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Ruszył program „Rodzina 500+”

Od piątku 1 kwietnia 2016r. przyjmowane są wnioski w programie „Rodzina 500
+” wprowadzonym ustawą z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci. Realizatorem programu na terenie
miasta Brzeziny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach mieszczący się
przy ul. Świętej Anny 57. Tam w godzinach
od 8.00 do 16.00 można złożyć wniosek. Na
parterze w Urzędzie Miasta mieści się Biuro Obsługi Klienta, gdzie również można
złożyć stosowny dokument. Tam też można uzyskać pomoc przy zakładaniu profilu
zaufanego E-PUAP służącego do elektronicznego wypełniania i składania wniosku
, można je również przesyłać drogą elektroniczną we wskazanych bankach i ZUS-ie.
Przyjmowaniem i rozpatrywaniem
wniosków zajmuje się sekcja świadczeń
rodzinnych w MOPS. Tylko pierwszego
dnia obowiązywania nowej ustawy MOPS
w Brzezinach przyjął ponad 100 wniosków.
Odbywało się to płynnie, a na korytarzu nie
tworzyły się kolejki.
„Zdecydowana większość wniosków złożonych pierwszego dnia dotyczyła osób, które korzystają z zasiłku rodzinnego. W takim
przypadku wnioskodawca automatycznie
jest już zweryfikowany i zostanie mu przyznane świadczenie na wszystkie dzieci do
18. roku życia. Gdy nie otrzymuje zasiłku
rodzinnego, a występuje o świadczenie na
wszystkie dzieci, musimy sprawdzić dochody „ - mówi pracownik MOPS w Brzezinach.
„W sytuacjach tych wnioskodawca składa wniosek, a MOPS z urzędu będzie występował do Urzędu Skarbowego i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o potwierdzenie
dochodów „– dodaje Teresa Kwiecień- kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Zgodnie z ustawą na weryfikację wniosku i wydanie decyzji realizator ma trzy

miesiące. „ Pierwsze wypłaty świadczeń
nastąpią z chwilą otrzymania środków na
realizację programu rządowego „– dodaje
Teresa Kwiecień.
Jedną z pierwszych osób, które złożyły
wniosek była Wioletta Fijałkowska matka
trójki dzieci w tym jednego pełnoletniego.
„Złożyłam wniosek na dwójkę dzieci gdyż
mam niskie dochody. Dzięki tym środkom
z programu „ Rodzina 500+ „zapewnię lepszy byt dzieciom. Pierwsze pieniądze wydam
na komputer” – mówi Wioletta Fijałkowska.
„Cieszę się że program ruszył ,gdyż pieniądze bardzo się przydadzą na edukację
dzieci i na ich potrzeby. Na pieniądze liczę
do lipca. Wniosek nie jest skomplikowana i prosty w wypełnieniu, a w przypadku
wątpliwości panie z MOPS-u mi pomogły”
– mówi Małgorzata Filipiak matka dwójki
dzieci.
Na wniosek złożony w okresie od
kwietnia do czerwca zostanie przyznane
świadczenie począwszy od kwietnia br do

września 2017 r . W przypadku złożenia
wniosku w lipcu prawo do świadczeń będzie
przysługiwać jedynie od miesiąca złożenia
wniosku tj. od lipca br do września 2017.
Świadczenie wychowawcze przysługuje
w wysokości 500,00 zł na drugie i kolejne
dziecko w rodzinie do 18. roku życia. Należy zaznaczyć, że pierwszym dzieckiem
w rodzinie, zgodnie z ustawą jest dziecko,
które nie ukończyło 18. roku życia. Natomiast jeżeli na utrzymaniu rodziców pozostaje dziecko powyżej 18. roku życia, w myśl
ustawy pierwszym dzieckiem staje się kolejne dziecko.
Prawo do świadczenia na pierwsze dziecko do ukończenia 18. roku życia przysługuje
rodzinie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł,
a w przypadku gdy członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Do ustalenia dochodu rodziny
brany jest pod uwagę dochód za 2014 rok.
g.k.

Wiosenna promocja w jadłodajni Delikatesy Centrum Jan Kuś
Już od najbliższego czwartku /07.04.2016 r./ polecamy
- danie dnia /zupa + II danie + kompot/ 6,99 zł
- danie premium – specjalność szefa kuchni 14,99 zł
- pozostałe zestawy obiadowe
/ zupa + II danie + kompot / w stałej cenie 8,50 zł
Codziennie inny jadłospis!
Szczegóły na stronie www.jankus.com.pl w zakładce Menu Dnia
lub pod numerem 695 638 292.
Organizujemy także imprezy okolicznościowe
/chrzciny, komunie, imieniny, konsolacje/
we własnym lokalu.
Oferujemy również usługę kateringową. Informacje – tel. 783 985 926
Zapraszamy Państwa do zakupu firmowych wyrobów garmażeryjnych
na stoisku mięsnym w Delikatesach Centrum.
Pracujemy w godzinach
- jadłodajnia – 11.00. – 18.00. od poniedziałku do piątku
- Delikatesy Centrum – 7.00. – 21.00. od poniedziałku do soboty
Wszelkie informacje o bieżących promocjach na stronie
www.jankus.com.pl w zakładce Aktualności.
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Apetyt na czytanie w Jedynce

świąteczne historie uczniom Jedynki. Miłej atmosferze towarzyszył poczęstunek.
W styczniu odbyło się natomiast „Zimowe
czytanie z Babcią i Dziadkiem”. Kolejnymi
uczestnikami akcji były służby mundurowe – dzieciom czytali przedstawiciele staży i policji. W planach organizatorów lista
uczestników jest bardzo długa, na pewno
do końca roku szkolnego uczniom czytać
będą rodzice, przedstawiciele władz samorządowych oraz inni goście.
Dzięki akcji „Jedynka czyta dzieciom”
uczniowie chętniej odwiedzają biblioteki, a ich zamiłowanie do książek rozkwita i miejmy nadzieję, że będą zaszczepiać
innym „apetyt na czytanie”.
g.k.

Spotkanie z pisarką
w bibliotece
We wtorek 19 kwietnia 2016r. o godzinie
16.30 Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Anną Kamińską - pisarką i dziennikarką, która współpracowała
m.in. z Polsatem, TVN-em, Gazetą Wyborczą i Polska The Times.

Ogólnopolska, społeczna akcja „Cała Polska czyta dzieciom” jest edukacyjnym
projektem, który popularyzowany poprzez media przynosi wymierne efekty
od wielu lat. Jedynka od dawna promuje czytelnictwo, zaszczepia zainteresowanie książkami, pokazuje piękno literatury
i moc wyobraźni, ukazuje inne niż komputer możliwości spędzania czasu wolnego.
Jedną z form realizacji programu jest hasło
„Starsi czytają młodszym”. Klasy 4 - 6 patronują swoim młodszym kolegom i koleżankom z klas 0-3.

Wspólne czytanie daje poczucie bezpieczeństwa, uczy odpowiedzialności, poczucia humoru, dobrej zabawy, wprowadza w świat wyobraźni i bajki. Do akcji
z entuzjazmem przystąpili także nauczyciele pod przewodnictwem dyrekcji szkoły, prezentując uczniom czytelniczy kanon
swojego dzieciństwa. Rozwój przedsięwzięcia przyniósł tuż przed Bożym Narodzeniem efekt w postaci „Grudniowego
czytania z Mikołajem”, podczas którego
tatusiowie z poszczególnych klas czytali

Motywem przewodnim spotkania będzie zaś jedna z książek Anny Kamińskiej:
„Simona - opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak". Bohaterka tej książki
to bowiem osoba niezwykła - prawnuczka Juliusza Kossaka, wnuczka Wojciecha
Kossaka, córka Jerzego Kossaka i bratanica Magdaleny Samozwaniec i Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
„Choć nie odziedziczyła ona po przodkach talentów artystycznych, odnalazła
swoją pasję w życiu" - wskazuje bibliotekarka Maria Mroczkowska. Wystarczy tylko powiedzieć, że „spała w łóżku
z rysiem, mieszkała pod jednym dachem
z oswojonym dzikiem, jej przyjacielem był
kruk", a miała jednocześnie tytuł profesora. Więcej o tej niezwykłej postaci można
się będzie dowiedzieć od Anny Kamińskiej na spotkaniu w bibliotece.
TOM

„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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Na rozliczenie z fiskusem został miesiąc
trzy ostatnie dni tegorocznej akcji składania
PIT-ów. 28 i 29 kwietnia urzędy skarbowe
czynne będą do godz. 18.00. Zeznanie będzie można także złożyć do godziny 18.00
w dniu 2 maja, gdyż ostatni dzień kwietnia
wypada w dzień wolny od pracy.
Warto także przypomnieć o trwającej
narodowej loterii paragonowej. Aby wziąć
udział, wystarczy zrobić zakupy jednorazowo za minimum 10 złotych, odbierając paragon fiskalny, który należy zarejestrować
w miesiącu zakupu na stronie www.letariaparagonowa.gov.pl i zachować paragon. Do
wygrania są samochody osobowe, laptopy
i tablety.
g.k.
Podatnikom został miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za dochody osiągnięte
w 2015 roku. „Na spodziewanych 11 tys.
zeznań do Urzędu Skarbowego w Brzezinach do końca marca wpłynęło około 6,5
tysiąca, w tym niewiele ponad 5,9 tys. od
osób fizycznych” – mówi Lidia Kolasińska-Tomczak, pracownik Urzędu Skarbowego
w Brzezinach. W zdecydowanej większości
złożonych PIT-ów 37 wykazano nadpłacony
podatek. W ponad 4,8 tys. zeznań suma podatku do zwrotu wynosi ponad 4,2 miliona
złotych. Jest to wynik skorzystania przez podatników z ulg podatkowych. Największym
zainteresowaniem cieszy się ulga prorodzinna. Wykazano ją w ponad 2,5 tys. zeznaniach, a łączna kwota do zwrotu przekracza
2,7 miliona złotych. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszy się ulga internetowa, którą wykazano w ok. 200 zeznaniach na łączną kwotę 89 tys. złotych. W 2,7
tys. PIT-ów wykazano 1% odpisu na rzecz
organizacji pożytku publicznego. Z tego tytułu organizacje pozarządowe wzbogacą się
o ponad 91 tysięcy złotych. Aby przyspieszyć
zwrot nadpłaconego podatku, warto wypełnić i przesłać PIT drogą elektroniczną przy
pomocy strony portalu podatkowego ministerstwa finansów (www.patrolpodatkowy.
mf.gov.pl). Korzystając z tej formy rozliczenia się z fiskusem, nie tylko skracamy czas
oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku, ale także unikamy podstawowych błędów rachunkowych. Warto dodać, że rozliczeniu się z fiskusem służyć będą także
dni otwarte, które zaplanowane zostały na
sobotę 16 kwietnia. Urzędy skarbowe będą
wtedy czynne w godzinach od 9.00 do 13.
Dłuższe godziny pracy zaplanowano przez

Wyrazy głębokiego współczucia
koleżance Agacie Tracz
z powodu śmierci
Taty
składają

burmistrz Brzezin Marcin Pluta
z-ca burmistrza Justyna Nowak
pracownicy Urzędu Miasta Brzeziny
dyrektorzy, prezesi i kierownicy miejskich jednostek i spółek
„Nie umiera ten, który trwa w pamięci żywych"

Koleżance Agacie Tracz
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu odejścia

TATY

składają

Koleżanki i koledzy z Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach oraz Redakcji BIS

Łącząc się w smutku z naszym
Kolegą Andrzejem Józwikiem
składamy wyrazy
głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci
TATY

Zarząd oraz pracownicy Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Znakomite rozpoczęcie sezonu kolarzy
w ciągu dwóch miesięcy odnieśli pasmo
sukcesów, wielokrotnie stając na podium i wygrywając klasyfikację generalną w różnych kategoriach wiekowych.

Mocnym akcentem nowy sezon kolarski rozpoczął Klub Kolarstwa Górskiego Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team.
Podopieczni trenera Piotra Dziedzica

W ubiegłym sezonie zawodnicy KKG
Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team
w sumie aż sto razy wchodzili na podium a i obecnie wszystko na to wskazuje, że powtórzą dobre wyniki, a być
może nawet zdecydowanie je poprawią. W lutym brzezinianie zakończyli zimową edycje Legii MTB, odnosząc
serię zwycięstw. Klasyfikację generalną w kategorii 11-13 lat wygrał Mateusz
Gwiazda, a w kategorii Masters- Piotr
Dziedzic. Natomiast w otwierającym

sezon letni Pucharze Mazowsza XC,
który odbył się w Mroczkowie koło
Opoczna, nasi kolarze zakończyli rywalizację na wysokich miejscach i zdobyli cenne punkty do ogólnej klasyfikacji. Ostatecznie podopieczni trenera
Piotra Dziedzica zameldowali się na
podium czterokrotnie. Trasa zawodów
była wyjątkowo techniczna. Krótka pętla o długości 3,2 km, obfitowała w dużą
ilość zakrętów, kamieni i innych przeszkód. Pierwszy start należał do kategorii Żaczek I i Żaków II. W tych kategoriach świetnie spisali się: Weronika
Skrzyńska i Mateusz Gwiazda. Weronika, która pierwszy raz reprezentowała
barwy brzezińskiego klubu na wyjątkowo trudnej trasie, zdobyła srebrny medal, plasując się za Marceliną Świderską z Trezado Biketires.pl, a Mateusz
od startu narzucił szybkie tempo, jadąc
kilka sekund za Antonin Świderskim,
który wysunął się na prowadzenie. Na
mecie brzezinianin zameldował się na
drugim miejscu, tracąc do Antoniego
tylko jedenaście sekund.
W kategorii młodzików klub reprezentował Samuel Świerczyński. Młody
kolarz od razu wysunął się na prowadzenie i z minuty na minutę powiększał
przewagę na rywalami.
Zwyciężył, a na mecie miał już 2,5
minuty przewagi nad Kamilem Lachem
z UKK Huragan Wołomin. W bardzo
mocno obsadzonej kategorii Masters II,
Mariusz Pomorski zajął siódme miejsce,
natomiast Marek Pawełczyk zakończył
rywalizację na siedemnastej pozycji.
Bardzo emocjonująco wyglądała rywalizacja w kategorii Masters III. W niej
na wysokości zadania stanął Piotr Dziedzic, który wywalczył srebrny medal.
Brzeziński Klub Kolarski w najbliższą niedzielę 10 kwietnia w Buczku będzie organizatorem imprezy rowerowo-beigowej pod nazwą Raz Na Wozie
Buczek MTB&Run. Początek zawodów
przewidziano na godzinę 10:00, a zakończenie na godzinę 17:00. Rywalizacja rozpocznie się od wyścigów rowerowych najmłodszych. Następnie
wystartuje maraton rowerowy na dystansach 21km, 43km i 66km, a później bieg terenowy na dystansie 21km
i na krótszym, rekreacyjnym odcinku
5km. Dla dzieci i biegaczy z Brzezin,
start w imprezie będzie darmowy. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej brzezinymtb.pl.
Dawid Saj

7

6.04.2016 r.

„Kuchenne
Rewolucje”
w najbliższy czwartek

Po długich oczekiwaniach kuchenne
rewolucje przeprowadzane pod koniec lutego w naszym mieście w końcu doczekają się emisji. W czwartek 7 kwietnia
2016r. o godzinie 21:30 w telewizji TVN
zostanie wyemitowany odcinek programu
„Kuchenne Rewolucje”, w którym znana
w całym kraju restauratorka Magdalena
Gessler zmieniła zwykłą, upadającą pizzerię „Kwadrans” w ekskluzywny lokal na
poziomie o nazwie „Zapiekane”.
Dawid Saj

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET
- beton - pompowanie
- stabilizacje
- kruszywa
- piasek
atrakcyjne ceny !!!
Telefon : 510 297 490
email : biuro@xbet.com.pl
Koluszki , Erazmów 18

Wielkanocne spotkanie w Klubie Viola

We wtorek 22 marca o godz. 19.00
w świetlicy przy ul. Św. Anny 57 odbyło się
tradycyjne spotkanie wielkanocne członków Abstynenckiego Klubu Wzajemnej
Pomocy Viola. Spotkanie rozpoczął prezes stowarzyszenia Wojciech Lewandowski, witając gości, wśród których pojawili się m.in. starosta brzeziński Edmund
Kotecki, z-ca burmistrza Justyna Nowak,
pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień
Katarzyna Wadowiec, terapeutka Jolanta
Szczepańska, ks. Bogumił Walczak z parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża. Goście
złożyli uczestnikom spotkania wielkanocne życzenia. Po odśpiewaniu „Modlitwy
o pogodę ducha” uczestnicy zgodnie z tradycją podzielili się jajkiem i w atmosferze
zbliżających się Świąt Wielkanocnych zasiedli do stołów. W wielkanocnym spotkaniu uczestniczyło blisko 70 osób, nie
tylko z Brzezin, ale także z grup abstynenckich zaprzyjaźnionych klubów.
Ta specyficzna więź łącząca obcych ludzi zasiadających do wspólnego stołu jest
elementem terapii osób uzależnionych
i współuzależnionych. Klub jest otwarty i przyjazny dla wszystkich, nie tylko
uzależnionych, i czynny jest codziennie
od 17.00 do 20.00. W piątki odbywają się

„Ty pięknie czynisz, by drugi się budował”
Niech parafraza słów św. Pawła z 1 listu do Koryntian/14,17/, będzie
podziękowaniem dla Pań: Anny Nowańskiej i Elżbiety Olszyńskiej,
Panów: Michała Kiełczewskiego i Edwarda Polita, Państwa Stąporek
oraz wszystkich, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, za
przygotowanie kościoła Św. Anny do uroczystości Triduum Paschalnego
i Wielkanocy.
KOMITET ODNOWY KOŚCIOŁA ŚW. ANNY

mityngi dla uzależnionych i współuzależnionych klubowiczów, a w ostatni piątek miesiąca mityng otwarty. Warto także wspomnieć o najbliższych imprezach.
24 kwietnia planowana jest wycieczka do
Wrocławia, a 29 maja biegi trzeźwościowe
na stadionie w Brzezinach.
g.k.

CENTRUM KOSTKI
BRUKOWEJ
Koluszki, ul. Brzezińska 139

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

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876
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Istotny czynnik rozwoju społecznego, czyli dlaczego warto wspierać kulturę
Mecenat kultury pozwalający finansowo
wspierać przedsięwzięcia artystyczne, jak
i samych twórców rozwinął się już w czasach starożytnych. Określenie to pochodzi od nazwiska Gajusza Ciliniusza Mecenasa, zabiegającego o rozwój działań
kulturalnych w antycznym Rzymie. Dawniej rola ta przypadała rodom królewskim,
magnackim oraz duchowieństwu. Dzisiaj
do upowszechnienia kultury, szczególnie
tej lokalnej mogą przyczynić się miejscowi przedsiębiorcy wspierający tutejsze
inicjatywy…
Dostęp do kultury znacząco wpływa
na podniesienie jakości życia mieszkańców, jak również na budowanie wzajemnych więzi szczególnie wśród społeczności
lokalnej, a przystępność kultury w poszczególnych wymiarach rzutuje na postrzeganie danego miejsca lub wydarzenia, jako atrakcyjne; takie w którym warto
uczestniczyć.
Należy wspomnieć, że dzięki rozwiniętemu mecenatowi kultury także w Brzezinach mogli tworzyć wybitni artyści doby
renesansu. Do dzisiaj możemy podziwiać
zabytki tamtego okresu zachwycające
swoją unikalnością, jak chociażby: kaplica – mauzoleum w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża z 1534 r. ufundowana
przez rodzinę Lasockich, czy kaplica Świętego Krzyża z 1619 r. sfinansowana przez
mieszczanina Pawła Miedzianka i jego rodzinę. To w jej wnętrzu znajdują się rzeźby, dzięki którym Brzeziny zawdzięczają
swoją pozycję w polskiej sztuce renesansowej. Z kolei kościół Św. Anny uznawany za wyjątkową perłę architektury drewnianej w województwie łódzkim powstał
przy wsparciu wojewody podlaskiego Stanisława Warszyckiego - fundatora murowanej kaplicy oraz mieszczanina Stanisława Bujakiewicza, z którego fundacji
w 1719 r. wybudowano drewniany kościółek. Również związany z naszym miastem
wybitny polski publicysta Andrzej Frycz
Modrzewski nie działałby tak aktywnie,
gdyby nie mecenat Jana Łaskiego.
W czasach kultury masowej w świadomości społecznej można dostrzec szczególne zainteresowanie w obszarze kultury rozrywkowej. Bezpłatny dostęp do tego
rodzaju dóbr sprawia, że w wydarzeniach
kulturalnych w zasadzie może uczestniczyć każdy.
W Brzezinach takim przedsięwzięciem
jest corocznie organizowane święto miasta

tzw. „Dni Brzezin”. Impreza ta uznawane jest za największe wydarzenie na mapie imprez kulturalnych naszego miasta.
Co roku gromadzi licznych mieszkańców
Brzezin oraz uczestników z okolicznych
miejscowości. Troszcząc się o zapewnienie wysokiego poziomu usług i dotarcie
do jak największej liczby odbiorców, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,
jako organizator tego wydarzenia zabiega,
by uczestnicy imprezy mogli skorzystać
z bogatej oferty rozrywkowo - kulturalnej.
Z tej okazji do Brzezin zapraszane są najbardziej znane gwiazdy sceny muzycznej.
Gościli tu m. in. Anna Wyszkoni, Zespół
Zakopower, Ira, Mietek Szcześniak, Andrzej Rosiewicz, Dżem, Dawid Podsiadło,
Dorota Osińska, Joszko Broda.
Warto zauważyć, że oprócz udziału w koncertach goście mogą skorzystać
z wielu imprez towarzyszących – gry planszowe, wesołe miasteczko, przystań kajakowa, ogródek gastronomiczny, prezentacja lokalnych stowarzyszeń. Należy także
zwrócić uwagę, że Dni Brzezin stanowią
okazję, by na dużej scenie przed szerszą
publicznością mogły zaprezentować się
także lokalne talenty, co pozytywnie oddziałuje na wzrost świadomości społecznej i pomaga budować więzi z miastem.
Dzięki tego typu imprezie mamy wpływ
na postrzeganie Brzezin, jako miasta
atrakcyjnego, a udział mieszkańców pozwala budować przynależność do tego
miejsca. Przedsięwzięcia rozrywkowo –
kulturalne przyczyniają się do rozwoju
danej społeczności.
Niestety w wielu miejscach w naszym
kraju instytucje kultury nie mogłyby realizować swych zadań bez wsparcia
przedsiębiorców. Mając na uwadze dotarcie do, jak największej liczby osób Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
pragnie zaprosić sponsorów do współpracy w ramach nadchodzących „Dni
Brzezin”.

Wsparcie sponsorów wobec przedsięwzięć lokalnych ma decydujący wpływ na
identyfikacje określonej firmy z danym terenem. Taka forma współpracy przynosi
obopólne zyski. Korzystają na tym społeczności lokalne oraz udzielający wsparcia sponsorzy, którzy włączają się w popularyzację kultury w naszym mieście.
Dla współczesnego mecenasa kultury ten
rodzaj pomocy może przyczynić się do
wypracowania pozytywnego odbioru,
jak również pozwoli zaistnieć w świadomości potencjalnych klientów. Natomiast
Centrum będzie mogło poszerzyć ofertę
o nowe i ciekawe propozycje, tak by zachęcić do udziału w wydarzeniu. Warto
zauważyć, że współczesny sponsoring stanowi dobrą formę promocji.
CPiK wyraża nadzieję że włączą się
Państwo w działania na rzecz „Dni Brzezin” - planowanych w tym roku na 25
czerwca – dlatego instytucja proponuje
rodzaj współpracy (do wyboru):
- poprzez sponsoring generalny,
- miejsce promocyjne (3mb) przy scenie lub
- miejsce promocyjne w alei dla
sponsorów.
Informacja o sponsorach będzie przekazywana ze sceny podczas trwania imprezy oraz w mediach lokalnych (facebook
miasta i organizatora, na stronie internetowej miasta i organizatora).
Centrum liczy, że dzięki Państwa pomocy, jako lokalnych mecenasów kultury
realizacja tych planów będzie łatwiejsza
do wykonania.
A.J.

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
gruntu o pow. 350 m2 stanowiącego część działek nr 2564/13 i 2577/5,
położonego w Brzezinach na rogu ul. Boh. Warszawy i Konstytucji 3 Maja,
przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym do 30
września 2016r. pod ustawienie ogródka gastronomicznego.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od 4 kwietnia 2016r. do 25
kwietnia 2016r.
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Brzeziny, dnia 29.03.2016 r.

Redaktor Naczelny BIS
Michał Gołąbek

SPROSTOWANIE

Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo Prasowe rozdział 5 art.
31a, kieruję do Państwa, jako do osób
odpowiedzialnych za treść artykułu zamieszczonego w tygodniku „BIS Brzeziński Informator Samorządowy” (zwany
dalej „BIS” ) nr 12/13(651) w dniu 23 marca 2016r, żądanie umieszczenia sprostowania w formie niniejszego listu w czasie określonym w art. 32 w/w Ustawy.
Na stronie 9 tygodnika „BIS” nr
12/13(651) widnieje artykuł pod tytułem
„Spotkanie mieszkańców ul. Cichej, Wesołej, Spokojnej i Polnej z władzami miasta” autorstwa redaktora/ki o pseudonimie G.K.
Szanowni Państwo pragniemy sprostować następujące nieścisłości zamieszczone w wyżej wspomnianym artykule,
mianowicie:
1. Spotkanie odbyło się 16 marca a nie
17 (w ten sam dzień co Wojewoda Rau wizytował nasze Miasto).
2. W tytule jak również w treści artykułu została pominięta ulica Dąbrowskiego, która jest trzonem naszego Osiedla. Przedstawiona przez nas na
spotkaniu prezentacja dokładnie określała obszar Osiedla Brzeziny Południe
– ulice Dąbrowskiego, Polna, Spokojna,
Cicha, Wesoła.
3. Przygotowana przez Nas prezentacja
miała na celu obrazowe zilustrowanie naszych problemów z jakimi na co dzień się
borykamy, a nie zdominowanie spotkania jak nam zarzucacie. Każdy z uczestników spotkania zarówno ze strony samorządowej i społecznej mógł w sposób
kulturalny i merytoryczny wyjaśnić swoje zdanie oraz opinię na dany temat.
4. Do naszych postulatów należy dodać jeszcze bardzo ważne stwierdzenie
- jako mieszkańcy Osiedla oczekujemy
planu i harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji w perspektywie długoterminowej. Pragniemy przypomnieć,

Zabezpiecz dom przed
latającymi owadami
MOSKITIERY
wygodne w użyciu
Do 30 kwietnia RABAT 15%
tel. 602 323 645

że sam Burmistrz zobowiązał się do przygotowania dokumentu dla Radnych na
marcową sesję - ów harmonogram ma
dotyczyć wszystkich dróg gminnych nieutwardzonych na terenie Miasta (odsyłamy redaktora do styczniowej sesji).
5. Co do koncepcji budowy kanalizacji była to rozmowa wielowątkowa, która poprzez "przekaz myślowy" pomiędzy
Burmistrzem i Mieszkańcami stanęła
na prawdopodobnym wariancie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (z uwagi na koszty) w trasie obecnego kanału deszczowego biegnącego od ul.
Dąbrowskiego przez tereny miejskie lub
wspólnot w kierunku ulicy Sienkiewicza/
Mickiewicza. Warunkiem jest remont kanału na ulicy Mickiewicza, który zgodnie
z tym co powiedział Burmistrz ma zostać
przeprowadzony jeszcze w tym roku.
6. Mieszkańcy Osiedla byli zgodni
z Prezesem ZUK Panem Januszem Cywińskim, że na realizację inwestycji ze
środków pochodzących z UE nie ma co
liczyć. Rozmowa skupiła się wokół możliwości finansowania inwestycji zarówno
dla ZUK i Mieszkańców w ramach dostępnych środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – czyli pożyczki

z możliwością umorzenia znacznej części
kapitału.
7. Współczynnik koncentracji mieszkańców na km SIECI kanalizacyjnej
a nie drogi! Cytując Prezesa ZUK Pana
Janusza Cywińskiego - "na tym osiedlu
przeliczaliśmy, to jest w granicach 74-78
osób". Zgodzicie się Państwo, że 74 osoby
to więcej niż opisywane: "nie przekracza 50"???
8. Redaktorowi umknęła również jedna z kluczowych kwestii dotycząca poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu, która
ma zostać wykonana jeszcze w tym roku.
Mamy tu na myśli rozbudowę oświetlenia
na ulicy Polnej w części nieutwardzonej
9. Radny Zbigniew Bączyński nie skupiał się jedynie na kwestiach ograniczenia prędkości na ulicy Dąbrowskiego, ale
również na innych istotnych dla mieszkańców potrzebach m.in. możliwość
uwzględnienia Osiedla w najbliższym
planie rozwoju spółki miejskiej Zakład
Usług Komunalnych (kanalizacja sanitarna i deszczowa).
W imieniu mieszkańców
Osiedla Brzeziny Południe –
Tymczasowa Rada Osiedla
Agnieszka Nawrocka
Daniel Zrobek
Piotr Lewandowski

Wytwórnia Umundurowania Strażackiego 95-060 Brzeziny ul.
Żeromskiego 3 posiada do sprzedazy: sam. m. FORD MONDEO
KOMBI GOLD X 2,0 TDCI 140 KM, VIN-WFOGXXGBBG8R51751,
rocznik 2008, przebieg 211 tyś. km., kolor szary metalik, kupiony
w salonie Forda, serwisowany w ASO, pierwszy właściciel, sprawny,
cena brutto 22 000,- zł.
tel. (0-46) 874 34 36 w.24, kom. 512 524 369,
e-mail: t.stejnhauer@wusbrzeziny.pl
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Porażka i wygrana Startu na inaugurację

Od wyjazdowej porażki rundę wiosenną
łódzkiej klasy okręgowej rozpoczęli piłkarze Startu Brzeziny. Podopieczni grającego trenera Marcina Olejniczaka przegrali
z ostatnim w tabeli LZS Justynów 0:2 (0:0).
W drugim spotkaniu brzezinianie zrehabilitowali się kibicom i na własnym boisku pokonali walczący o awans do IV ligi łódzkiej GLKS
Dłutów 2:1 (1:1).
Zdecydowanym faworytem tej konfrontacji byli goście. Start przystąpił do pojedynku bez czterech podstawowych graczy,
których zatrzymały kartkowe pauzy. To jednak nie usprawiedliwia podopiecznych grającego trenera Marcina Olejniczaka. Przez
pierwszy kwadrans gra toczyła się w środkowej strefie boiska. Dopiero w 15. minucie
pierwszą groźną akcję przeprowadzili miejscowi. Na uderzenie z dystansu zdecydował
się Krzysztof Pawlak, a futbolówka odbiła się
od poprzeczki i spadła na pole karne. Gospodarze grali bardzo pewnie w defensywie
i agresywnie w ataku. W 28. minucie swoją
okazję na zmianę rezultatu mieli przyjezdni. Po dośrodkowaniu z lewej strony boiska Dominika Jedynaka z kilku metrów do
bramki nie trafił Patryk Krauze. Z biegiem
czasu przewagę w posiadaniu piłki osiągnął
Start, ale nic z tego nie wyniknęło i na przerwę obie drużyny schodziły przy bezbramkowym remisie. Druga połowa początkowo
należała do gości. Start starał się atakować
skrzydłami, ale miał problemy z przedostaniem się pod pole karne rywali. Ożywienie
w grze wprowadził, po wejściu na boisko
z ławki, Jacek Bernat. Mimo to gospodarze
byli bliscy objęcia prowadzenia. W 63. minucie Pawlak wypuścił na wolne pole Tomasza
Wachowca, a ten oddał strzał po ziemi pod
nogami obrońcy, którego pewnie obronił
Jarosław Rusek. W odpowiedzi na bramkę

rywali uderzył Piotr Grzywacz, ale futbolówkę efektownie obronił Paweł Worotnicki. Po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego bliski szczęścia był Bernat, którego uderzenie głową
obronił golkiper. Justynowianie grali mądrze
środkiem pola i szukali swoich okazji w kontrach. W 74. minucie na strzał zza pola karnego zdecydował się Arkadiusz Siuto, a piłka przeleciała pod nogami obrońcy i wpadła
tuż przy słupku do siatki. Podopieczni trenera Jacka Stańdo mogli pójść za ciosem, ale
uderzenie Pawlaka świetnie obronił Rusek.
W 83. minucie Krzysztof Pawlak skutecznie
wykorzystał podanie z bliskiej odległości od
Siuto i podwyższył na 2:0. To podcięło skrzydła brzezinianom, ale mimo to mogli strzelić
kontaktową bramkę w końcówce. Techniczny strzał Adriana Skwarki z dystansu pod
poprzeczkę instynktownie obronił Worotnicki. Goście kończyli mecz w dziesiątkę po

tym, jak drugą żółtą kartką upomniany został Piotr Grzywacz. Nie wpłynęło to jednak
na końcowy wynik i LZS Justynów sięgnął
po cenne trzy punkty.
Zdecydowanie lepiej nasi piłkarze zagrali z trzecią drużyną ligowej tabeli. Do składu
wrócili zawodnicy, którzy wcześniej pauzowali ze względu na nadmiar żółtych kartek
m.in. Jarosław Janowski i Paweł Swaczyna.
Zespół wzmocnił również Bogusław Saganowski, który w 25. minucie dał gospodarzom prowadzenie. Rywale zdołali jednak
wyrównać dziesięć minut później z rzutu
karnego. W drugiej połowie, po bardzo ambitnej grze, brzezinianie wypracowali jedenastkę, którą pewnie wykorzystał Marcin
Olejniczak i Start wygrał 2:1.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrają na wyjeździe w sobotę 9 kwietnia o godzinie 17:00. W derbowym pojedynku brzezinianie zmierzą się z KKS Koluszki.
Zarząd Brzezińskiego Klubu Sportowego informuje, że Walne Zebranie Wyborcze
odbędzie się w środę 13 kwietnia 2016r. na
Stadionie Miejskim w Brzezinach, pierwszy
termin o godzinie 18:00, drugi termin o godzinie 18:30.
Dawid Saj

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

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:

8.04.2016r. w godz. 8:00 do 16:00 : Gałków Duży ul. Ludowa,
Dworcowa, Słoneczna, Główna nr 20A – 56A, 41 – 89
11.04.2016r. w godz. 8:00 do 15:00 : Kolonia Nagawki 2, Lubowidza 1,
2, 3, Lubowidza Tuczarnia
11 i 12.04.2016r. w godz. 8:00 do 15:00 : Nagawki 1, 2, RSP, Janów
13.04.2016r. w godz. 8:00 do 15:00 : Nadolna Mikuły 2
14.04.2016r. w godz. 8:00 do 15:00 : Kolonia Nagawki 1
13.04.2016r. w godz. 8:00 do 16:00 : Stefanów gm. Rogów.
21 i 22.04.2016r. w godz. 8:00 do 15:00 : Popień 2, Przecław 2.
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Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
także opowiadania dla dzieci. Jedno z nich
pt.: „Pies" jest motywem przewodnim
przygotowanej w Oddziale dla Dzieci
wystawy.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej wieloletnią tradycją są obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. W ubiegłym
roku prezentowana była twórczość Hansa Christiana Andersena, a w tym ukazany jest dorobek Marii Dąbrowskiej, któraoprócz utworów dla dorosłych -tworzyła

Maria Dąbrowska walczyła o prawa
zwierząt, a jak wskazuje bibliotekarka Maria Witkowska: „należy uwrażliwiać dzieci na ich los", gdyż: "Kto nie jest wrażliwy
na niedolę zwierząt tego i ludzka niedola
nie wzruszy".
O ważnej roli psa w społeczeństwie
mówili podczas spotkań w bibliotece niecodzienni goście - policjanci ze współpracującej z biblioteką Komendy Powiatowej Policji, gdzie te zwierzęta pomagają
w codziennej pracy.

Młodzież a samorządność

22 marca 2016r. W Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach odbył
się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Wzięło w nim udział
18 uczniów z Gimnazjów w Brzezinach, Przecławiu i Jeżowie oraz Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Organizatorami konkursu była pełniąca
obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza - pani
Iwona Świniarska oraz nauczyciel historii
i wiedzy o społeczeństwie z tej szkoły - pani
Elżbieta Borowska. W przygotowania zaangażowała się także młodzież z klas I A i III B.
Jak się okazało, pytania konkursowe nie
były wcale łatwe, gdyż należało wykazać się
znajomością nazwisk lokalnych samorządowców z gmin, powiatu i województwa,
wiedzą na temat atrakcji turystycznych powiatu brzezińskiego, czy umiejętnością zaplanowania inwestycji w ramach budżetu
partycypacyjnego.

Gościem specjalnym , a jednocześnie
honorowym patronem konkursu i fundatorem nagród, był starosta brzeziński Edmund Kotecki, który w przerwie na sprawdzanie prac opowiadał młodzieży o ważnej
roli samorządu.
Jak oceniał starosta Edmund Kotecki: „warto jednak znać podstawy samorządu", gdyż -jak dodawała Elżbieta Borowska:
„w przyszłości ci uczniowie będą mogli lepiej pomóc lokalnej społeczności".
W kategorii gimnazjów pierwsze i drugie miejsce przypadło uczniom Gimnazjum

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
zaprasza od 4 kwietnia 2016 r.
na wystawę zdjęć
Pana Witolda Stawskiego
dotyczącą Gruzji.
Wystawę będzie można oglądać
do końca kwietnia.

W piątek- 1 kwietnia- słuchaczami prelekcji byli uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 2, a we wtorek -5 kwietnia- podopieczni
Zespołu Szkół Specjalnych.
Oprócz utworów Marii Dąbrowskiej
na okolicznościowej wystawie w Oddziale
dla Dzieci są też prezentowane inne znane utwory poświęcone tym niezwykłym
przyjaciołom człowieka, np.: "O psie, który jeździł koleją" Romana Pisarskiego, czy
"Lassie, wróć!" Erica Knighta.
Druga cześć wystawy ukazuje natomiast książki dla najmłodszych dzieci:
„piękne, mądre i pomysłowe".
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza również inne zainteresowane grupy
przedszkolne i szkolne na prelekcje z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla
Dzieci.
TOM
Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu Sylwii Adamczyk i Aleksandrze Jatczak,
a trzecie Damianowi Dzierzbińskiemu z
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jeżowie.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce wywalczyła Katarzyna Klepaczko, II - Aleksandra Michalec, a III Ada Janczewska- reprezentujące Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza.
Na przyszły rok zaplanowano już kolejną
edycję konkursu, którego zakres tematyczny
ma być jeszcze poszerzony, gdyż w jego organizację planuje się włączyć także studenckie
koło naukowe ze współpracującego z brzezińskim liceum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
TOM

"QUESTA" MODA

Nowo otwarty sklep z modną
odzieżą damską
krajową oraz z importu
ul. Św. Anny 17
zapraszam w godz. 9.00-17.30
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima
w Brzezinach
zaprasza na spotkanie
z Panią Anną Kamińską autorką
książki Simony Kossak.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
w dniu 19 kwietnia 2016 r.
o 16:30 do budynku biblioteki
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

BUDOWA domów, budynków gospodarczych,

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

783 117 546

AU TO -S K U P wsz ystkie, całe, uszkodzone,

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

REMONTY – tanio, 721 958 081

skorodowane, bez opłat, 505 927 959

budowlanego, 510 809 025

USŁUGI hydrauliczne, instalacje wod-kan., c.o.,

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 03

ANGIELSKI, 517 719 198

509 209 379

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

USŁUGI podnośnikiem koszowym – wycinka drzew,

AGENCJA ubezpieczeniowa PZU ul. Moniuszki 14/16

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

696 049 953

zaprasza codziennie w godz. 9 – 17. Dziubek G.-

SPRZEDAM PEUGEOT 106 - 1997 r., 500 434 202

DIETETYKA, redukcja wagi, żywienie w chorobach,

502 221 793, Daszkiewicz G. - 603 567 896

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

663 066 868

NEUROLOGOPEDIA, dorośli, 606 949 285

SPRZEDAM skuter MOTOBI, 46 874 17 27

KOMPLEKSOWE wykonywanie nawierzchni z kostki

KOREPETYCJE, matematyka, 508 097 892

SPRZEDAM skuter do małego remontu, 502 553 486

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

BUDOWY domów i ocieplenia budynków przyjmę,

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

501 130 286, FACEBOOK: ŚLIW-BRUK

605 585 521

przebieg 108 tys., 504 104 530

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż.

ANTENY, domofony, alarmy, bramy, montaże,

SPRZEDAM Daewoo Matiz 2000 r. przebieg 140 tys.,

Producent, 503 572 046

naprawy, 44 714 31 21

stan dobry, 793 720 576

DOMY szkieletowe kanadyjskie, dachy, www.dom-

SPRZEDAM Żuka - sprawny, 503 150 134

szkieletowy.com, 605 547 201

Praca

SPRZEDAM alufelgi 15”, 514 877 684

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

ZATRUDNIMY szwaczki, chałupniczki, stała praca,

SPRZEDAM rower spalinowy, 501 422 439

TYNKI maszynowe cementowo – wapienne, gipsowe,

509 477 106

Usługi

669 201 962

PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845

J. NIEMIECKI, 605 522 382

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

TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, rabaty,cena

KROJOWNIA, 604 27 11 18

umowna , 608 33 44 55

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź – Widzew, dowóz

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306

z Brzezin, 505 659 168

uprawnienia budowlane, 605 397 614

KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki,

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

514 288 649

508 537 104

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E w transporcie

DAM- BEN w ykończenia budowlane: dachy,

W YLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

międzynarodowym, 601 308 566

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

600 086 995

ZATRUDNIĘ szwaczki, 601 306 380

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

POSADZKI – mixokret, 696 85 72 85

SZWACZKI, chałupniczki zatrudnię, 799 781 832

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H – dojazd!!! Laptop

REMONTY -wykończenia wnętrz, 661 501 533

PRZYJMĘ przeszycia czapek, 501 695 271

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

ROWERY – naprawa, serwis, sprzedaż,792 934 565

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki,

Przyjadę, naprawię. Brzeziny, Koluszki i okolice.

TANIO i solidnie układanie kostki brukowej,

umowa o pracę, 506 188 477

732 313 316

783 141 557

SZWALNIA przyjmie przeszycia, kurtki, żakiety,

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

KOSMETYKA wnętrz pojazdów, pranie tapicerki,

spodnie - 601 30 39 11

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

czyszczenie, konserwacja skór. facebook: HSN

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E do przewozu drobiu

– karcher, 606 495 830

kosmetyka wnętrz pojazdów, 508 259 615

żywego, 605 731 767

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych,

FIRMA „ROSSA” zatrudni szwaczki, chałupniczki oraz

537 104

niskopodwoziówka, 665 734 042

zleci przeszycia, 602 475 488

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486

ZAKŁAD w Borowej zatrudni szwaczki, tel. 604 797 243

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

PANELE z bezpiecznego szkła, 606 711 067

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 448 129

889 994 992

GLAZURNICTWO – profesjonalnie, 606 711 067

Z ATRUDNIĘ osobę do prowadzenia sklepu

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

MERCEDESEM retro do ślubu, 783 029 547

motoryzacyjnego ze znajomością komputera,

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

FOTOGRAFIA

535 77 05 24

www.odslonka.pl

www.FOTO-SUKCES.PL,

PRACA z AVON – 512 335 189
DAM pracę szwaczce, 501 025 190

studyjna

i

plenerowa,

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

605 191 375

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

NAPRAWA AGD i silników elektrycznych, 602 502 882

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C i blacharza lakiernika,

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

REHABILITAC JA domowa, masaż leczniczy,

605 097 071

KIEROWNIK

535 228 336

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

ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o.

PRYWATNY gabinet fizjoterapii, 534 226 337

ZATRUDNIĘ murarzy do prac wykończeniowych

poprowadzi budowy, 604 381 688

USŁUGI koparko – ładowarką, 515 493 834

w Strykowie, 603 872 901

OGRODZENIA 606 303 471

WYKONAWSTWO przyłączy wod. - kan., 515 493 834

z

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

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż
– konserwacja – serwis, 515 362 050, www.instalmed.
pl

PRASOWANIE KONFEKCJI
profesjonalnie 734 247 178

TARTAK w ROGOWIE
WIĘŹBY DACHOWE,
TARCICA,OPAŁ
575 966 222

budow y

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 508 301 062
ZATRUDNIĘ do roznoszenia ulotek, 508 301 062
ZAKŁAD krawiecki w Brzezinach zatrudni szwaczkę,
602 898 689
ZATRUDNIĘ szwaczki, 504 047 314
ZATRUDNIĘ na stałe lub dorywczo mechanika –
kierowcę kat. C+E, praca w Koluszkach, 602 579 706

13

6.04.2016 r.

drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ pomoc hydraulika, 509 209 379

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

SPRZEDAM atrakcyjne działki budowlane od 900 –

PRZYJMĘ szwaczki – sukienki – stała praca,

Przemysłowej, 797 903 458

1300 m2. Cena 60,- zł./ m2, 792 433 601

509 869 237

SPRZEDAM działkę budowlaną 710 m2, Brzeziny, ul.

SPRZEDAM działkę rekreacyjną 300 m2 w Kaletniku,

ZAKŁAD krawiecki zatrudni prasowaczkę(a) oraz

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

603 571 525

pomoc szwalni, Koluszki, 693 426 098

SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430

SPRZEDAM M3 Rogów, 503 964 689

ZLECĘ wykonanie drobnych prac remontowych,

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

SPRZEDAM działkę na „BRATKU”, 609 481 069

601 211 273

tanio !!!, 508 837 214

SPRZEDAM lub zamienię M5 na M3 na osiedlu

ZATRUDNIĘ preserkę/presera z możliwością pracy

WYNAJMĘ lokal do 100 m2 na szwalnię, 505 659 168

Kulczyńskiego, 698 189 876

w godzinach popołudniowych, 502 219 299

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

SPRZEDAM ½ domu w Rogowie 55 m2, działka 500

ZATRUDNIĘ piekarza z doświadczeniem w Brzezinach,

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

m2, 664 667 401

502 849 008

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

SPRZEDAM 1 ha – Wola Cyrusowa Kolonia, tanio,

POSZUKUJĘ osoby do opieki nad starszą osobą

Modrzewskiego, 504 047 536

508 300 999

(mężczyzna), 665 487 433

GARAŻ do wynajęcia , Sienkiewicza 10, 512 457 975

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

KUCHARZA zatrudnię, 507 526 543

SPRZEDAM M3, ul. Głowackiego, blok za ZUS,

664 811 218

POMOC kuchni zatrudnię, 507 526 543

512 712 768

SPRZEDAM ziemię 1,77 ha z możliwością zabudowy

KELNERA zatrudnię, 507 526 543

SPRZEDAM M6, 509 171 241

w Brzezinach przy ul. Ludowej, 692 090 687

DO sprzątania obiektu zatrudnię, 507 526 543

LOKALE użytkowe od 27 – 300 m2 do wynajęcia –

WYNAJMĘ budynek 100 m2 w Woli Łokotowej gm.

Z ATRUDNIĘ operatora ciągnika rolniczego

Rogów , 605 784 278

Jeżów (działalność gospodarcza, pokoje pracownicze),

(traktorzystę), 606 155 155

ZAMIENIĘ na większe/sprzedam mieszkanie 35 m2

44 714 04 79, 726 700 567

JESTEŚ KOSMETYCZKĄ lub FRYZJERKĄ i poszukujesz

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

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 830 m2, ul. Polna

pracy, w której możesz być zatrudniona na b. dobrych

DZIAŁKI budowlane w Brzezinach 1000 – 1500 m2,

– prąd , woda, 608 353 193

warunkach, podnosić swoje umiejętności i pracować

atrakcyjna lokalizacja, 607 167 175 po 16.00

SPRZEDAM działkę 950 m2, ul. Jarzębinowa, media,

w rozwojowym gabinecie ? Zadzwoń i umów się na

DOM w Rogowie sprzedam lub zamienię na M3/M4,

603 255 068

rozmowę, 790 690 501

792 028 888

SPRZEDAM działkę ul. Fredry 13, 516 949 063

ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075

SPRZEDAM działkę budowlaną o pow. 1 ha,

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką

PRZYJMĘ pracownika na dachy, 785 534 988

Poćwiardówka 53, 721 578 433

i garażem, Rogów, 503 507 485

POTRZEBNA osoba do pomocy w domu poza

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

KUPIĘ grunt rolny w okolicy Polik – Małczew,

Brzezinami, 606 618 633

dzwonić po 17.00, 661 398 086

500 314 715

POTRZEBNY mężczyzna z prawem jazdy kat. B

DO wynajęcia małe lokale biurowe, 601 30 39 11

SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie własnościowe

do pracy w handlu na okolicznych targowiskach,

POSZUKUJĘ domu do wynajęcia, 607 828 037

bez czynszowe 58 m2 na bloki, kontakt po godz. 19,

512 462 175

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul.

509 297 145 do 14,15,16,17, (18)

KIEROWCĘ zatrudnię na pomoc drogową, 604 491 774

Kulczyńskiego, 605 830 668

ZAMIENIĘ/sprzedam mieszkanie 35 m2 w bloku

KONSULTANT PLAY - Bieżąca obsługa klienta PLAY,

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach.

na II p.(2 pokoje+balkon) na większe od I do III p.,

realizacja planów sprzedażowych, CV na e-mail:

Działka ogrodzona, gotowa do zagospodarowania,

531 892 673

salon@playbrzeziny.pl lub do Salonu PLAY, Brzeziny,

powierzchnia 1500m2, 505 879 777

SPRZEDAM 45 m2, I p. w bloku, Brzeziny, 606 530 905

Mickiewicza 13

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

SPRZEDAM działkę rolno - budowlaną, 665 945 768

ZATRUDNIĘ murarza, 781 295 105

gm. Dmosin, 46 874 72 01

SPRZEDAM działkę pod żwirownię lub wiatraki,

ZATRUDNIĘ do stolarni na produkcję, Brzeziny,

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

665 945 768

10,-zł./h, 882 928 505

46 874 72 01

SPRZEDAM 4 ha Lipiny, 505 858 450

Nieruchomości

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 3600 m2

SPRZEDAM lub wynajmę budkę – targowisko

z projektem - Mroga Dolna, 510 724 760

miejskie, 608 731 567

SPRZEDAM działkę 3700 m2 z możliwością zabudowy.

SPRZEDAM mieszkanie 48 m2, parter , Przedwiośnie

Okolice Bogdanki 608 022 893

1, 605 547 205

SPRZEDAM 60 m2 w bloku z cegły, parter,

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

603 649 467, 505 092 499

505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

KUPIĘ nieużytki, mogą być zalesione, 603 649 467

MIESZKANIE na sprzedaż 38 m2 Kołacin, 505 806 554

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego

SPRZEDAM mieszkanie w bloku 36 m2, III piętro,

DO wynajęcia lokal w centrum Koluszek o pow. 40 m2

i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,

691 558 528

prazy ulicy Brzezińskiej 11, 600 802 959

czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

SPRZEDAM działkę budowlaną 1100 m2, Brzeziny, ul.

DZIA ŁKA budowlana Brzeziny – sprzedam,

KUPIĘ zboże, 508 471 814

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

782 845 235

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach – 1000

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

m2 za osiedlem Kulczyńskiego, 789 259 660

W kamienicy 40 m2 po kapitalnym, bez czynszowe,

PILNIE sprzedam działkę budowlaną 4700 m2

sprzedam,

w Koziołkach, 510 724 760

46 833 77 08

SPRZEDAM działkę z budynkami, 602 468 379

KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273

SPR ZEDAM działkę w Koluszkach przy ul.
Granicznej,1600 m2, cena 50,-/m2, 602 579 706

Różne

WIDEOFILMOWANIE, ZDJĘCIA,
Robert Wodzyński, 607 897 671

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek

DREWNO opałowe, rozpałkowe , stemple, 782 652 445

34. Wojciechowski 503 491 722

SPRZEDAM łubin, siano i słomę, 602 838 068

DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,

SPRZEDAM sadzeniaki, 691 770 716

501 962 424

SPRZEDAM siano – mała kostka, 606 978 074

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,

JĘCZMIEŃ kwalifikowany sprzedam, 501 263 378

726 879 139

SPRZEDAM rozsiewacz nawozu „KŁOS” 2002 r, siewnik

SPRZEDAM jęczmień do siewu, 667 556 439

Poznaniak 6 – 1998 r, sadzarkę czeską – 1985 r., okna

PROSIĘTA, 512 105 749

drewniane z demontażu, okno plastikowe, przęsła

S PR ZE DA M owies, łubin, siano i słomę,

ogrodzeniowe 5 szt. z demontażu, 601 366 373

tel. 602 838 068

SPRZEDAM sadzeniaki Cekiny – Owacja, 662 641 718

SPRZEADAM siano i słomę, 606 920 820

SPR ZEDAM jęczmień, pszenży to, pszenicę,

Różne

667 998 147
SPRZEDAM jałówkę do zacielenia, 46 874 66 17

SPRZEDAM łubin słodki niebieski, 602 310 059

SPRZEDAM młóto browarniane – tylko stała

SPRZEDAM pszenicę jarą, 46 874 22 85

współpraca, 115,-zł./t

SPRZEDAM kroczek, narybek karpia, 504 984 689

netto, 730 458 429

WÓZEK spacerowy dziecięcy – angielski, rower

SPRZEDAM krowę na wycieleniu, 46 874 52 36

holenderski, 505 027 487

SPRZEDAM słomę – duże belki i małe kostki,

SPRZEDAM sadzeniaki, bryza, 600 812 586

793 720 576

WKŁADKI ortopedyczne, 534 221 338

SPRZEDAM ziemniaki sadzeniaki – satina i irga,

SPRZEDAM owies, jęczmień i mieszankę, 506 541 534

502 960 205

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

SPRZEDAM

silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102

663 133 173

siano, słomę, pszenicę paszową,

SADZONKI malin, 721 958 081

SPRZEDAM dojarkę konwiową, zbiornik na mleko

ŁUBIN słodki sprzedam, 608 654 436

300 l., 663 133 173

SPRZEDAM seradele, 512 335 528

SPRZEDAM sadzeniaki Denar i pszenżyto, 691 865 092

SPRZEDAM siano w kostkach, 607 956 359

SPRZEDAM 2 tony łubinu niebieskiego, słodkiego,

HEF 25 KW Lubliniec z podajnikiem na eko-groszek,

606 155 155

mało uzywany, max ciśnienie robocze 0,20 Mpa,

SPRZEDAM wózek inwalidzki nowy napędzany

609 190 440

elektrycznie, 46 874 28 81, 531 012 358

SPRZEDAM kuchnię gazową, 660 036 353

Wiosenny Targ Różności
Kolejny raz Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zaprasza na WIOSENNY TARG RÓŻNOŚCI skierowany
zarówno do tych, którzy po wiosennych
porządkach chcieliby wyzbyć się nadmiaru nieużywanych rzeczy, jak i tych
którzy pragną nabyć ciekawe,nieprzeciętne przedmioty. Tego typu przedsięwzięcia cieszą się dużym zainteresowaniem w wielu miastach świata. Jest to
doskonała okazja, aby pozyskać wyjątkowe, a nawet trudno dostępne rzeczy,
które mogą okazać się bardzo przydatnym wyposażeniem naszego domu.
Targ odbędzie się 23 kwietnia br. na
parkingu przed CPiK (ul. Sienkiewicza
10/12) w godz. 15 - 18. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą wystawiać m.in. książki, płyty CD i DVD,
gry komputerowe, filmy, antyki, galanterię domową wyroby dekoracyjne, biżuterię, drobne sprzęty AGD i RTV
i ich części, instrumenty muzyczne i ich
części; rekwizyty wojskowe, drobne

rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble. Natomiast przedmioty wielkoformatowe można prezentować w formie fotografii. Oczywiście
należy pamiętać, że przeznaczone do
sprzedaży przedmioty powinny być estetyczne i czyste. Organizator zastrzega
również, iż w Wiosennym Targu Różności nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych,
sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
Wszyscy zainteresowani udziałem
w tym przedsięwzięciu mogą zapoznać
się z regulaminem Wiosennego Targu
Różności dostępnym w siedzibie CPiK,
jak również na stronie internetowej
i profilu FB instytucji.
Przypominamy, że osoby, które chcą
wystawić rzeczy na sprzedaż powinny
zgłosić swój udział w wydarzeniu do 18
kwietnia 2016 r. pod numerem telefonu: (46) 874 31 31 wew. 25.
A.J.

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
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Wiosenny Targ
Różności w Brzezinach

23 kwietnia 2016r. (sobota)
godź. 15:00 – 18:00
Parking przed
Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach
Poszukujesz wyjątkowych rzeczy,
chcesz sprzedać coś oryginalnego
lub pozbyć się starych niepotrzebnych gratów?
Organizator Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12
Więcej szczegółów i zgłaszanie uczestnictwa tel. (46) 874 31 31

Tel. 46 874 31 31

www.facebook.com/cpik.brzeziny

www.cpik-brzeziny.pl
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Świąteczne
spotkanie w Urzędzie Miasta

W piątek 25 marca 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbyło się
świąteczne spotkanie pracowników brzezińskiego magistratu. Uczestniczyli w nim m.in.
miejscy radni, dyrektorzy i kierownicy podległych miastu jednostek szkół, przedszkoli,
placówek kultury, prezesi miejskich spółek
oraz miejscy urzędnicy i pracownicy. Świąteczne życzenia zebranym złożył burmistrz

Marcin Plura, jego z-ca Justyna Nowak,
przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Kędzia oraz starosta brzeziński
Edmund Kotecki. Po krótkiej modlitwie odmówionej przez ks. dziekana Marka Balceraka proboszcza parafii Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej i ks. Mariusza Wojturskiego, proboszcza parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża, poświecenia pokarmu

Koszyk z pisankami przed Urzędem Miasta

W piątek 25 marca 2016r. z okazji Świat
Wielkanocnych przed Urzędem Miasta
Brzeziny została ustawiona niecodzienna

instalacja. Pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach wraz z
pracownikami Centrum Promocji i Kultury

6.04.2016 r.

dokonał o. Grzegorz z parafii św. Franciszka
z Asyżu. Nie zabrakło wielkanocnych życzeń
od duszpasterzy trzech brzezińskich parafii.
Świąteczne spotkanie dało możliwość złożenia sobie także indywidualnych i osobistych
życzeń, po których uczestnicy spotkania, jak
każe tradycja, podzielili się jajkiem- symbolem rodzącego się życia oraz wielkanocnymi babkami.
g.k.
w Brzezinach ustawili wielki wiklinowy kosz
z jajami. Trzymetrowej średnicy kosz z pałąkiem zawierał cztery gigantyczne jajka
w „świątecznych ubraniach”. Brzeziny to
miasto krawców dlatego styropianowe jaja
zostały ozdobione szytymi na miarę materiałowymi ubraniami. Zielonego szyku dodało kilka krzewów bukszpanu w doniczkach,
których użyczyli państwo Benkowie, właściciele pracowni florystycznej w Brzezinach.
Do tej swoistej święconki dołączono wielkanocne życzenia od pomysłodawców i wykonawców wielkanocnej instalacji Burmistrza
Brzezin, Spółdzielni Socjalnej Communal Service oraz Centrum Promocji i Kultury. Sądząc po liczbie osób, które z bliska oglądały tę
brzezińską święconkę, należy stwierdzić, że
podobała się mieszkańcom Brzezin.
g.k.

