdzie niedzielne
nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem relikwiami Krzyża Świętego. Stacje znajdowały się przy kaplicy
Matki Bożej Częstochowskiej, II ul. Głowackiego 43 – ZUS, III ul. Głowackiego
35, IV skrzyżowanie ulic Głowackiego
i Modrzewskiego, V ul. Modrzewskiego – parking, VI kościół św. Franciszka
z Asyżu, VII skrzyżowanie ulic Reformackiej i św. Anny, VIII skrzyżowanie ulic Moniuszki i Matuszewskiego,
IX skrzyżowanie ulic Matuszewskiego
i Piłsudskiego, X ul. Piłsudskiego DPS,
XI ul. Piłsudskiego 43, XII przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Spacerowej,
XIII skrzyżowanie ulic Kościuszki i Spacerowej, a ostatnia XIV przy wschodniej
bramie kościoła pw. Podwyższenia św.
Krzyża. Siedmiometrowy krzyż niesiony był przez kapłanów, strażaków, matki,
ojców, osoby samotne, wdowy i wdowców, młodzież, służbę liturgiczną trzech
parafii, III Zakon i Grupę św. Ojca Pio,

harcerzy i Komitet odnowy kościoła Św.
Anny, grupy AA, dzieci i młodzież, samorządowców i strażaków. Trasę Drogi
Krzyżowej zabezpieczali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach
oraz strażnicy Straży Miejskiej w Brzezinach. Swój udział mieli druhowie – strażacy z OSP Brzeziny, Przecławia, Witkowic, a także harcerze z komendy Hufca
ZHP w Brzezinach.
„Dobiega końca jubileuszowa Droga
Krzyżowa ulicami Brzezin. Pragnę podziękować wszystkim, którzy 20 lat temu
zainicjowali to nabożeństwo w naszym
mieście. Dziękuję młodzieży gimnazjalnej z katechetką Mirosławą Lechowską
za przygotowanie rozważań i scenek
przy każdej stacji. Dziękuję kantorom
za oprawę muzyczną, Paulinie Sasin za
grę na gitarze, Grzegorzowi Woźniakowskiemu za grę na skrzypcach, Dominice Rokickiej, Januszowi Nowańskiemu oraz Łucji Niźnikowskiej za śpiew,
Urszuli Bartyzel i Krzysztofowi Stempniewskiemu – druhom OSP Brzeziny za
grę na trąbkach, Wawrzyńcowi Musiałowi za obsługę techniczną. Dziękuję władzom naszego miasta, powiatu i gminy.
Dziękuję druhom strażakom, harcerzom
i policjantom za to, że bezpiecznie dotarliśmy do kościoła pw. Podwyższenia
św. Krzyża, który w tym szczególnym
roku jest Bramą Miłosierdzia. Dziękuję
braciom kapłanom i wszystkim licznie
zgromadzonym wiernym uczestniczącym w dzisiejszym nabożeństwie” – powiedział na zakończenie ks. Marek Balcerak, dziekan dekanatu brzezińskiego.
Następnie ks. Mariusz Wojturski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia św.
Krzyża, udzielił wiernym błogosławieństwa relikwiami Krzyża Świętego.
Po zakończeniu nabożeństwa burmistrz Marcin Pluta podziękował gimnazjalistom i ich opiekunce Mirosławie
Lechowskiej za przejmujące i realistyczne przedstawienie rozważań Drogi
Krzyżowej.
g.k.
Fotorelacja str.VI,VII

„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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Dzień Kobiet i Światowy Dzień Inwalidy
W sobotnie popołudnie 5 marca w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach rozpoczęło się spotkanie z okazji
zbliżającego się Dnia Kobiet i Światowego Dnia Inwalidy organizowane przez oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brzezinach.
Przybyłych gości, reprezentowanych
przede wszystkim przez panie – członkinie i sympatyczki Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów, a także starostę brzezińskiego Edmunda Koteckiego, wicestarostę Romana Sasina,
przewodniczącego Rady Powiatu Mariana Krasińskiego, sekretarza powiatu i radnego miejskiego Zbigniewa Bączyńskiego
oraz Małgorzatę Jedynak, dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Brzezinach, powitała prezes oddziału rejonowego PZERiI
w Brzezinach Krystyna Ambrozińska,

składając wszystkim paniom i osobom
niepełnosprawnym serdeczne życzenia.
Obecni na sali panowie przyłączyli się
do życzeń, śpiewając „Sto lat” i składając
symboliczne kwiaty na ręce wybranych
pań.
W imieniu własnym i powiatu życzenia
z okazji Dnia Kobiet złożył starosta brzeziński Edmund Kotecki, zachęcając do
korzystania z paszportów powiatowych,
które przekazał paniom wraz z wiązanką
róż. Życzenia zdrowia i spełnienia marzeń
złożył również przewodniczący Rady Powiatu Marian Krasiński. Do życzeń dołączył wicestarosta Roman Sasin. Życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia złożył
radny miasta Brzeziny Zbigniew Bączyński. Wszyscy panowie do życzeń dołączyli
wiązanki kwiatów.
Część artystyczna, na którą zaprosiła
Czesława Dziedzic, składała się z trzech

części. Pierwszą rozpoczął żeński skład
zespołu „Brzezinianki”. Wykonywane przez „Brzezinianki” piosenki przeplatane były humorystycznymi scenkami w wykonaniu zespołu „Na piątkę”
z Domu Pomocy Społecznej nr 5 w Łodzi, który gościnnie wystąpił w Brzezinach. W drugiej części role się odwróciły.
W przerwach między występami zespołu „Na piątkę” panie z zespołu „Brzezinianki” recytowały wiersze. Warto dodać,
że w obydwu zespołach instruktorem jest
Grzegorz Jędrzejczak. W trzeciej części
wystąpił tenor Janusz Nowański, który
wykonał „O sole mio”, „Tango Milonga”
oraz „Złoty pierścionek”. Oczywiście, nie
obeszło się bez bisów.
Sobotnie obchody Dnia Kobiet i Światowego Dnia Inwalidy zakończył słodki
poczęstunek.
g.k.
Fotorelacja str.16

Święto patrona Jedynki

W środę 2 marca społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach uroczyście obchodziła święto patrona szkoły Kazimierza Wielkiego. Z tej okazji
zaplanowano uroczystość, a na budynku szkoły zawieszono banery z wizerunkiem patrona. Dyrektor szkoły Zbigniew
Zieliński podkreślił, jak ważne jest poszanowanie historii i tradycji ojczystej,
które stanowią o narodowej tożsamości. „Postać ostatniego króla z dynastii
piastowskiej, wspaniałego organizatora
i dyplomaty, ściśle wiąże się z dziejami
naszego miasta, któremu właśnie Kazimierz III Wielki ponad 650 lat temu potwierdził prawa miejskie” – mówił Zbigniew Zieliński.

Obchody miały dwuetapowy przebieg.
W pierwszej części wystąpili uczniowie
klas IV-VI, którzy wraz z opiekunami –
Moniką Łukasik, Magdaleną Poddemską
i Agnieszką Soból przygotowali inscenizację „Od średniowiecza do współczesności” w humorystyczny sposób ukazującą
różnice w wielu sferach życia między czasami średniowiecza – epoki Kazimierza
Wielkiego – a wiekiem XXI. Przedstawiono kontrast w dziedzinach szkolnictwa, biesiadowania, handlu, komunikacji
oraz mody. Przybliżono ponadto najważniejsze fakty z życia króla Kazimierza
Wielkiego oraz jego największe zasługi
dla kraju. Mali aktorzy włożyli wiele serca i zaangażowania w odgrywane przez
siebie postaci, co potwierdziły żywiołowe

reakcje publiczności. Atmosferę święta
podkreślała doskonała scenografia, nie
zabrakło królewskiego zamku i średniowiecznego straganu.
Drugą część obchodów wypełnił występ bractwa rycerskiego KERIN, którego
członkowie przeprowadzili żywą lekcję
historii na temat średniowiecznego rycerstwa. W pokazie – w rolach rycerzy,
giermków czy też dam serca –wzięli również udział uczniowie. Obchodom święta patrona szkoły towarzyszyła wystawa prac plastycznych przedstawiających
polskie zamki, które wzniesiono za panowania Kazimierza Wielkiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa makiet zamków średniowiecznych
przygotowana przez uczniów „Jedynki",
a prace stały się ozdobą szkolnych korytarzy. Święto patrona było dniem szczególnym, który na długo zostanie w pamięci, stało się ono nie tylko doskonałą
lekcją historii, ale zintegrowało społeczność i przyniosło wymierny efekt w postaci realizacji hasła „z zabawy – nauka”.
g.k.
Fotorelacja str.IV,V
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URE zbiera skargi na sprzedawców energii
Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Regulacji Energetyki coraz więcej odbiorców energii elektrycznej
pada ofiarami oszustw: "Aby ustalić skalę oraz zakresy tematyczne najczęstszych problemów zgłaszanych przez
odbiorców, postanowiono przeprowadzić dwumiesięczne badanie działalności sprzedawców energii elektrycznej
i paliw gazowych w oparciu o informacje uzyskane od odbiorców. W tym celu został opublikowany formularz
zgłoszeniowy dostępny na głównej stronie internetowej Urzędu www.ure.gov.pl. Za jego pośrednictwem odbiorcy
mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu, związanych ze
standardami obsługi lub nieuczciwymi praktykami rynkowymi".
Na podstawie komunikatu URE, Zbigniew Bączyński – powiatowy rzecznik konsumentów

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

Dyrektor
Zbigniew Zieliński

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

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach zaprasza od 1 marca 2016 r.
na wystawę zdjęć Pana Witolda Stawskiego. Wystawę będzie można oglądać do końca marca.
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Przedszkole nr 3 ma
nowy plac zabaw

Z nadchodzącą wiosną przedszkolaki
z brzezińskiej „Trójki" będą cieszyły się
nowym sprzętem do zabaw w ogrodzie
przedszkolnym. Za kwotę 31,5 tys. złotych
zakupiono dwa kolorowe zestawy „Quatro" składające się ze zjeżdżalni, ścianek
wspinaczkowych, gry „kółko i krzyżyk",
elementów do manipulacji, balkoników
i wieży. W części ogrodu przeznaczonej
dla maluchów ustawiono dwa sprężynowce – koguta i żyrafę, a dla starszaków
huśtawkę na sprężynach z podwójnymi
siedziskami. Sprzęt wyprodukowała i zamontowała firma NOVUM, gwarancja
obejmuje dwa lata, a wszystkie zabawki
posiadają stosowne atesty.
Kolorowy sprzęt niewątpliwie poprawił estetykę przedszkolnego placu zabaw,
który jednak w dalszym ciągu wymaga
nakładów. Pod koniec ubiegłego roku wycięto sześć drzew i usunięto część przestarzałego sprzętu. W najbliższym czasie
planowane jest odnowienie altany – malowanie dachu i rekultywacja trawników.
g.k.

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

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

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

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

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

09.03.2016 r.
23.03.2016 r.
06.04.2016 r.
20.04.2016 r.
04.05.2016 r.
11.05.2016 r.
18.05.2016 r.
08.06.2016 r.
22.06.2016 r.
29.06.2016 r.
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Jedynka będzie mieć wzorową łazienkę

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

AKCJA STERYLIZACJI !!!

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

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza
Wielkiego w Brzezinach z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Wzorowa łazienka”.
Akcję zorganizowała marka Domestos, a jej
społeczno – edukacyjny wymiar miał na celu
poprawę warunków sanitarnych szkolnych
toalet oraz szeroko pojętą edukację dotyczącą higieny. Każda ze szkół biorących udział
w przedsięwzięciu tworzyła galerię rysunków
wykonanych przez uczniów, na którą internauci mogli oddawać głosy do 30 listopada

ubiegłego roku. W tej ogólnopolskiej akcji
brzezińska Jedynka zajęła jedno z czołowych
miejsc, wygrywając roczny zapas środków
czystości. Po raz kolejny społeczność szkoły
udowodniła, że prawdziwa integracja i współpraca przynoszą efekty. Przypomnijmy, że
w ubiegłym roku w wyniku głosowania nad
projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego szkoła wzbogaciła się o miasteczko
ruchu drogowego, a kilka lat temu w drodze
internetowego głosowania wygrała w ogólnopolskiej akcji nowy plac zabaw.
g.k.

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

tel.

663 742 876
537 048 469

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:
21.03.2015r. w godz. 8:00 do 15:00: Koziołki B, Kolonia Koziołki.
w godz. 9:00 do 14:00: Brzeziny ul.: Łódzka Nr od 1 do 21, Kościuszki Nr od 43 do 68, Łąkowa,
Krasickiego, Małczewska Nr od 8 do 76.
21 i 22.03.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Wola Cyrusowa 2, 3, 4, 5, 6, Kolonia Nagawki 1.
22.03.2016r. w godz. 8:00 do 16:00: Ksawerów.
21 i 23.03.2016r. w godz. 8:00 do 15:00: Wola Cyrusowa 1.
23.03.2016r. w godz. 8:00 do 16:00: Brzeziny ul.: Św. Anny Nr od 20 do 68.
w godz. 9:00 do 14:00: Brzeziny ul.: Tulipanowa , Daliowa, Zawilcowa, Sasanek,
Chryzantem, Konwaliowa, Irysowa, Ogrodowa, Różana, Przedwiośnie 2B i 2C, Wojska Polskiego,
Kosmonautów, Szarych Szeregów, Berlinga, Malownicza, Mrocka, Partyzantów, Polna,
Sienkiewicza, Gen. Hallera, Gen. Sikorskiego, Rotm. Pileckiego, Kilińskiego, Madalińskiego,
Racławicka, Jasińskiego, Uniwersału Połanieckiego, Brzozowa, Północna, Zalesie 1, Bogdanka 1.
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Tenisiści rozpoczynają walkę o II ligę
Już w najbliższą niedzielę 13 marca tenisiści stołowi MLUKS Brzeziny rozpoczną
zmagania w rundzie finałowej III ligi mężczyzn w tenisie stołowym i tym samym
decydującą walkę o awans do II ligi. Brzezinianie są na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu, ale muszą wygrać dwa najbliższe pojedynki z TG Sokołem Zgierz i KS
Energetykiem II Łódź.
Podopieczni grającego trenera Jana
Pudlarza pierwszą rundę zmagań zakończyli na drugim miejscu w tabeli z dorobkiem 20 punktów i stratą zaledwie dwóch
oczek do liderującego LKS Stomilu REMKOR Bełchatów. Promocję do wyższej klasy rozgrywkowej uzyskają dwie najlepsze
drużyny. Brzezinianie będą bronić drugiej lokaty, ponieważ wszystko wskazuje,
że pierwsze miejsce zarezerwowane jest
dla tenisistów z Bełchatowa, którzy w fazie zasadniczej wygrali wszystkie mecze.
MLUKS ma przewagę czterech punktów
nad trzecimi rezerwami KS Energetyka Łódź. Oznacza to, że awans do II ligi

nasi tenisiści mogą uzyskać już na trzy
kolejki przed końcem po dwóch wygranych meczach w pierwszych konfrontacjach. Wszystko ze względu na czteropunktową przewagę nad Energetykiem
i najwyższym z możliwych zwycięstwem
w bezpośrednim meczu z łodzianami
(10:0). Taki bilans zdecydowanie promuje zawodników z Brzezin. W rundzie finałowej weźmie udział sześć najlepszych
drużyn, które zagrają ze sobą systemem
każdy z każdym z uwzględnieniem punktów z pierwszej rundy – MLUKS rozegra
jeszcze pięć meczów. Dwa z nich brzezinianie rozegrają na wyjeździe, a trzy na
własnym parkiecie. Stawia to podopiecznych trenera Jana Pudlarza w komfortowej sytuacji. „W tej rundzie nie będzie
nam pomagał Kamil Trzcinka, którego
zatrzymały sprawy osobiste. Jesteśmy dobrze zmotywowani i mamy spory apetyt
na promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. Chcemy wywalczyć awans do II ligi,
ale nie będzie to łatwe, ponieważ rywale są
bardzo groźni. Najważniejsze będą mecze

wyjazdowe, szczególnie w Zgierzu i Wieluniu. Po dwóch pierwszych pojedynkach
będziemy wiedzieć więcej o naszej dyspozycji” – skomentował Jan Pudlarz, trener
MLUKS Brzeziny.
Pierwszy mecz nasi tenisiści rozegrają w niedzielę 13 marca o godzinie 10:00
w Zgierzu z miejscowym TG Sokołem
(piątą drużyną półmetka zmagań). Następnie MLUKS podejmie w sali Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
KS Energetyk II Łódź (trzecia drużyna fazy zasadniczej) w niedzielę 20 marca o godzinie 12:00 i UMLKS Radomsko
(szósta drużyna pierwszej rundy) w sobotę 16 kwietnia o godzinie 17:30. Czwarte spotkanie tenisiści z Brzezin rozegrają na wyjeździe z STS SDK Pong Wieluń
(czwarty zespół fazy zasadniczej) w sobotę 23 kwietnia o godzinie 18:00, a w ostatniej, piątej serii spotkań, w meczu na
szczycie MLUKS zagra w Brzezinach
z LKS Stomilem REMKOR Bełchatów (lider rozgrywek) w niedzielę 24 kwietnia
o godzinie 12:00. Wstęp na wszystkie mecze jest bezpłatny.
Dawid Saj

Liczne prelekcje w bibliotece

W okresie wiosennym Oddział dla Dzieci
Miejskiej Biblioteki Publicznej planuje zorganizować dla przedszkolaków i uczniów
liczne prelekcje.
Najbliższe mają dotyczyć postaci Doroty Sumińskiej – znanego z licznych programów telewizyjnych i radiowych lekarza
weterynarii, a także autorki wielu książek
o zwierzętach. Dorota Sumińska przez
swoją twórczość wyjaśnia dzieciom wiele
zagadek natury, m.in. dlaczego kaczątka
są żółte, ile kropek ma biedronka, dlaczego ryba nie tonie. Spotkania zaplanowano

w związku z Międzynarodowym Dniem
Pisarzy i Pisarek, który przypadał 3 marca. W tym dniu dzieci mogły zapoznać
się też z futurystyczną twórczością Stanisława Lema, którego 10. rocznicę śmierci

właśnie obchodzimy, oraz obejrzeć związaną z tym tematem wystawę dostępną dla
wszystkich czytelników jeszcze do końca
marca.
W drugiej połowie miesiąca w Oddziale dla Dzieci zaplanowano natomiast spotkania poświęcone zwyczajom
i tradycjom wielkanocnym. Rozpoczyna
się też realizacja dwóch obszernych bloków tematycznych, gdyż rok 2016 to zarówno Rok Bibliotek jak i Rok Henryka
Sienkiewicza. Przewidziano więc spotkania na temat historii pisma i papieru,
dziejów książki, wynalezienia druku oraz
życia i twórczości Henryka Sienkiewicza ze szczególnym uwzględnieniem lat
dziecięcych. Oddział dla Dzieci zaprasza
wszystkie przedszkolaki i uczniów wraz
z opiekunami do uczestnictwa w tych niezwykłych prelekcjach.
TOM

Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Brzezinach informują,
że trwa rekrutacja do klas I i oddziałów przedszkolnych
wyżej wymienionych szkół według następującego terminarza:
Grupy przedszkolne – od 1 do 18 marca 2016 r.
Klasy I - od 1 do 31 marca 2016r.
Anna Mrówka
Zbigniew Zieliński
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ZAWIADOMIENIE
Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne o strukturze:
- 2 pokoje z kuchnią ( 48,22m2 ),
- 1 pokój z kuchnią (31,63 m2),
usytuowane w nowo wybudowanym budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.
Zgodnie z uchwałą nr XIV/89/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15.09.2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Brzeziny, lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku przeznacza się do wynajmu
w drodze konkursu osobom, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem lokalu nie przekracza:
1) 300 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 250 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Uprawnionymi do najmu lokali mieszkalnych są :
1. osoby, które utraciły lokale w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego, które przekażą
do dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub
przeniosą prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny;
2. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, które przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym
dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny.
Pierwszeństwo mają osoby, które zajmują lokal o powierzchni użytkowej przekraczającej normatywną powierzchnię użytkową
uprawniającą do przyznania dodatku mieszkaniowego;
3. rodziny spełniające na dzień złożenia wniosku kryteria ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014
r. poz. 1863), zamieszkałe w lokalach o powierzchni użytkowej nie większej niż 40 m2, które przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny
samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo własności lokalu
mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny. Pierwszeństwo wynajmu mają osoby, które przekażą lokal o większym metrażu;
4. osoby posiadające ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, które przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny
samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo własności lokalu
mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny.
5. Lokale mieszkalne, które nie zostaną wynajęte osobom określonym wyżej przeznacza się dla innych osób, które przekażą do
dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub
przeniosą prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny.
Lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku mogą być wynajęte osobom spełniającym kryteria określone w pkt 1- 5 jeżeli
nie zalegają z zapłatą należności za zajmowany obecnie lokal i w okresie ostatnich 12 miesięcy zaległości nie przekraczały 3 krotnej
wysokości miesięcznych należności za lokal.
Osoby spełniające wyżej wymienione wymogi, zainteresowane najmem mieszkania powinny złożyć w terminie:
od 9 marca 2016 r. do 18 marca 2016 roku
następujące dokumenty:
1. wypełniony wniosek (wzór wniosku do pobrania w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny lub na
stronie internetowej www.brzeziny.pl);
2. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy ubiegającego się
o lokal uzyskanych w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego:
1) w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaświadczenie o wysokości dochodu,
2) w przypadku emerytów i rencistów zaświadczenie z ZUS o wypłaconym świadczeniu lub odcinki renty,
3) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie o uzyskanym dochodzie
3. w przypadku osób niepełnosprawnych, orzeczenie właściwego organu o ustalonym stopniu niepełnosprawności;
4. w przypadku, gdy wniosek składa osoba zamieszkała w lokalu stanowiącym jej własność i wyrażająca chęć przeniesienia prawa
własności tego lokalu na rzecz Miasta Brzeziny, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność lokalu (akt notarialny
lub wypis z księgi wieczystej) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego na rzecz
Miasta Brzeziny w drodze darowizny.
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza
16 pok.110.
Uwaga : wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!
Stawka czynszu za lokal w budynku przy ul. Świętej Anny 35A, na dzień ogłoszenia konkursu wynosi:
6,00 zł za m2

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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Miejsko - gminne eliminacje turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”

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

"QUESTA" MODA

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

SKUP ZŁOMU
Sprzedaż węgla

PAPROTNIA 30
tel. 691 485 027

W piątek 4 marca w gościnnych murach
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach
odbyły się miejsko - gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom".
Założeniem turnieju jest upowszechnianie znajomości przepisów przeciwpożarowych, a także kształtowanie odpowiednich
umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zasad postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się
sprzętem gaśniczym oraz poznawanie tradycji i historii Polskiej Straży Pożarnej.
Do miejsko-gminnych eliminacji przystąpili reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Brzeziny. Turniej, pod okiem komisji w składzie:
Tadeusz Guzek – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Brzezinach, Daniel Kowalski – komendant Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Brzezinach oraz druhowie Piotr
Kaczmarek i Erwin Mospanek, rozpoczął
się od pisemnego testu. Pięcioro uczniów
z miasta i gminy Brzeziny dysponujących największą wiedzą o pożarnictwie,

zaproszono do kolejnego – ustnego etapu,
po którym ogłoszono wyniki.
Wśród uczniów z miasta I miejsce zajął
Filip Wosik, II Joanna Płocka, obydwoje
ze Szkoły Podstawowej nr 2, a III miejsce
Jakub Brzeziński ze Szkoły Podstawowej nr 1 i to ci uczniowie będą reprezentować miejskie szkoły podstawowe w eliminacjach powiatowych. IV miejsce zajęła
Olga Guzek, a V Weronika Rosiak ze Szkoły Podstawowej nr 2. Z terenu gminy Brzeziny do finału zakwalifikowali się Karol
Sokołowski ze Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii oraz Paulina Ambrozińska
i Oliwia Sapińska ze Szkoły Podstawowej
w Bogdance. IV i V miejsca zajęli Aleksandra Grzegorczyk i Andrzej Adamski ze
Szkoły Podstawowej w Bogdance. Laureaci
trzech pierwszych miejsc będą reprezentować miasto i gminę Brzeziny w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 18
marca o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej
nr 1 w Brzezinach.
Miejsko-gminne eliminacje zakończyło
wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez władze miasta i gminy Brzeziny. Nagrody wręczyli z-ca wójta Lechosław
Adamczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Brzezinach Anna Mrówka, druhowie Tadeusz Guzek i Daniel Kowalski oraz Grzegorz Kozieł – naczelnik wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Brzeziny.
Za naszym pośrednictwem organizatorzy miejsko - gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom" składają
serdeczne podziękowania dyrekcji Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach za pomoc
przy organizacji eliminacji.
g.k.

Firma PROCAD Sp.J. z siedzibą w Koluszkach poszukuje do pracy na stanowisko:
Specjalista ds. zamówień publicznych/ Specjalista ds. marketingu
Obowiązki:
- monitorowanie rynku pod względem zamówień publicznych;
- przygotowywanie ofert przetargowych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
- współpraca z agencjami reklamowymi, drukarniami;
- współpraca z Partnerami Handlowymi w zakresie promocji;
- promowanie firmy na rynku lokalnym.
Wymagania:
- doświadczenie w przygotowywaniu przetargów;
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
- komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność i kreatywność w działaniu.
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
CV proszę przesłać na adres: sekretariat@procad.net.pl w temacie wiadomości wpisując nazwę stanowiska:
Specjalista ds. zamówień publicznych/Specjalista ds. marketingu lub osobiście do siedziby firmy w Koluszkach, ul. Gen. Maczka 11.
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USŁUGI podnośnikiem koszowym – wycinka drzew,

ZATRUDNIĘ szwaczki do szycia bielizny – overlock,

696 049 953

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

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

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki

zarobki. Firma znajduje się przy wjeździe do łodzi od strony

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

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

Brzezin, tel 42 637 30 64

bez opłat, 505 927 959

501 130 286, FACEBOOK: ŚLIW-BRUK

POSZUKUJEMY chałupniczki, overlock, dwu-igłówka,

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż.

tel. 42 637 30 64

Motoryzacja

SPRZEDAM pług obrotowy KVERLAND na zabezpieczeniu

Producent, 503 572 046

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

resorowym , 604 607 306 , 46 874 28 81

DOMY szkieletowe kanadyjskie, dachy, www.dom-

rdz@vp.pl, 606 155 155

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

szkieletowy.com, 605 547 201

ZATRUDNIĘ do sklepu spożywczego, 603 610 750

POKOLIZYJNE, powypadkowe – kupię, 696 309 483

UKŁADANIE kostki brukowej, 514 760 038

SZWACZKI zatrudnię, 601 91 40 90

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

MONTAŻ i sprzedaż ogrodzeń, 514 760 038

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki w Jeżowie, praca cały

606 347 076

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

rok, 501 373 316

SPRZEDAM Passata 85, 1999 r., 607 463 809

TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe,

ZATRUDNIĘ doradcę ds. nieruchomości w Brzezinach,

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

669 201 962

504 605 504

SPRZEDAM PEUGEOT 106 - 1997 r., 500 434 202

MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, studenci, 502 208 511

ZATRUDNIĘ szwaczki, pomoc szwalni, krojczego –

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

POGOTOWIE kanalizacyjne w łodzi Andrzejowie zatrudni

Nowosolna, 606 892 107

SPRZEDAM - Reno Laguna 1997 r., 608 022 893

hydraulika i mechanika. Wymagane prawo jazdy kat. C,

ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809

SPRZEDAM koło dojazdowe WV Touareg 195180-17,

602 126 583

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

J. NIEMIECKI, 605 522 382

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

889 333 756

Usługi

KROJOWNIA, 604 27 11 18

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

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

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

MYCIE okien, wiosenne porządki w Twoim domu lub

, 608 33 44 55

mieszkaniu, pranie dywanów, wykładzin, tapicerki

SZWACZKI, chałupniczki, kurtka męska, 516 593 442

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

meblowej. „Perfekcyjny dom”, 887 258 364

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E w transporcie

uprawnienia budowlane, 605 397 614

KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306

międzynarodowym, 601 308 566

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

USTERKI domowe naprawy, 503 651 218

ZATRUDNIĘ pracowników do obsługi wago-pakowarki,

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,

KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

504 184 065

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

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

ZATRUDNIĘ szwaczki, 601 306 380 o

terakota, itp., 669 477 012

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H – dojazd!!! Laptop się

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

PRZYJMĘ pomoc cukiernika do cukierni, 514 686 668

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

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85

ZAKŁAD krawiecki zatrudni szwaczki na stałe – żakiety,

naprawię. Brzeziny, Koluszki i okolice. 732 313 316

REMONTY -wykończenia wnętrz, 661 501 533

spodnie, spódnice, 605 086 828

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

ROWERY – naprawa, serwis, sprzedaż,792 934 565

POSZUKUJĘ do opieki nad starszą osobą poza Brzezinami,

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

TANIO i solidnie układanie kostki brukowej, 783 141 557

606 618 633 wieczorem

karcher, 606 495 830

PRASOWANIE konfekcji usługowo, 734 247 178

PRZYJMĘ przeszycia czapek, 501 695 271

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

KOSMETYKA wnętrz pojazdów, pranie tapicerki,

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

czyszczenie, konserwacja skór. fb: HSN kosmetyka wnętrz

o pracę, 506 188 477

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

pojazdów, 508 259 615

SZWALNIA przyjmie przeszycia, kurtki, żakiety, spodnie

889 994 992

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych,

- 601 30 39 11

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

niskopodwoziówka, 665 734 042

ZATRUDNIĘ pracownika do krojowni (lagowanie,

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

ALARMY, domofony, napędy garażowe, bramowe,

podklejanie) – może być krojczy początkujący, 601 590 796

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

734 247 178

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie
ogrodzeń, itp., 44 714 49 45, 605 236 737

ZATRUDNIĘ piekarza z doświadczeniem w Brzezinach,

Praca

502 849 008
605 731 767

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E do przewozu drobiu żywego,

KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi,

ZATRUDNIMY szwaczki, chałupniczki, stała praca,

wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy, 604 381

509 477 106

FIRMA „ROSSA” zatrudni szwaczki, chałupniczki oraz zleci

688

PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845

przeszycia, 602 475 488
ZATRUDNIĘ murarza lub osobę do przyuczenia, 724 724 402

OGRODZENIA 606 303 471

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

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż –

PRASOWACZKĘ, 661 121 966

ZATRUDNIĘ na stanowisko magazynier-pakowacz, mile

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

ZATRUDNIĘ prasowacza lub preserkę, 516 846 790

widziane: znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat.

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź – Widzew, dowóz z Brzezin,

B, 601 965 090

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

505 659 168

ZAKŁAD w Borowej zatrudni szwaczki, tel. 604 797 243

BUDOWY, więźba, tynki tradycyjne, 606 385 993

PRZYJMĘ chałupniczkę, 514 550 778

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 448 129

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki,538 050 642

ZATRUDNIĘ osobę do prowadzenia sklepu

budowlanego, 510 809 025

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, 514 288 649

motoryzacyjnego ze znajomością komputera, 535 77 05 24

ANGIELSKI, 517 719 198

ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075

PRACA z AVON – 512 335 189

SZWACZKI zatrudnię, 663 496 011
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DAM pracę szwaczce, 501 025 190

SPRZEDAM – Brzeziny, dom pow. 347 m2 wraz z budynkiem

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową,

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki,

80 m2 – mieszkanie lub działalność, całość na działce o pow.

604 607 306 , 46 874 28 81

607 63 81 82

1.838 m2, cena 450.000,- zł. Nieruchomości „DOMINO”,

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM - GRUPA AA -JEST SPOSÓB

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C i blacharza lakiernika,

602 388 001

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

605 097 071

SPRZEDAM M6, 509 171 241

Katarzyny, mityngi w poniedziałki godz. 18.00

ZATRUDNIĘ do biura, znajomość obsługi urządzeń

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

SPRZEDAM naprawdę wiejskie jajka, 501 668 465

biurowych, mile widziana znajomość programu SYMFONIA

605 784 278

SPRZEDAM jęczmień, pszenżyto, owies, 780 016 719

HANDEL, doświadczenie, CV na e-mail:ksiegowosc@

ZAMIENIĘ na większe/sprzedam mieszkanie 35 m2 w bloku

KUPIĘ owies, 46 874 76 69, 604 634 249

poleuro.eu

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

SPRZEDAM stemple budowlane różnej długości,

PRZYJMĘ osobę do przygotowania produkcji w zakładzie

DZIAŁKI budowlane w Brzezinach 1000 – 1500 m2,

533 277 200

krawieckim, 609 542 744

atrakcyjna lokalizacja, 607 167 175 po 16.00

SPRZEDAM kuchnię węglową, 513 486 331

SPRZEDAM mieszkanie 48 m2, parter , Przedwiośnie 1,

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej, 726 879 139

Nieruchomości

605 547 205

SPRZEDAM silnik elektryczny 10 KW komplet, beczka 2000

SPRZEDAM mieszkanie w bloku 36 m2, III piętro,

DOM w Rogowie sprzedam lub zamienię na M3/M4,

l., 665 734 002

691 558 528

792 028 888

DREWNO kominkowe sezonowane, dowóz gratis !,

SPRZEDAM 55 m2 w centrum – zasoby TBS, 504 227 297

SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1 ha, Poćwiardówka

726 376 123
SPRZEDAM stary przedwojenny zegar wiszący, 602 483 104

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

53, 721 578 433

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

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

SPRZEDAM pług 3-4 skibowy zabezpieczenie resor i siewkę

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

po 17.00, 661 398 086

amazone 800 i 1500 kg, 505 128 289

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

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

SZKLANY regał sklepowy kupię, 601 225 924

W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe,

POSZUKUJĘ domu do wynajęcia, 607 828 037

PSZENŻYTO jare, owies - sprzedam, 506 468 267

sprzedam,

WYNAJMĘ lokal 25 m2 na działalność – Piłsudskiego 51,

ZAKŁAD garmażeryjny oferuje: krokiety, pierogi, golonki,

46 833 77 08

506 162 095

devolaye, itp. Zapraszamy, ul. Piłsudskiego 43 a obok

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka

muzeum, 505 643 573

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

ogrodzona, gotowa do zagospodarowania, powierzchnia

SPRZEDAM kultywator z wałkiem wyrównawczym, 46 874

Przemysłowej, 797 903 458

1500m2, 505 879 777

28 81, 604 607 306

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

SPRZEDAM mieszkanie w bloku przy ul. Kulczyńskiego,

DROBNE kamienie polne spod przesiewania na utwardzenie

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

605 830 668

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

SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką i garażem,

Strumian, 46 874 18 80

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

wysoki standard wykończenia Rogów, 503 507 485

SPRZEDAM siano, owies i ziemniaki sadzeniaki , 691 770 716

!!!, 508 837 214

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

SPRZEDAM : rowery, trampolinę, biurko, 505 747 908

WYNAJMĘ lokal do 100 m2 na szwalnię, 505 659 168

Dmosin, 46 874 72 01

SPRZEDAM jęczmień do siewu, 667 556 439

SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, III p. ul. Moniuszki, 664 811

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

SPRZEDAM stary kredens pokojowy i łóżko piętrowe,

218

46 874 72 01

663 13 31 73

PILNIE sprzedam działkę 2100 m2 przy lesie – Pieńki

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń

SPRZEDAM kosa i śrutownik na kamienie, dwukółkę do

Henrykowskie, 505 748 473

505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

przewozu zwierząt, 662 641 718

PILNIE sprzedam działkę 1427 m2 Malownicza – Wojska

Różne

Polskiego, 505 748 473

WÓZ konny, 519 114 223
PROSIĘTA, 512 105 749

ATRAKCYJNIE położone działki budowlane(ul. Mrocka)

SPRZEDAM 2 rozkładane wersalki, rozkładany stół i 4

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

1000 -1500 m2 -sprzedam, 607 167 175 po 16.00

krzesła, 501 430 844

SPRZEADAM siano i słomę, 606 920 820

SPRZEDAM działkę na ul. Ludowej, 791 682 106 po 17

WALENTYNKI, sklep firmowy "Metaloplastyka” zaprasza

SPRZEDAM wózek dziecięcy, orbitreka, 692 118 439

DO wynajęcia lokal o pow. 124 m2 w centrum handlowym

na zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

SPRZEDAM łubin słodki niebieski, 602 310 059

w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 11, łazienka, ogrzewanie

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego,

SPRZEDAM pszenicę jarą, 46 874 22 85

gazowe, 600 802 959

upominki urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii.

SPRZEDAM siano, mała kostka, 606 978 074

SPRZEDAM działkę zabudowaną w Brzezinach, 502 218 538

Brzeziny, Targowisko Miejskie

SPRZEDAM słomę, małe kostki, 698 538 748

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę, 721 064 290

KUPIĘ zboże, 508 471 814

OBORNIK koński z pryzmy sprzedam lub zamienię na słomę,
601 300 552

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe o pow. 48 m2, 505

NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.

700 655

Wojciechowski 503 491 722

SPRZEDAM krowę wysoko cielną, schładzalnik do mleka

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

400 l. Kupię cielaki lub cieliczki, 607 198 321

SPRZEDAM działkę budowlaną, inwestycyjną – 2996 m2

501 962 424

w Brzezinach, ul. Waryńskiego, 721 712 813

KUPIĘ zboże 608 746 876

DO wynajęcia lokal na działalność produkcyjną, usługowo-

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko 80/200

biurową, 505 747 908

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

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

SPRZEDAM siewnik dwu-komorowy Yukon, stan bardzo

Modrzewskiego, 504 047 536

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

GARAŻ do wynajęcia , Sienkiewicza 10, 512 457 975

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

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

46 874 28 81

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Znamy skład Brzezińskiej Ligi Orlikowej
Zakończyły się zapisy do kolejnego sezonu Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Znamy już
szesnaście zespołów, które wezmą udział
w czwartej edycji tych rozgrywek. Piłkarskie
zmagania rozpoczną się w ostatni weekend
marca i w nowej, zmienionej formie potrwają aż do 18 września. Miesiące rywalizacji zakończy oficjalna gala wręczenia nagród w sali
Urzędu Miasta Brzeziny.
Brzezińska Liga Piłki Nożnej to amatorskie rozgrywki zrzeszające ponad 350 zawodników z Brzezin i okolic. Liga powstała
w 2013 roku z inicjatywy Mateusza Cieślaka
i Piotra Niźnikowskiego. Od początku istnienia ligi patronat nad rozgrywkami objął burmistrz miasta Brzeziny Marcin Pluta. W tym
roku patronat medialny nad rozgrywkami
objęły największy portal piłkarski w województwie „Łódzki Futbol” i „Brzeziński Informator Samorządowy”.
Spotkania odbywają się na dwóch brzezińskich orlikach przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2. Do tej pory rozegrano trzy
sezony, w których nieodmiennie triumfowała
drużyna „Łap Gołębia” składająca się głównie z zawodników występujących na co dzień
w Starcie Brzeziny (łódzka klasa okręgowa).
Na przestrzeni kolejnych lat liczba zespołów
powiększała się z 17 (pierwszy sezon) do 22
(drugi sezon), a następnie do 24 (trzeci sezon).
Nauczeni doświadczeniem organizatorzy zapowiadają szereg zmian, które wejdą w życie od tej edycji. Terminarz zostanie ustalony
z góry i do wiadomości drużyn podany na
około tydzień przed pierwszą kolejką. Mecze
rozgrywane będą w soboty i niedziele w godzinach 17:00-21:00. Oprócz tego, wprowadzona zostanie opłata wpisowa w wysokości

20 zł od zawodnika. Pieniądze zostaną wykorzystane na usługi sędziowskie, pozwolą
też powiększyć pulę nagród. Kolejna zmiana dotyczy piłkarzy, którzy trenują na co
dzień w klubach zgłoszonych do rozgrywek
prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki
Nożnej i posiadających tzw. kartę zawodnika. Maksymalna liczba takich graczy w kadrze to sześciu, a w trakcie rozgrywania meczu trzech. Najważniejsza zmiana dotyczy
jednak formy ligi. Dotychczas były to jedynie rozgrywki ligowe, z podziałem tabeli na
dwie grupy na kolejnym etapie. Rozwiązanie
to zastąpi innowacyjna formuła, polegająca
na wyłonieniu najlepszej ósemki w fazie ligowej, która następnie powalczy o mistrzostwo
w fazie play-off, rozpoczynającej się od poziomu ćwierćfinałów. Aby usprawnić przebieg
rozgrywek, organizatorzy ograniczyli maksymalną liczbę drużyn do szesnastu. W tym
roku o puchar burmistrza powalczą zespoły,
których nazwy w kilku przypadkach brzmią
bardzo egzotycznie: Speed Polik, Zdrowie
Rogów, Red Luj, OKS, Relaks 50+ Brzeziny,
Bączki, Misie, Zieloni Bimbrownicy, Zielona
Strona Mocy, Bad Boys, Transformersi, Banany w Czekoladzie, Wiejskie Smoki, Coco
Jambo, Pompa Team i Red Devils. Od początku ligi we wszystkich sezonach uczestniczyły
tylko trzy zespoły: OKS, Bad Boys i Zieloni
Bimbrownicy. W pierwszej kolejce Zdrowie
Rogów zmierzy się z Bananami w Czekoladzie, Wiejskie Smoki zagrają z Zielonymi
Bimbrownikami, Coco Jambo z OKS, Red
Luj z Transformersami, Bączki z Bad Boys,
Relaks 50+ Brzeziny z Zieloną Stroną Mocy,
Red Devils ze Speed Polik, a Pompa Team
z Misiami.
Dawid Saj

BRZEZINY, ul. FREDRY 25 tel. 693 565 257
NOWY SKLEP
MOTORYZACYJNY

PROMOCYJNE CENY

na części i oleje do samochodów osobowych i dostawczych,
AGRO – ciągników rolniczych, maszyn budowlanych
i przemysłowych
Diagnostyka komputerowa pojazdów

PRZY ZAKUPIE OLEJU
+ FILTR wymiana G R A T I S !!!

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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DZIECI
MŁODZIEŻ
KOSZT ZAJĘĆ W MIESIĄCU - 30ZŁ.

INSTRUKTOR
Mateusz Józefowicz

CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
UL. SIENKIEWICZA 10/12
TEL. (46) 874 31 31
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Dzień Kobiet i Światowy Dzień Inwalidy

I
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Światowy
Dzień
Konsumenta
15 marca 2016 r. po raz 17 będziemy
obchodzić w Polsce Światowy Dzień Konsumenta, który na świecie obowiązuje od
1983 r. Z tej okazji w Urzędzie Ochrony
Konkurencji i Konsumentów odbędzie się
debata nt.: „Konsument na rynku usług
telekomunikacyjnych oraz e-commerce”.
Debata będzie również okazją do podsumowania obowiązującej od ponad roku
ustawy o prawach konsumenta i zmian
w kodeksie cywilnym. Nowe przepisy
istotnie wzmocniły pozycję konsumentów oraz podniosły poziom ich ochrony,
co zaobserwowałem w swojej pracy rzecznika konsumentów.
Jak widać po jej wynikach w 2015 roku,
był to okres szczególnego zainteresowania
ochroną praw konsumenckich mieszkańców powiatu brzezińskiego.
W zakresie bezpłatnego poradnictwa
konsumenckiego i informacji prawnej
oraz ochrony konsumenckiej spotkałem
się z konsumentami 277 razy, 56 razy występowałem w Państwa imieniu do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów
konsumentów. Te interwencje zakończyły
się prawie 70 % skutecznością.
Szanowni Konsumenci, z okazji naszego święta (wszyscy jesteśmy konsumentami) życzę wszystkim mieszkańcom powiatu brzezińskiego przede
wszystkim życzliwości i kupieckiej staranności ze strony przedsiębiorców.
Życzę, abyście szanowali swój podpis i rozważnie zawierali umowy i aby
wszystkie transakcje były przemyślane
i przynosiły Państwu wyłącznie radość.
Zbigniew Bączyński
– powiatowy rzecznik
konsumentów w Brzezinach

Zapraszamy na dzień otwarty
17 marca 2016 r. (czwartek ) w godzinach 16.00-18.00
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA
W PRZYŁĘKU DUŻYM
PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ SZKOŁY „A TERAZ MY”
W programie:
-ZAPOZNANIE Z OFERTĄ DYDAKTYCZNO
– OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZĄ,
-ZABAWY NA MAGICZNYM DYWANIE I TABLICY INTERAKTYWNEJ
- BEZPŁATNA DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA,
- ZABAWY W KĄCIKACH TEMATYCZNYCH,
- GODZ. 17.00- PRZEDSTAWIENIE „KACZKA DZIWACZKA ”
-SŁODKI POCZĘSTUNEK,
- ZWIEDZANIE SZKOŁY,
- ROZMOWY Z NAUCZYCIELAMI.
Nasza oferta skierowana jest do rodziców
i ich dzieci urodzonych od roku 2013.
WWW. SPPRZYLEK.EDUPAGE.ORG
tel. 46 8748032

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

Nietypowy Dzień Kobiet sołectwa Zalesie
Tegoroczny Dzień Kobiet w sołectwie
Zalesie był inny niż wszystkie poprzednie.
Całość organizacji spotkania przejęli bowiem na siebie panowie. Oni ubierali salę,
gotowali oraz nakrywali do stołu. Łącznie
zaangażowało się około 20 panów, którym
przewodził sołtys Paweł Kusiak. 5 marca,
gdy nadszedł czas spotkania, wszyscy oni
wyszli z kwiatami, bo wręczyć je licznym
paniom zgromadzonym w sali w Bogdance. Okolicznościowe życzenia przekazał
natomiast sekretarz Radzisław Kamiński.
Nie zabrakło także części artystycznej,
którą przygotował Mirosław Bogdański.
Były więc kwiaty, poczęstunek i występy
jak na prawdziwe Święto Kobiet przystało.
TOM

Gminny Dzień
Kobiet w Poliku

Wieloletnią tradycją gminy Brzeziny jest
organizacja integracyjnego spotkania
z okazji Dnia Kobiet. Tym razem miało ono
charakter nietypowy, gdyż po raz pierwszy odbyło się poza Urzędem Gminy.
Liczne panie z terenu gminy, reprezentantki 28 sołectw, w których działa

20 Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicielki samorządu na czele z wójt
Barbarą Hojnacką, przybyły w piątek 4
marca do OSP Polik. Tu życzenia złożyli im panowie: zastępca wójta Leszek
Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy Marek Kolasa, sekretarz Radzisław
Kamiński, były wójt Zbigniew Sokołowski prezes OSP Polik i zarazem radny Piotr Kaczmarek oraz naczelnik OSP
Polik Włodzimierz Krawczyk. „Aby takie święto jak 8 marca trwało przez cały
rok” – wskazywał Leszek Adamczyk
i podkreślał, że panie w gminie Brzeziny
są najważniejsze, o czym świadczy fakt,
że 17 z 20 pracowników Urzędy Gminy
to kobiety. „Bez kobiet nasza gmina nie

miałaby żadnych szans” – dodawał Marek Kolasa, przewodniczący Rady Gminy,
gdzie zasiada 5 pań. „Zawsze możemy na
panie liczyć i chociaż raz w roku 8 marca chcemy im podziękować w szczególny
sposób” – podkreślił sekretarz Radzisław
Kamiński. Na spotkaniu przewidziano
więc poczęstunek przy muzyce oraz upominki dla każdej z pań. Odbyła się też
prelekcja na temat zdrowego stylu życia.
Następnego dnia w Poliku przewidziano jeszcze jeden Dzień Kobiet, tym razem dla miejscowej społeczności, które
to spotkanie organizowało lokalne Koło
Gospodyń Wiejskich, a strażacy tradycyjnie ufundowali upominki.
TOM
ogłoszenie płatne

Wydarzenie bez precedensu: burmistrz Brzezin współprowadził
obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich
9.03.2016 r.

W dniach 3 - 4 marca w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyło się XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Dwudniowe
zgromadzenie połączono z przypadającym w tym roku jubileuszem 25-lecia
restytucji Związku Miast Polskich oraz
stuleciem praw miejskich Dąbrowy Górniczej. W spotkaniu uczestniczyło ponad
350 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących rad. Wśród
gości znaleźli się m.in. przedstawiciele
parlamentu i rządu. List prezydenta Andrzeja Dudy odczytał minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Zgromadzenie rozpoczęło się od powołania
prezydium, którego rolą było przewodniczenie dwudniowym obradom. W skład
prezydium weszli Zygmunt Frankiewicz
– prezes Związku i prezydent Gliwic,
Zbigniew Podraza – prezydent Dąbrowy Górniczej – gospodarz zjazdu, Jacek
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Majchrowski – prezydent Krakowa, wiceprezes ZMP, Krzysztof Żuk – prezydent Lublina, wiceprezes ZMP, Andrzej
Porawski – dyrektor Biura ZMP oraz
Burmistrz Brzezin Marcin Pluta –wiceprezes Związku Miast Polskich, który
przewodniczył obradom prowadzonym
pierwszego dnia. Wśród uczestników
zjazdu była również Iwona Wieczorek –
dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
Pierwszego dnia delegaci miast członkowskich Związku Miast Polskich przyjęli sprawozdania z działalności oraz realizacji budżetu Związku za rok 2015,
uzgodnili zmiany w statucie Związku
oraz budżet na rok 2016. Odbyły się także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej po tym, jak swoją rezygnację
złożył dotychczasowy delegat do Związku z Krotoszyna, Julian Jokś. Delegaci

III

w głosowaniu wybrali Krzysztofa Nuszkiewicza, burmistrza Pułtuska.
Uzgodnili ponadto tezy programu
działań Związku w obecnym roku. Za
najważniejsze wyzwania na 2016 rok
uznali m.in. finanse samorządowe (wyższa kwota wolna od podatku PIT, system
wyrównawczy, stabilizacja finansów),
kwestie edukacji (obowiązek szkolny,
gimnazja, zmiany w Karcie Nauczyciela),
planowania przestrzennego oraz większej aktywności przedstawicieli miast
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w pracach komisji sejmowych i senackich oraz w stowarzyszeniach i organizacjach regionalnych.
O najważniejszych aktualnych sprawach reprezentanci miast dyskutowali w zespołach tematycznych. Mówiono
o finansach miast (konsolidacji VAT),
edukacji (likwidacji gimnazjów), polityce społecznej (program 500+) oraz ustawie o rewitalizacji.
Imprezą towarzyszącą pierwszego dnia zjazdu miast była „Kawiarenka
Obywatelska” zorganizowana przez Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM Dąbrowy Górniczej oraz Związek Miast Polskich. Do
Kawiarenki zapraszały organizacje działające na rzecz aktywizacji obywatelskiej
i poprawy jakości oraz skuteczności komunikacji władzy z mieszkańcami. Przy
kawie można było zapoznać się z dobrymi praktykami współpracy z samorządami i szeregiem publikacji dotyczących
budżetu partycypacyjnego i konsultacji
społecznych.
g.k.
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patrona Jedynki
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Jubileuszowa Droga Krzyż
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żowa ulicami Brzezin
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Eugeniusza Bodo z okazji Dnia Kobiet
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Wizytacja
kanoniczna o. prowincjała
X

2 marca z wizytacją kanoniczną do parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach przybył o. Rufin Maryjka – minister
prowincjalny franciszkańskiej prowincji
Matki Bożej Anielskiej z siedzibą w Krakowie. Ostatnio taka wizytacja miała
miejsce dwa lata temu.
O. prowincjała w murach brzezińskiego klasztoru witały grupy działające przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu – ministranci, Franciszkański Zakon

Świeckich, Żywa Róża Różańcowa, grupa wsparcia AA „Magdalena", grupa modlitewna o. Pio, krąg biblijny i koło przyjaciół Radia Maryja. „Bardzo serdecznie
witamy w placówce w Brzezinach, cieszymy się, że przybywasz do nas z braterską wizytą, tutaj, gdzie staramy się żyć
charyzmatem św. ojca naszego Franciszka” – wskazywał o. proboszcz Konstanty
Ciaranek. „Dziękuję wam, że budujecie
Kościół jako wspólnotę wierzącą, dziękuję za waszą modlitwę i zaangażowanie,
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aby Królestwo Boże mogło rosnąć w waszych rodzinach” – zwracał się później
do zgromadzonych w świątyni o. Rufin
Maryjka. Razem z nim mszę św. o godz.
18 koncelebrowali także: dziekan dekanatu brzezińskiego ks. Marek Balcerak,
dziekan dekanatu koluszkowskiego ks.
Krzysztof Nowak, były dziekan dekanatu koluszkowskiego ks. Kazimierz Pacholik, o. proboszcz Konstanty Ciaranek oraz o. Benedykt Kordula.
Wizytacje kanoniczne to wiekowa
tradycja wiążąca się z faktem, że przed
Soborem Watykańskim II klasztory nie
mogły być jednocześnie parafiami i nie
było nad nimi nadzoru diecezjalnego.
Funkcję kontrolną sprawował najwyższy
przełożony zakonników w danym kraju. Małopolska Prowincja Matki Bożej
Anielskiej z główną siedzibą w klasztorze
św. Kazimierza w Krakowie przy ulicy
Reformackiej jest jedną z pięciu prowincji franciszkańskich w Polsce. Brzeziński klasztor zamknięty w 1864 r. za
udział zakonników w powstaniu styczniowym prowincja małopolska przejęła od prowincji wielkopolskiej w 1921 r.
Klasztor w Brzezinach jest obecnie jedną z około 20 położonych w Polsce świątyń należących do Prowincji Matki Bożej Anielskiej.
TOM

Niezwykłe Andy w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach wciąż udowadnia, że jest oknem
na świat dla wielu swoich czytelników, nie
tylko ze względu na dostępne tu zasoby
książek, ale także na liczne prelekcje i wystawy. Taką zachęcającą do wakacyjnych
podróży ekspozycją jest prezentowana
obecnie w Czytelni dla Dorosłych wystawa 39 fotografii ukazujących piękno południowoamerykańskich Andów, w szczególności terenów Peru i Boliwii.
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Autorem zdjęć jest podróżnik, fotograf,
muzyk i poeta, a jednocześnie ekonomista – Witold Stawski. Na swoim koncie ma
podróże na wszystkie kontynenty. Owocem tych wojaży są liczne wystawy m.in.
„Kadry wrażliwości", „Pieśń wędrowca",
„Niebieskie źródła", „Kolory przyrody",
„Białe noce", „Szukając siebie w Andach",
„Gruzińską ścieżką", „Islandia" i „Taki
Sam Człowiek".

Obecnie prezentowana w bibliotece
ekspozycja „Szukając siebie w Andach"
ukazuje pełne barw góry i życie ich mieszkańców. Obok zdjęć znalazło się również
miejsce na kilka wierszy. Witold Stawski wydał zaś już 4 tomiki i nagrał 3 płyty w ramach grupy poetycko-muzycznej
„Przeznaczenie". Witold Stawski będzie
gościł z prelekcją w brzezińskiej bibliotece 16 marca o godzinie 11.
TOM
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„Czarodziejski
flet" z CPiK
Comiesięczne wyjazdy do teatru organizowane przez Centrum Promocji i Kultury cieszą się dużym zainteresowaniem
naszych mieszkańców. Atrakcyjna i promocyjna oferta znakomitych spektakli
przyciąga znaczącą liczbę odbiorców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom brzezinian, CPiK zaprasza na kolejny wyjazd.
Kwietniową propozycją jest opera w Teatrze Wielkim w Łodzi.
„Czarodziejski f let" to dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta. Opera
charakteryzuje się znaczną różnorodnością struktury – prostymi melodiami w stylu ludowym, jak również pełnymi uczucia śpiewnymi frazami arii
oraz mistyczną nastrojowością chórów.
Autorem libretta jest dawny znajomy
Mozarta – Emanuel Schikaneder, literat, aktor, reżyser.
„Czarodziejski f let” jest jedną z najpiękniejszych oper Mozarta pełną

Pożyczki dla
przedsiębiorców
– spotkanie
informacyjne
15 marca o godz. 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta rozpocznie się
spotkanie informacyjne dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorców „Jak nie
dotacja, to co? Środki zwrotne na założenie i rozwój własnej firmy". Gośćmi
będą przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, a w programie zawarto m.in. takie tematy jak ABC młodego przedsiębiorcy, inicjatywa JEREMIE,
wsparcie zwrotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, źródła
informacji o Funduszach Europejskich.
Rejestracja rozpocznie się o godz. 9.45,

Kadr spektaklu „Czarodziejski flet"

tajemnic i mądrości. Opowiada historię
księcia Tamino, który trafia do czarodziejskiej krainy Królowej Nocy i zakochuje się w wizerunku jej uprowadzonej
córki Paminy.

Pralnia

"Błękitna Laguna"
tel. 507-036-649.
Koluszki ul. Łódzka 2
(przy Delikatesach Centrum),
pn. - pt. 9:00 – 18:00, sob. 9:00 – 14:00,
Pierzemy odzież, pościel puchową
i wełnianą, czyszczenie kożuchów, renowacja odzieży skórzanej,
pranie dywanów

Centrum Promocji i Kultury zapisy na spektakl przyjmuje do 31 marca
br. Koszt wraz z biletem, przejazdem
i ubezpieczeniem wynosi 36 zł. Wyjazd
sprzed siedziby CPiK 15 kwietnia (piątek) o godz. 17.15.
a.j

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

a zakończenie szkolenia przewidziano o godz. 13.30.
Szczegółowych informacji udziela
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Brzezinach, ul.
Sienkiewicza 16, tel.
46-874-31-54, 46816-68 -7, e-mail:
LPIBrzeziny@lodzkie.pl.
TOM

Dr. Justyna Wiśniewska

STOMATOLOGIA: ogólna, endodoncja, protetyka i profilaktyka pon. śr. pt. 9.00 – 18.00
CHIRURGIA: pełen zakres, inplantologia - wtorki 14.00 – 20.00
Brzeziny, Głowackiego 45/1, tel. 514 344 243
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Piosenki Eugeniusza
Bodo z okazji
Dnia Kobiet

W poniedziałek 7 marca o godz. 18.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet.
Blisko stu uczestników koncertu powitali
Monika Jarzęcka z Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz burmistrz Brzezin
Marcin Pluta. „Witam wszystkie panie
w przededniu waszego święta. W imieniu
własnym i władz miasta chciałbym złożyć
życzenia wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, wszelkiej pomyślności, powodzenia
w życiu, aby tak pięknych dni jak dzisiejszy w waszym życiu było jak najwięcej” –
życzył burmistrz Marcin Pluta, składając
kwiaty na ręce Lucyny Sztaszewskiej.
Tym razem w koncercie organizowanym przez Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach wystąpił Krzysztof Bigaj,
który wspólnie z Magdaleną Król przy
akompaniamencie Mateusza Zastawnego wykonywał m.in. piosenki Eugeniusza
Bodo. Wspaniałe „złote” przeboje sprzed
dziesięcioleci przeplatały się ze scenkami
odgrywanymi przez wykonawców koncertu. Nie zabrakło także pytań do publiczności. W tak miłej atmosferze minął
ponadgodzinny koncert zakończony bisem. Na zakończenie burmistrz Marcin
Pluta wspólnie z Krzysztofem Bigajem
wręczyli paniom tulipany, zapraszając do
kawiarenki „Babeczek Chili”, która kusiła
słodkimi wypiekami, kawą i herbatą.
g.k
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Piasek nasypowy, siany i płukany, ziemia,
żwir, kruszywo łamane, transport,

504 221 587

