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Ryszard Rynkowski - wielką gwiazdą tegorocznych wakacji
Tegoroczną gwiazdą VII edycji cyklu
"U Zbyszka na podwórku" był zdobywca trzech platynowych i czterech złotych
płyt - Ryszard Rynkowski. Jego wielkość
docenili także brzezinianie, gdyż na koncert w Muzeum Regionalnym przyszło
około 700 osób. Wśród „gości” Zbyszka

była także mama aktora oraz rodzice Moniki Zamachowskiej.
- „Witam u siebie na podwórku i bardzo się cieszę, że Państwo znów licznie się
stawili, wierzę, że tak będzie jeszcze wiele lat” - mówił Zbigniew Zamachowski,
otwierając koncert.

TOM
c.d. na str. IV
Fotorelacja str. X,XI

Okażmy serce Adasiowi
Adaś Kerner ma dopiero miesiąc, a już wiadomo, że aby mógł normalnie żyć, musi przejść
wkrótce kilka operacji, które będą kosztować
w sumie około 400.000 zł.
Do pomocy temu nowo narodzonemu
brzezinianinowi włączyli się Zbigniew i Monika Zamachowscy oraz dyrektor Paweł Zybała, którzy umożliwili przeprowadzenie
pierwszej zbiórki pieniędzy na ten cel w czasie niedzielnego koncertu Ryszarda Rynkowskiego na terenie Muzeum Regionalnego.
Chłopczyk dotknięty jest rzadką chorobą genetyczną -Zespołem Aperta. W jej wyniku maluch ma zrośnięte szwy czaszkowe,
dysmorfię twarzy oraz połączone paluszki
u rąk i u stóp.
Z puszkami ustawili się tu wolontariusze
min. brzezińskie laskarki, które rozdawały
również ulotki informujące o chorobie Adasia Kernera.
c.d. na str. 7
Plakat informacyjny str.16
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ZŁOTA GRUSZA
DLA JEŻOWSKIEJ
BATORÓWKI

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..."
ks. J Twardowski

Staroście Brzezińskiemu Edmundowi Koteckiemu
z powodu śmierci Taty,
który odszedł do Domu Miłosiernego Ojca,
a także Najbliższym dotkniętym smutkiem i żałobą
SKŁADAMY WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA.
Zarząd Powiatu w Brzezinach
Rada Powiatu w Brzezinach
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzezinach

W 28 sierpnia 2016 r. podczas Dożynek
Wojewódzkich w Piątku statuetkę Złotej
Gruszy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł za udział w 7. edycji konkursu na
najlepsze gospodarstwo agroturystyczne
otrzymali właściciele ZALEWU BATORÓWKA w Woli Łokotowej (gmina Jeżów, powiat brzeziński).
Nagrody z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia i Dyrektor
Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Marii Kaczorowskiej odbierał pan Zbigniew Bator.
A tak przedstawiały się miejsca na podium w kategorii "wyspecjalizowane gospodarstwo agroturystyczne":
I miejsce – AGROCHATKA - ZIELONY ZAKĄTEK Marek Matyja (gm. Ostrówek, pow. wieluński)
II miejsce – ZALEW BATORÓWKA
Renata i Zbigniew Bator (gm. Jeżów, pow.
brzeziński)
III miejsce – LEŚNA DOLINA Magdalena Panak (gm. Pęczniew, pow.
poddębicki)
Naszemu Laureatowi serdecznie gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do odwiedzenia Batorówki.
(Zdjęcia ze strony lodzkie.ksow.pl)

Prosimy o rejestrację pod numerem
tel. 46 874 00 90.
Szczegóły na stronie IV
Zwyczajem lat poprzednich podczas Mixera Regionalnego w Łodzi, na którym prezentują się miasta,
gminy i powiaty z województwa łódzkiego oraz regionów partnerskich, nie zabraknie rękodzielników
i producentów tradycyjnych produktów, którzy reprezentować będą Ziemię Brzezińską. W niedzielę
4 września 2016 r. na skrzyżowaniu ulic Nawrot/Zamenhoffa i Piotrkowskiej znajdziecie Państwo
następujące stoiska z regionalnymi produktami:
- Soki "Wiatrowy Sad"
- Kozie Sery z Eufeminowa
- Miody Łukasza Gładysa
- Miody Romana Pieniążka
- VERO SOKI
- Koło Gospodyń Wiejskich w Przyłęku Dużym
- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Rogów
- Produkty Tradycyjne Elżbiety Krajewskiej
- "Malinowy Ogród" Łukasz Ceroń
- Miody Jana Ceronia.
Powiat reprezentować będą także Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz Warsztaty Terapii
Zajęciowej „Blisko Ciebie”. Serdecznie zapraszamy na to jedyne w regionie wydarzenie wystawienniczo-promocyjne. Będzie smacznie i atrakcyjnie.
Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłoszenie płatne
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Odwodnienie ulicy Wodociągowej

Zatrudnimy na stanowisko
doradcy klienta do salonu Plus
cv proszę przesyłać na adres:
vs@elektronik-brzeziny.pl

DZIAŁKA BUDOWLANA

STARE KOLUSZKI, 1000m2, ogrodzona,
plan zagospodarowania, przyłącza

45zł/m2. Tel. 515-493-834
Posiadam do wynajęcia
w centrum Brzezin
pomieszczania biurowe
na piętrze
o pow. 14, 21, 22, 30 m2
tel. 510 162 014

9 sierpnia br. odebrano zadanie obejmujące odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Wodociągowej. Miało ono m.in.na celu
zabezpieczenie Głównego Punktu Zasilania przed zalaniem wodami opadowymi.

Realizacja tej inwestycji rozpoczęła
się jeszcze w ubiegłym roku, kiedy
został wykonany stosowny projekt.
Same prace budowlane rozpoczęły
się natomiast w czerwcu bieżącego
roku, a ich wykonawcą była firma
z Bełchatowa, która w przetargu
zobowiązała się wykonać to zadanie za kwotę 112.495,80 zł. Termin
zakończenia prac ustalono na 26
września, lecz już 2 sierpnia wykonawca zgłosił gotowość odbioru
inwestycji, w którym uczestniczyli
m.in. przedstawiciele grupy PGE.
TOM

Panu Edmundowi Koteckiemu
– Staroście Brzezińskiemu wyrazy
współczucia z powodu śmierci Ojca
składają

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Zastępca Burmistrza Justyna Nowak
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Kędzia
Radni Miasta Brzeziny
Pracownicy Urzędu Miasta

PRINT PERFECT, nadruki na tekstyliach, sitodruk,
termotransfer laserowy, folie flex i flock.
Drukujemy już od jednej sztuki!
Masz pomysł na oryginalny t-shirt lub potrzebujesz zadrukować
duży nakład? Napisz lub zadzwoń. 696516625; printperfect1611@gmail.com
Znajdź nas na fb! www.facebook.com/printperfectpl; Koluszki ul. Warszawska 98a

Szkoła Języka Angielskiego
English 4 you and me Agnieszki Fijałkowskiej
serdecznie zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia oraz
DRZWI OTWARTE

1 i 2 września:
godz. 17.30 przedszkolaki
godz. 18.30 kl. I-III
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie
ul. Małczewska 48,
przybycia 692 775 167.
Brzeziny

3 września
godz. 10.00 - przedszkolaki
godz. 11.00 -kl. I-III
ul. Wojska Polskiego 26, Rogów
Gminna Biblioteka Publiczna
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Dyżury specjalistów dla potrzebujących
Choroba, śmierć bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, utrata pracy, problemy
w związku, depresja - to przykładowe
sytuacje, w których można skorzystać z pomocy specjalistów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Choć
Punkt Interwencji Kryzysowej działa
w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Brzezińskim, to pomoc mogą tu znaleźć także
osoby w innych trudnych sytuacjach.
- „Dyżury pełnią pracownik socjalny, psycholog, pedagog i instruktor

terapii uzależnień oraz prawnik” - informuje pełniąca obowiązki dyrektora
PCPR - Magdalena Adamska. W przypadku, gdyby wiedza i doświadczenie
pracowników PCPR były niewystarczające, będą oni wskazywać dalsze możliwości uzyskania wsparcia na terenie powiatu, czy województwa. – „To bardzo
cenna i potrzebna inicjatywa z szerokim zakresem pomocy dla wszystkich
potrzebujących” - ocenia starosta brzeziński Edmund Kotecki.
Pracownicy punktu przyjmują potrzebujących w Powiatowym Centrum

Budowa dróg na osiedlu Sejmu Wielkiego

Rozpoczęła się już przebudowa ulic
Niemcewicza, Dekerta, Potockiego,
Czartoryskiego, Małachowskiego na
Osiedlu Sejmu Wielkiego. Stosowną

BOGREX Grzegorz Lipiński

Niesułków Kol. 26
95-010 Stryków

tel. 602 687 528
bogrex@tlen.pl
www.bogrex.pl

-sprzedaż kostki brukowej i granitowej
-kompleksowe usługi brukarskie
-usługi koparko – ładowarką
-roboty ziemne, wykopy
-niwelacja terenu

umowę na kwotę - 626.497 zł 40 gr brutto, obejmującą realizację I etapu tego
zadania, burmistrz
Brzezin - Marcin Pluta podpisał
w dniu 29 lipca br.
Realizatorem zadania jest konsorcjum dwóch firm
z Koluszek i Łowicza, gdyż zadanie
-oprócz prac drogowych- obejmuje także wykonanie
kanalizacji deszczowej. Na odcinku 127 metrów ulicy Niemcew icza

Pomocy Rodzinie (ul. Konstytucji 3
Maja 3/5. II piętro) w następujących
godzinach: psycholog - poniedziałek,
wtorek, środa: 8:00 - 13:00; czwartek,
piątek: 12:00 - 15:00, pracownik socjalny: poniedziałek: 12:00- 13:00, prawnik:
poniedziałek: 13:00- 14:00, pedagog, instruktor terapii uzależnień: poniedziałek: 14:00 - 15:00. W szczególnych
sytuacjach istnieje też możliwość ustalenia innego terminu. Spotkania należy
bowiem wcześniej umawiać pod numerem telefonu: 46-874-21-67.
TOM
zostanie położona nawierzchnia asfaltowa, a na dalszej jej części oraz na ulicach Małachowskiego, Dekerta i fragmencie Czartoryskiego 287 metrów
bieżących kostki brukowej. Natomiast
na 80 metrach ulicy Czartoryskiego
ułożona zostanie nawierzchnia z płyt
ażurowych.
Inwestycja obejmuje także wykonanie chodników i odcinka ścieżki
rowerowej.
Roboty mają zakończyć się do 15 listopada. Obecnie trwają prace projektowe obejmujące II etap Przebudowy
Infrastruktury Drogowej na ulicach
Niemcewicza, Dekerta, Potockiego,
Czartoryskiego oraz Małachowskiego.
TOM
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Szkoły czekają
na uczniów

Blisko tysiąc dwustu uczniów rozpocznie rok szkolny w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2 oraz w brzezińskim
gimnazjum.
W Szkole Podstawowej nr 1 będzie
to dokładnie 365 uczniów w 15 oddziałach klas I-VI oraz 2 oddziałach
przedszkolnych.
W ramach wakacyjnych przygotowań w tej szkole pomalowano główny
korytarz oraz wymieniono wykładziny w dwóch klasach. Przygotowano też
nową świetlicę.
W sumie -jak wyjaśnia dyrektor Zbigniew Zieliński- w szkole ma docelowo funkcjonować 5 świetlic, co wynika z aktualnego zapotrzebowania. Trwa
też remont kotłowni, gdyż we wrześniu
szkoła ma być przyłączona do miejskiej
sieci ciepłowniczej.
W Szkole Podstawowej nr 2 naukę
rozpocznie 492 uczniów w tym 66 w 3
oddziałach przedszkolnych.
W ramach przygotowań do nowego
roku szkolnego wymalowane zostały
korytarze na drugim i trzecim piętrze
oraz 8 pomieszczeń - 6 sal lekcyjnych,
pokój wicedyrektora i świetlica. Naprawiono też szkolny sprzęt oraz zakupiono nowe pomoce dydaktyczne,
w tym na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jak informuje dyrektor Anna Mrówka w szkole funkcjonują dwie klasy integracyjne
i coraz więcej uczniów ma orzeczenia
stwierdzające min. autyzm i zespół
Aspergera.
W brzezińskim Gimnazjum im.
Władysława Stanisława Reymonta
nowy rok szkolny zaczyna się dla 112
uczniów klas pierwszych i 208 uczniów
klas drugich i trzecich. W tej szkole pomalowano pracownię historyczną i polonistyczną, korytarz na parterze, toalety oraz wymieniono niektóre drzwi.
TOM

Dyrektor Gimnazjum
im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach informuje,
że rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
odbędzie się w dniu 1 września 2016r.:
o godz. 9.00 – dla klas II i III
o godz. 11.00 – dla klas I
O godz. 8.00 w Kaplicy NMP Częstochowskiej odbędzie się
msza święta inauguracyjna z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego 2016/2017

Z poważaniem
Małgorzata Kobierska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
dla klas O – VI odbędzie się 1 września 2016 r.
o godzinie 10:00 na boisku szkolnym.
Jednocześnie zapraszamy do uczestnictwa w mszy świętej inaugurującej
nowy rok szkolny, odbędzie się ona 2 września o godz. 10:00 w Kościele
pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach.
Zbigniew Zieliński
Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 2 w
Brzezinach odbędzie się dnia 1 września 2016r.
- dla klas I – VI o godz. 9:30
- dla klas ,0” o godz. 12:00
Wszystkich uczniów i nauczycieli serdecznie zapraszamy na uroczystą
mszę św., która odbędzie się 1września 2016 r. o godz. 8:00
w KAPLICY p.w. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ.
DYREKTOR SZKOŁY
Anna Mrówka
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Impreza sportoworekreacyjna
Zdrowerowe &
Run – Bohaterowie
Montrealu
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Innowacyjne urządzenie w „Naszym Dzieciom"

Zbliża się największa impreza sportowo-rekrecyjna organizowana przez Raz Na
Wozie Brzeziny MTB Team Zdrowerowe &
Run. W niedzielę 4 września w ogrodach firmy Inter-Solar w Buczku będziemy świętować 40-lecie zdobycia medali olimpijskich
w Montrealu przez naszych słynnych kolarzy, Tadeusza Mytnika, Mieczysława Nowickiego, Ryszarda Szurkowskiego i Stanisława
Szozdę.
Trzech wyżej wymienionych sportowców
będzie gośćmi honorowymi eventu. Od godziny 10:00 rozpoczną się konkurencje biegowe i rowerowe dla dzieci, natomiast o 11:30
medaliści olimpijscy wystartują w wyścigu
Vipów, gdzie będzie okazja do dopingowania ich na żywo. Od godziny 12:00 wystartują konkurencje dla rodzin na rowerowym
dystansie Family 10 kilometrów i biegowym
5 kilometrów. Dla bardziej zaawansowanych
amatorów przygotowane zostaną biegowe
dystanse o długości 10 kilometrów i 21 kilometrów, natomiast dla rowerzystów 25, 50
i 75 kilometrów.
Dla gości przewidziano konkursy z nagrodami, natomiast zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach rowerowych i biegowych zostaną nagrodzeni okolicznościowym
medalem odlanym specjalnie na tę okazję,
który będzie wręczany przez naszych olimpijczyków. Spikerem imprezy będzie znany
komentator sportowy Krzysztof Miklas.
Więcej szczegółów na stronie BrzezinyMTB.pl
TOM
Firma EKO-GAZ z siedzibą
w Brzezinach ul. Waryńskiego 8
poszukuje pracowników na stanowiska:
-sprzedawca na stacji paliw
-kierowca kat. B
-kierowca kat. C
Kontakt pod numerem
telefonu 88 505 2000

Przez 2 tygodnie w ośrodku rehabilitacyjnym "Słoneczko" prowadzonym przez
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" można było korzystać z niezwykłego urządzenia, które wymusza prawidłowy chód u osób chorych, pod nazwą
"Innowalk Pro".

Jak wyjaśnia prezes "Naszych Dzieci"
Barbara Bigoszewska, dostęp do takiego
urządzenia jest ograniczony, choć niektórzy z podopiecznych stowarzyszenia
wyjeżdżali w odległe miejsca, aby z niego korzystać. Niewiele instytucji stać bowiem na jego zakup, gdyż kosztuje około 200.000 zł. Brzezińskie stowarzyszenie
wypożyczyło je na okres 2 tygodni i udostępniało w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. W ramach tej
samej formy w ośrodku można korzystać
z usług masażysty, fizjoterapeuty oraz
neurologopedy.
Nieodpłatne są natomiast zajęcia świetlicowe, które odbywają sięw tygodniu
w godzinach od 13:00 do 18:00.
Członkowie stowarzyszenia, dzięki
dofinansowaniu otrzymanemu w ramach
współpracy miasta Brzeziny z organizacjami pozarządowym, wyjadą wkrótce na
trzydniową wycieczkę na Podlasie.
TOM

Nowo powstała
Stacja Kontroli Pojazdów
przy ul. Rokicińskiej w Łodzi
zatrudni Diagnostę
(Andrzejów - okolice Selgros).
Kontakt: 604 99 20 70.

Dyżury radnych w wrześniu 2016 r.
Urząd Miasta I p. pokój 127
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIASTA BRZEZINY
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia
dyżuruje w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00-18.00
w pok. nr 127 Urzędu Miasta Brzeziny (I piętro),
przy ul. Sienkiewicza 16.
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Remont w schronisku dla bezdomnych
Brzezińskie Koło Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta otrzymało z Urzędu
Wojewódzkiego dotację na remont schroniska przy ul. św. Anny. Jest to realizacja
zadania publicznego pod nazwą "Pomoc
w wychodzeniu z bezdomności".
Za kwotę 7000 zł główne pomieszczenie zostanie wyłożone płytkami, co -jak
wyjaśnia kierownik tej placówki Aneta Sikora, w znacznym stopniu pomoże utrzymać odpowiednie warunki sanitarne. Zaplanowano także malowanie.

Remonty rozpoczęły się 24 sierpnia br.
i mają zakończyć się do końca miesiąca.
Urząd Wojewódzki przekazał też 900 zł na
zakup odzieży, obuwia, środków czystości
oraz higieny osobistej.
W ubiegłym roku z podobnej dotacji
udało się wykonać daszek nad drzwiami
wejściowym, zamontować drzwi ewakuacyjne oraz zakupić stół kuchenny i stalowe blaty.
Schronisko prowadzone przez Koło
Brzezińskie Towarzystwa Pomocy im.
św. Brata Alberta przeznaczone jest dla 14
osób. W okresie od 1 listopada do 1 kwietnia korzysta z niego około 30 bezdomnych.
TOM

Okażmy serce Adasiowi
c.d. ze str.1
Zrośnięte szwy zagrażają jego życiu,
ponieważ mózg rośnie, a czaszka nie,
w wyniku czego może dojść do nadciśnienia. Na tę chorobę nie ma lekarstwa,
jednak specjalistyczne, bardzo trudne
operacje chirurgiczne mogą uratować
życie i zdrowie Adasia. Mają one zostać
przeprowadzone przez największy autorytet zajmujący się Zespołem Aperta, dr
J. Fearona, który operuje w Klinice Craniofacial Center w Dallas (USA).
Dzięki nim chłopiec będzie miał
szansę rozwijać się jak każde normalne dziecko - będzie wyglądał trochę inaczej, ale nie będzie upośledzony ani intelektualnie, ani ruchowo.
Koszt walki o tę jego normalność jest

AKADEMIA TENISA
MATCH BALL

ogłasza nabór dzieci w wieku 6-7 lat.
Treningi odbywać sie będą
w SP nr 1 i SP nr 2
w Brzezinach

Informacje i zapisy:
503 165 127, mail: paolomkt@wp.pl

jednak ogromny. - „Wiemy, że te operacje dają jednak gwarancję, aby Adaś
jak inne dzieci, mógł się bawić się zabawkami, biegać, uczyć się w szkole,

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

tel. 663 742 876
537 048 469

a w przyszłości pracować i cieszyć się
życiem, dlatego walczymy o każdy grosz
i wierzymy, że dobrzy, mądrzy ludzie
pomogą naszemu dziecku” - mówią jego
rodzice Beata i Grzegorz.
Więcej o Adasiu Kernerze i akcji mającej zapewnić mu normalne życie napiszemy za tydzień.
TOM
Plakat informacyjny str.16

Zakład z tradycjami zatrudni
szwaczki i chałupniczki.
Stała praca, dogodne warunki.

Tel. 606 769 490

Szkoła J. Angielskiego BIG BEN

zaprasza na ZAJĘCIA OTWARTE Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18
2.09. godz. 18.00 przedszkolaki, godz. 19.00 kl. I-III
3.09. godz. 11.00 – przedszkolaki, godz. 12.00 kl. I-III
Rogów – biblioteka: 5 i 6 września
godz.18.00 przedszkolaki, godz.19.00 kl. I-III
tel. Anna Lipińska 608 445 382

„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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Kontrola zwolnień lekarskich
W pierwszym półroczu 2016 r. ZUS przeprowadził w województwie łódzkim
prawie 20 tys. kontroli zasadności zwolnień lekarskich.
Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania
o czasowej niezdolności do pracy, jak
i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. „W województwie
łódzkim w pierwszym półroczu 2016 r.
przeprowadzono niemal 20 tys. kontroli. W ich konsekwencji około 6% skontrolowanych ubezpieczonych otrzymało
decyzję cofającą lub wstrzymującą dalszą wypłatę zasiłku” – mówi Monika
Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS
województwa łódzkiego.
Kontrola prawidłowości orzekania
o czasowej niezdolności do pracy prowadzona jest przez lekarzy orzeczników.
Kontrolowana może być dokumentacja,

może być także przeprowadzone badanie ubezpieczonego. Lekarz orzecznik
w ramach kontroli może wystawić korygujące zaświadczenie lekarskie skracające czas trwania zwolnienia, jeżeli
uzna, że ubezpieczony wcześniej odzyskał zdolność do pracy. W takim wypadku wypłata zasiłku chorobowego
jest wstrzymywana od dnia wskazanego przez lekarza orzecznika ZUS.
W województwie łódzkim w pierwszej połowie br. takim kontrolom poddanych zostało 11,3 tys. zwolnień.
W około 5% przypadków wydano zaświadczenia ZUS ZLA korygujące datę
odzyskania zdolności do pracy.
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich prowadzona jest przez pracowników ZUS. Jeżeli
zwolnienie wykorzystywane jest w sposób nieprawidłowy, czyli niezgodny
z celem wystawienia lub ubezpieczony
wykonuje pracę zarobkową, traci prawo

do zasiłku chorobowego za cały okres
tego zwolnienia.
W województwie łódzkim w pierwszej połowie 2016 roku takiej kontroli
poddano blisko 8,4 tys. ubezpieczonych.
W 7,4% skontrolowanych przypadków
wydano decyzje cofające prawo do wypłaty zasiłku za cały okres jego trwania.
Osoby, które podczas kontroli zostały przyłapane na tzw. gorącym uczynku, często tłumaczą się w bardzo ciekawy sposób. „Mnie najbardziej utkwiła
w pamięci pewna fryzjerka, która prowadziła własny salon fryzjerski. Kontrolujący zastali ją podczas układania
fryzury klientce. Fryzjerka starała się
tłumaczyć pracownikom ZUS, że może
pracować, bo zwolnienie ma na lewą
rękę, a pracuje prawą” – dodaje Monika
Kiełczyńska.
g.k.

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)
ogłasza
przetargi ustne nieograniczone
na oddanie w dzierżawę na okres do 30 września 2017r. następujących nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:
- oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 627 (obręb 3, przy ul. Wojska Polskiego) o pow. 3,8130 ha, w tym: RIVb- 0,2755 ha, RV- 0,9266 ha, RVI- 1,6357 ha,
PsV- 0,1255 ha, PsVI- 0,3635 ha, LsVI- 0,4719 ha, N- 0,0143 ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 65 zł za 1 ha rocznie. Wadium: 100 zł
- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1882 (obręb 7, ul. Św. Anny) o pow. 1,7112 ha, w tym: RIIIb- 0,2253 ha, RIVa- 1,4859 ha,. Wywoławcza wysokość czynszu
dzierżawnego: 78 zł za 1 ha rocznie. Wadium: 100 zł
Przetargi odbędą się w dniu 14 września 2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 304.
Minimalna wysokość postąpienia w każdym z przetargów: 5 zł
Osoby biorące udział w przetargach powinny zapoznać się z ich przedmiotami przed ich rozpoczęciem. Działki nie będą okazywane w terenie przez Wydzierżawiającego.
Do każdego z przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium najpóźniej w dniu 9 września 2016r. na konto Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781
0006 0040 0031 2000 0010, nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień 1 sierpnia 2016r. oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości– w przypadku osób fizycznych; dowód wpłaty wadium, aktualny odpis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot– w przypadku osób prawnych. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających
dzień przetargu. Informacja o posiadaniu bądź nie posiadaniu przez uczestników przetargu zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień 1 sierpnia 2016r.
zostanie przekazana komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Brzeziny. Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego w
razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo do 30 września 2017r.
Burmistrz Miasta Brzeziny może odwołać każdy z ogłoszonych przetargów, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu. Szczegółowe informacje dotyczące
przetargów udzielane są w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 304 lub pod nr tel. (0-46) 874-22-24 wew. 310.

KOMUNIKAT
Urząd Miasta Brzeziny informuje , że Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Łodzi Inspektorat w Łodzi rozpoczyna prace utrzymaniowe koryta rzeki Mrożyca w km 29+780 - 31+060 na terenie miasta Brzeziny. Przeprowadzane w miesiącach wrzesień i październik prace będą polegały m.in. na przycięciu gałęzi i odrostów, usuwaniu przetasowań i zatorów, rozdrobnieniu gałęzi, wykoszeniu skarp wraz z wygrabieniem, usunięciu roślinności z dna rzeki poprzez hakowanie, naprawianie opasek z kiszek faszynowych,
udrożnieniu koryta rzeki poprzez likwidację przewężeń, łach piachu, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych, zbieraniu śmieci
z zagospodarowaniem.
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
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Fundusze unijne na własną firmę
Brzeziński Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza 7 września
br. na bezpłatne spotkanie informacyjne pod hasłem „Środa z Funduszami dla
osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.
Rozpocznie się ono o godzinie 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A. W
trakcie trzygodzinnego spotkania zaplanowano realizację następujących tematów: Wprowadzenie do Funduszy Europejskich, Wsparcie dla osób planujących
założenie działalności gospodarczej

w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Wsparcie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 20142020, Wsparcie dla osób planujących
założenie działalności gospodarczej w
ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2014-2020, Instrumenty
zwrotne, Dobre praktyki – Beneficjent
z dotacją, Źródła informacji o Funduszach Europejskich. Przewidziano
też konsultacje indywidualne. Szczegółowych informacji udziela Lokalny
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny tel. 46-874-3154, 46-816-68-17.
TOM

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
wydaje odzież codziennie w godz. 9.00-13.00.
Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży
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.) wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykazy nieruchomości rolnych stanowiących działki: nr
4,5,109,112 o pow. 2,3324 ha, nr 8 o pow. 0,6159 ha, nr 102 o pow. 1,0446 ha, nr 185, 186 o pow. 0,8395 ha, nr 270 o pow. 0,2151
ha, nr 6,7,9,10,11 o pow. 4,9994 ha, nr 3, 108 o pow. 1,2581 ha, nr 86,88 o pow. 0,9097 ha, nr 92,99 o pow. 2,0231 ha, nr 97,
105 o pow. 1,8672 ha, nr 95 o pow. 1,1266 ha, nr 118 o pow. 0,7022 ha, położonych w obrębie 1 m. Brzeziny, część nr 627 o pow.
3,8130 ha, położonej w obrębie 3 m. Brzeziny, nr 920 o pow. 0,9166 ha, nr 812, 911 o pow. 1,1624 ha położonych w obrębie 4 m.
Brzeziny, nr 1189/2, 1189/3, 1189/4, 1189/5 o pow. 0,3043 ha, nr 1474/2 o pow. 2,3932 ha, położonych w obrębie 5 m. Brzeziny,
nr 1943 o pow. 0,8794 ha położonej w obrębie 6 m. Brzeziny, nr 1882 o pow. 1,7112 ha położonej w obrębie 7 m. Brzeziny, nr 228
o pow. 0,0963 ha, część 2879/1 o pow. 0,1147 ha, część nr 2883/1 (część wschodnia) o pow. 0,1000 ha, część nr 2883/1 (część
zachodnia) o pow. 0,1000 ha położonych w obrębie 8 m. Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30 września 2017r.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 22 sierpnia 2016r. do 12 września 2016r.

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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Stanęli na ringu
W niedzielne południe 28 sierpnia rozpoczęła się pierwsza Gala Boksu „O Puchar Burmistrza Brzezin Marcina Pluty”. Pogoda dopisywała aż nazbyt, jednak
nie zniechęcało to zawodników do walki
w ringu. Turniej rozpoczęli organizatorzy wydarzenia: burmistrz Marcin Pluta,
Jan Gabara (szef sekcji bokserskiej łódzkiego Widzewa), Sławomir Pisarek (prezes Okręgowego Związku Bokserskiego
w Łodzi) oraz Daniel Nawrocki z Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. Po
oficjalnej części odbyła się walka pokazowa, a następnie 25 walk turniejowych podzielonych na 6 kategorii – kadetki, kadeci, juniorki, juniorzy, seniorzy. Krzyżujące
na ringu rękawice panie, pokazały wysoki poziom i technikę.
Do turnieju zgłoszono 64 zawodników i zawodniczek z 16 klubów: Champion Włocławek,
Broń Radom, ŁPKS Gwardia Łódź, Start
Włocławek, KO Opoczno, Boks Tur Łódź,
MUKS Widzew Łódź, Legia Warszawa,
KS Skalnik Wiśniówka, Radomiak Radom, Nokaut Radomsko, Copacabana Konin, Włókiennik Łódź, Zagłębie Konin,
Sporty Walki Gostyń, Sidorenko Boxing
Warszawa. Skład sędziowski tworzyli: Sławomir Milczarek (supervisor), Agnieszka
Górska, Paweł Skrzecz, Paweł Szymański,
Wielisław Hering oraz Łukasz Szymanek
(ring i punkty). Profesjonalnego brzmienia całemu wydarzeniu dodawał spiker Janusz Stabno.
Poziom przygotowania zawodników
był zróżnicowany. Jak podkreślał Sławomir Żeromiński, urodzony w Brzezinach utytułowany bokser, obecnie trener w klubie Radomiak Radom, ustalając
walki starano się zachować równowagę
sił. Zauważył on również znaczną poprawę jakości boksu łódzkiego. Poziom emocji rósł z każdą kolejną walką. Zdarzały
się pojedynki, które głośno komentowali obecni widzowie i goście. Na szczęście
żaden sparing nie wymagał specjalnej interwencji służb medycznych, oprócz lekkich otarć i siniaków nie było większych
obrażeń.
Uczestnicy i sędziowie pytani o wrażenia z pierwszej Gali Boksu „O Puchar Burmistrza Brzezin Marcin Pluty” zgodnie
stwierdzali, że atmosfera i przygotowanie
są na najwyższym poziomie. Agnieszka
Górska, która sędziowała na m.in. w ringu, była pod wrażeniem zaangażowania

zawodników. Pozytywnie oceniła efekt
pracy organizatorów, wspomniała jedynie
o pogodzie, która dawała się we znaki zarówno sędziom, jak i zawodnikom. Supervisor Sławomir Milczarek chwalił występy
zawodników, wskazywał, że niektórzy są
tuż przed startem w Mistrzostwach Polski i jest to dla nich bardzo dobry trening.
Główny sędzia popiera tego typu inicjatywy, jako alternatywę dla walk ulicznych.
Trener z klubu Champions Włocławek
mówił, że jest bardzo zadowolony z występu swoich zawodników, na pewno skorzysta z zaproszenia jeżeli gala zostanie
na stałe wpisana w program wydarzeń
bokserskich.
Każdy z uczestników został udekorowany medalem i dostał torbę z prezentami od sponsorów, a laureaci nagród specjalnych zamiast medali otrzymali piękne
statuetki.
Wyniki poszczególnych walk przedstawiają się następująco (zwycięzca podkreślony linią):
Walka pokazowa (3x 1 min)
0. 46 kg: Patryk Kułaga Nokaut Radomsko – Stefan Szydłowski Champion
Włocławek bez werdyktu
Kadetki (3x 2 min)
1. 60 kg: Natalia Karkowska Champion
Włocławek – Oliwia Olesiak Broń Radom
3:0
2. 60 kg: Karolina Pokusa KO Opoczno – Agata Syska Skalnik Wiśniówka 3:0
Kadeci (3x2 min)
3. 50 kg: Kacper Lubarski Widzew
Łódź – Paweł Brach Radomiak Radom
TKO 3 r.
4. 54 kg: Damian Szczepański Radomiak Radom – Adrian Zakrzewski Boks-Tur TKO 1 r.
5. 54 kg: Bartłomiej Wijaciński Widzew Sulejów – Ali Aliev Włókiennik
Łódź TKO 1 r.
6. 60 kg: Damian Dryja Broń Radom –
Igor Kowalski Champion Włocławek 3:0
7. 60 kg: Wiktor Hładko Champion
Włocławek – Jakub Pałka Włókiennik
Łódź 3:0
8. 66 kg: Marcel Wańkowski Champion Włocławek – Mateusz Wikaliński
Broń Radom 3:0
Juniorki (3x2 min)
9. 57 kg: Anastazja Kuc Skalnik Wiśniówka – Matra Kochańska Copacabana
Konin TKO 1 r.

10. 69 kg: Karolina Lewandowska Start
Włocławek – Aleksandra Kłonowska Start
Włocławek 3:0
Juniorzy (3x2 min)
11. 64 kg: Adrian Spoździał Start Włocławek – Andrzej Rębisz Copacabana Konin 3:0
12. 69 kg: Piotr Stegienta Zagłębie Konin – Filip Pham Hong Legia Warszawa
3:0
13. 75 kg: Kamil Patyk Widzew Łódź
– Michał Kosowicz Sporty Walki Gostyń
3:0
Seniorzy (3x2 min)
14. 81 kg: Mateusz Goiński Zagłębie
Konin – Bartłomiej Miniszewski Skalnik
Wiśniówka 3:0
15. 56 kg: Jakub Surma Skalnik Wiśniówka – Marcin Hejosz Copacabana
Konin TKO 1 r.
16. 60 kg: Dorian Mospinek Widzew
Łódź – Michał Marcula Boks-Tur Łódź 3:0
17. 64 kg: Karol Łapawa Sporty Walki Gostyń – Krystian Kujda Włókiennik
Łódź 3:0
18. 69 kg: Adam Kalinowski Sidorenko
Boxing Warszawa–Patryk Strusiński Radomiak Radom 2:1
19. 69 kg: Radosław Szablewski Start
Włocławek – Jakub Aniszewski Legia
Warszawa 2:1
20. 75 kg: Radosław Binkowski Sidorenko Boxing Warszawa–Maciej Zaborowski KO Opoczno 3:0
21. 75 kg: Marcin Wacławiak Widzew
Łódź – Łukasz Stępniak KO Opoczno 3:0
22. 81 kg: Piotr Majewski Zagłębie Konin – Mikołaj Kurasiewicz Boks-Tur Łódź
3:0
23. 91 kg: Michał Jackowski Nokaut
Radomsko – Łukasz Szałecki Zagłębie
Konin 3:0
24. 91 kg: Krzysztof Ogłoza Broń Radom – Jakub Kacprzak Nokaut Radomsko 3:0
25. +91 kg: Maciej Woźniak Zagłębie
Konin – Konrad Kaszubski Start Włocławek 3:0
Na gali wręczono także nagrody
specjalne:
Najlepsza Zawodniczka - Marta Kochańska z klubu Copacabana Konin,
Najlepszy Zawodnik – Filip Pham
Hong Legia Warszawa,
Najlepszy Technik – Mateusz Goiński
Zagłębie Konin,
Najlepszy Klub Champion
Włocławek.
JLB
Fotorelacja str.VIII,IX

11

31. 08. 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach poszukuje świadków zdarzenia
W sobotę 27 sierpnia br. ok. godziny
13.50 brzezińscy policjanci otrzymali informację, że na stacji paliw w Łodzi kierujący BMW koloru srebrno-bordowego
zatankował paliwo wartości 170 zł, nie
zapłacił i odjechał w kierunku Brzezin.
Policjanci natychmiast podjęli czynności zmierzające do ujawnienia poszukiwanego pojazdu. Kilka minut później
na ulicy Sienkiewicza w Brzezinach zauważyli uciekające BMW wobec czego
podjęli czynności zmierzające do jego
zatrzymania. Niestety, kierowca nie reagował na sygnały świetlne oraz dźwiękowe i nie zatrzymał się do kontroli.
Zwiększył prędkość, łamiąc wiele przepisów ruchu drogowego : wyprzedzał
w miejscu niedozwolonym, nie stosował
się do znaków, nie ustąpił pierwszeństwa
pojazdom i pieszym. Zmusił osobę przechodzącą po pasach na ul. Sienkiewicza
przy ul. Modrzewskiego do ucieczki. Podobnie zachował się w stosunku do pieszej na przejściu przy Urzędzie Miasta.
Wjeżdżając na skrzyżowanie na czerwonym świetle, doprowadził do zderzenia
z prawidłowo jadącym Fordem Galaxy,
odbił się od niego i uderzył w słup. Po
zatrzymaniu rozbitego pojazdu wysiadł
z samochodu i zaczął uciekać pieszo. Policjanci podjęli pościg. Policjanci,po
ponad 200 metrach, dogonili uciekiniera
i go zatrzymali.
Na miejsce została wezwana karetka,
gdyż w Fordzie Galaxy, w który uderzył,
uciekając BMW, znajdowała się dwójka
dzieci w wieku 4 i 6 lat. Dzieci zostały przebadane przez lekarza, na szczęście nie odniosły obrażeń.Jak się okazało kierujący BMW był trzeźwy, ale nie
posiadał uprawnień do kierowania, nie
miał dokumentów od pojazdu, ani polisy OC. W związku z powyższym samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach prowadzą czynności
zmierzające do ustalenia, czy zatrzymany, 27 - letni mieszkaniec Aleksandrowa Łódzkiego, ma związek z innymi
kradzieżami paliwa na terenie województwa. Za popełnione wykroczenia
do sądu zostanie sporządzony wniosek
o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo, poza karą za kradzież paliwa,
wobec zatrzymanego mieszkańca Aleksandrowa Łódzkiego prowadzone są

czynności w kierunku stworzenia przez
niego bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia ludzi, za co grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolności.
W związku z koniecznością udokumentowania wykroczeń popełnionych
przez kierującego na terenie Brzezin,
Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach poszukuje świadków zdarzenia,
w szczególności osób, które przechodziły przez przejście dla pieszych przy
Urzędzie Miasta Brzeziny (skrzyżowanie
ul. Sienkiewicza i Bohaterów Warszawy).
Według świadków młoda kobieta nie chcąc zostać potrącona przez

rozpędzony samochód wjeżdżający
na skrzyżowanie na czerwonym świetle, ratowała się ucieczką. Kobieta, która uniknęła potrącenia na przejściu dla
pieszych przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Modrzewskiego została już
przesłuchana.
Świadkowie proszeni są o kontakt telefoniczny z Komenda Powiatową Policji w Brzezinach: z naczelnikiem Wydziału Kryminalnego w godzinach od
8.00 do 16.00 tel. 46 874-03-14 lub oficerem dyżurnym - telefon całodobowy
46 874- 03-30.
g.k.

Panu Edmundowi Koteckiemu
– Staroście Brzezińskiemu wyrazy
współczucia z powodu śmierci OJCA
składają

dyrektor, mieszkanki i pracownicy Domu
Pomocu Społecznej w Dąbrowie

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Edmundowi Koteckiemu – Staroście
Brzezińskiemu z powodu śmierci OJCA
składa

społeczność Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepe łnosprawnych "Naszym Dzieciom"

Z powodu śmierci
TATY
Najszczersze wyrazy współczucia
oraz słowa wsparcia
Koledze Edmundowi Koteckiemu
Staroście Brzezińskiemu, Prezesowi
ZP PSL w Brzezinach
składają

Koleżanki i Koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego
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Motoryzacja
AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone,
skorodowane, bez opłat, 505 927 959
AUTO-SKUP każde, 500 484 727
KUPIĘ auto do, 1000zł, 509 099 286
SPRZEDAM przyczepę traktorową , wywrotkę
do tyłu 604 607 306
LPG-montaż-serwis, AUTO-Naprawa,
600 148 628
SPRZEDAM traktor MF-135, 47 KM, mechanicznie
w bardzo dobrym stanie, cena 11.000,-,
604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM VW Passat 98r., 506 944 176
SKUTER sprzedam stan idealny, 516 061 980
SPRZEDAM Daewoo Matiz rok 1999, stan b.
dobry, 695 248 086
SPRZEDAM Audi 80, 604 607 306, 46 874 28 81

Usługi
ORGANIZACJA domowych imprez
okolicznościowych (imieniny, urodziny, chrzciny,
kinderbale z fontanną czekoladową, itp.),
507 05 33 44
TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03
DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy,
docieplenia, elewacje, poprawki, wnętrza płyty
K-G, gładzie, glazura, terakota, 669 477 012
ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania,
pomiary, uprawnienia budowlane, 605 397 614
REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116
POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Dojazd!!!
732 313 316
ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,
508 537 104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia,
502 858 882
PRANIE dywanów, obić tapicerskich
i samochodowych – karcher, 606 495 830
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,
508 537 104
ALARMY, domofony – montaż, naprawa,
601 207 689
WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do
piwa, 889 994 992
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery!
bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew,
żywopłotów, zakładanie i koszenie trawników,
naprawa, malowanie ogrodzeń, itp., 44 714 49
45, 605 236 737
UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych
i sprzętu budowlanego, 510 809 025
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje
meble: kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki,

biurka, nietypowe zabudowy, stoły drewniane.
Tanio i solidnie !, 515 361 875
ROWERY używane – serwis, naprawa, sprzedaż,
792 934 565
OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471
DACHY – krycie papą termozgrzewalną
i docieplanie stropodachów, 510 109 832
WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376
USŁUGI brukarskie, 507 837 781
DACHY profesjonalnie, papa termozgrzewalna,
malowanie, smarowanie – z gwarancją, 500 044
496
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,
600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
MATEMATYKA, angielski, tel. 503 141 771
POMPY ciepła – hydraulika rekuprecyjna,
724 633 009
UKŁADANIE kostki brukowej krótkie terminy
kontakt, 537-954-994
BUDOWA domów, budynków gospodarczych,
783 117 546
BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa,
montaż – producent 503 572 046
DACHY od A do Z, 661 870 354
TYNKI maszynowe, remonty , docieplenia,
514 723 688
ELEKTRYK- anteny, alarmy,napędy, monitoring,
domofony, 515 362 050, www.instalmed.pl
PAN I
CZYŚCIUTK Aspr zątanie powierzchnie,okna, 507 121 173
SKŁAD „BRZEZIŃSKI” zaprasza po najlepszy
polski węgiel!
ul. Wojska Polskiego 38D,
697 977 590
PIACH płukany, siany, żwir, pospułka, kruszywo
, 607 638 292
MALOWANIE pokoi i balkonów itp., 600 738 124
OGRODZENIA , klinkier, kamień,łupek, panele,
siatka, 604 543 817
PRZYŁĄCZA wod.-kan. Tel: 799 203 990
AGREGATEM posadzki, 696 857 285
BRUKARSTWO, 696 857 285
MALOWANIE, remonty, 721 958 081
USŁUGI koparko-ładowarką i minikoparką.
tel: 799 203 990
PRANIE ciśnieniowe, Lipiny, 601 929 461
BRYGADA mixokret, 696 85 72 85
PRACE licencjackie, magisterskie – korekta,
redakcja, 518 234 962
KOREPETYCJE j. Angielski, 509 337 709
GŁADZIE – malowanie, 531 385 932
ODNOWA mieszkań, remonty, wykończenia,
577 223 417
JĘZYK niemiecki, 694 487 614
ZŁOTA rączka – remonty, rozbiórki, 721 958 081
HYDRAULIKA – udrażnianie, 884 802 961
ANGIELSKI, 511 654 633

MEBLE pod wymiar – kuchnie, szafy, zabudowy,
- terminowo i fachowo, 505 931 054

Praca
ZATRUDNIĘ lektorów j. Obcych, 884 054 054,
email: sc@coolschool.edu.pl
ZATRUDNIĘ fryzjerkę pilnie, 507 974 929
SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki,
umowa o pracę, 506 188 477
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E transport krajowy 5
dni w tygodniu, 669 903 180, 601 812 617
ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E kraj, 603 793 543
ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E zagranica,
603 793 543
HURTOWNIA budowlana „Tobartus” w Jeżowie
zatrudni specjalistę/stkę ds. sprzedaży,
magazyniera oraz kierowcę C+E Hds, 601 692 302
PRZYJMĘ pracownika z doświadczeniem na
dachy, 661 870 354
PRZYJMĘ pracownika do zakładu
pogrzebowego w Koluszkach (mile widziane
doświadczenie) stały etat lub dorywczo, 693
222 303
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki,
514 288 649
ZATRUDNIĘ prasowaczkę i szwaczki,
500 448 129
ZATRUDNIĘ pracownika do pracy na dachach ,
prawo jazdy kategorii B, 721 160 085
SZWACZKI -praca cały rok, 509 869 237
„INSIDE” zatrudni szwaczki, prasowaczkę Stare
Koluszki 7e,
602 776 665
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki,
664 597 688
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817
BRYGADA mixokret, 696 85 72 85
KOBIETĘ do sprzątania, 722 395 452
PRZYJMĘ szwaczki, 792 023 988
ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 285 518
SZWACZKI i krojczego . Produkcja własna –
zatrudnię. Nowosolna, 602 356 260
ZAKŁAD krawiecki zatrudni osoby: do
pomocy na szwalni,do obsługi maszyn
(dziurkarki,guzikarki,rygla), 605 086 828
ZATRUDNIĘ chałupniczki-szycie, 792 023 988
ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź, Nowosolna,
606 892 107
ZATRUDNIĘ piekarza/ cukiernika do pracy
w piekarni, 502 849 008
ZATRUDNIĘ pracownika gospodarczego,
magazyniera, 508 301 062
Z ATRUDNIĘ kierowcę w ruchu
międzynarodowym kategorii C+E + karta
kierowcy- weekend w domu, Polska-Niemcy(Benelux)-Polska, 502 297 568
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KOSMETYCZKĘ i fryzjerkę, Andrespol,
600 521 173
ZATRUDNIĘ pomoc w zakładzie krawieckim,
500 285 518
ZATRUDNIĘ pracownika na stację paliw
w Paprotni znajomość komputera, wyk. Średnie,
602 721 923
FARMER sp. z o.o zatrudni pracownika do
obsługi wago-pakowarki . Tel. kont. 504 184 065
ZATRUDNIĘ chałupniczki , proste szycie,
602 466 902 , 792 470 799
ZATRUDNIĘ pracownika na produkcję do
stolarni – Brzeziny 10zł/h, 882 928 505
NAWIĄŻĘ współpracę z lektorem języka
angielskiego, 692 775 167
POMOCNIKA stolarza zatrudnię, 509 771 248
ZATRUDNIĘ sprzedawcę do sklepu
alkoholowego w Andrespolu, 795 512 944
KIEROWCA -B C E poszukuje stałej pracy,
665 355 057
ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego
kobiety oraz mężczyzn 512 159 406 po godz. 18
ZATRUDNIMY pomoc krojczego, 506 188 477
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała
praca, zatrudnienie, bardzo dobre warunki , miła
atmosfera, 509 233 753
ZAKŁAD krawiecki zatrudni sprzątaczkę 3 razy
w tygodniu, 509 233 753
PILNIE zatrudnię kierowców C i C+E, kraj, 5 dni
w tygodniu, dobre stawki, 508 230 297
ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź –
Widzew, atrakcyjne zarobki, przyjazna atmosfera,
gwarantowany dowóz z Brzezin, 790 831 185
ZATRUDNIĘ pracownika do prac remontowowykończeniowych, 663 406 978
ZATRUDNIĘ szwaczkę, 881 091 997
POTRZEBNA pomoc do starszej osoby, również
w weekendy, poza Brzezinami, 606 618 633
MŁODEGO do przyuczenia zatrudnię,
509 771 248
SZWACZKI, mile widziane emerytki, proste
szycie, praca cały rok, tygodniówki, wysokie
zarobki, 572 638 345
ZATRUDNIMY szwaczki, szwaczki chałupniczki,
zlecimy przeszycie kurtek, 602 475 488
ZATRUDNIĘ szwaczki i preserów, 572 830 680
ZATRUDNIĘ szwaczki i preserów, 572 830 680
ZATRUDNIĘ szwaczki i preserów, 572 830 680
ZATRUDNIĘ szwaczki i preserów, 572 830 680
ZATRUDNIĘ szwaczki i preserów, 572 830 680
POSZUKUJĘ księgowej do prowadzenia KPiR
i ryczałtu, 793 831 883

POSZUKUJĘ księgowej do prowadzenia księgi
handlowej, 46 874 37 54
SZWACZKI – chałupniczki, 512 114 993
ZATRUDNIĘ pomocnika na budowę,
783 117 546
ZATRUDNIĘ prasowaczki i szwaczki,
500 448 129
ZARTUDNIĘ szwaczki, 602 898 689
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809
ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego
do prac dekarskich, 602 138 477
CHĘTNIE podejmę pracę chałupniczą - proste
szycie lub inną, 665 945 768
POSZUKUJĘ opiekunki dla 15-miesięcznego
dziecka. Osoby zainteresowane proszę o kontakt,
507 007 452
ZATRUDNIĘ szwaczkę, stała praca, 508 858 414,
512 970 000
POMOC szwalni (prasowanie, klejenie) przyjmę,
Nowosolna, 509 862 610
SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie
bluzek, sukienek, spodni, 604 797 243
SZUKAM kierowcy C+E w ruchu
międzynarodowym bądź krajowym, 693 324 885
KRAWCOWĄ lub osobę do pomocy przy szyciu
firan, 501 532 140
ZATRUDNIĘ krojczego, pomoc krojowni,
szwaczki, 606 892 107
praca@nieruchomosci-55.pl, 504 605 504
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C, 783 951 937

Nieruchomości
DZIAŁKA ul. Jarzębinowa, 788 264 336
S PR Z E DA M
działkę
budowlaną
w Brzezinach. Działka ogrodzona gotowa do
zagospodarowania, powierzchnia 1500m2,
505 879 777
SPRZEDAM pół domu ok. 40 m2 na działce
600 m2 w centrum Piotrkowa Trybunalskiego,
608 496 326
SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS,
501 431 257
DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273
SPRZEDAM garaż za Urzędem Miasta,
661 398 086
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok –
Raformacka 16, 502 218 623
ATRAKCYJNE działki budowlane ok. 1000 - 1500
m2, ul. Mrocka, sprzedam, 607 167 175 po 16.00
SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu
– 120 tys. do negocjacji, IV piętro 604 278 815

FIRMA ROSSA poszukuje dziewczynek do sesji zdjęciowej
wzrost 80 – 146 cm i chłopców wzrost 80 – 116 cm
Zdjęcia z opisem prosimy kierować na adres email.: biuro@rossamoda.pl

SPRZEDAM działkę 3700m2 z możliwością
zabudowy ,okolice Bogdanki 608 022 893
DZIAŁKI budowlane 1200 m2, 2400 m2 (Zalesie)
sprzedam, 661 076 095
SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2,
Brzeziny, ul. Polna, prąd, woda, 508 301 005,
601 305 357
SPRZEDAM działkę budowlaną 2200m3
w Bronowicach w tym staw 400m3- woda,
światło na działce, 788 816 249
M-6 sprzedam parter, 886 423 100
GARAŻ przy Urzędzie, 504 044 904
W kamienicy 40m2 do remontu, bez
czynszowe sprzedam
(46) 833-77-08 -wieczorem
KUPIĘ mieszkanie w bloku 2/3 pokojowe,
531 892 673
SPRZEDAM mieszkanie 42m2 Brzeziny ul.
Moniuszki, 664 811 218
SPRZEDAM M-4 68m2 z garażem Żeromskiego
200.000zł., 603 698 833
KUPIĘ mieszkanie w bloku do 50m2, 531 892 673
SPRZEDAM dom 120m z 2010r Helenów gm.
Brzeziny 380.000,- 606-595-694
MIESZKANIE do wynajęcia 50m2, 608 381 009
SPRZEDAM działkę 1,33ha Witkowice,
661 900 410,782 342 455
SPRZEDAM 1ha Wola Cyrusowa Kolonia,
600 645 944
SPRZEDAM 60m2 ,Bloki, Kulczyńskiego I piętro,
509 044 638
SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy
ul. Kulczyńskiego, 605 830 668
SPRZEDAM działkę 9400m2 w Koziołkach , rolna
przeznaczona w planie pod budowę domu,
budowle usługowe, magazynowe, gospodarcze.
Dojazd asfalt z 2 stron. Woda i prąd przy działce!!
603 988 776
SPRZEDAM działki budowlane od 900-1300m
w Brzezinach ul. Mrocka – okazyjnie 59zł/m2,
792 433 601
SPRZEDAM mieszkanie 39m2 w bloku przy ul.
Bohaterów W-wy 3, w tygodniu dzwonić po
18:00, 691 521 223
SPRZEDAM M-6, 509 171 241
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy 52m2,
607 263 321
SPRZEDAM mieszkanie 60m2 w bloku z cegły,
parter, 603 649 467
WYNAJMĘ sklep spożywczy z wyposażeniem
Rogów PGR, 692 611 592

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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SPRZEDAM mieszkanie M-3 w Koluszkach,
508 722 119
MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278
LOKALE użytkowe do wynajęcia-Rogów,
605 784 278
SPRZEDAM mieszkanie 48,5m2 bloki,
605 884 542
SPRZEDAM M-3 lub zamienię na większe,
663 386 699
SKLEP na targowisku miejskim do wynajęcia,
516 255 570 po 17.00
SPRZEDAM mieszkanie 60 m2, 511 159 202
LOKAL użytkowy do wynajęcia w nowo
powstającej – Galerii ARKADIAN, Koluszki, ul.
Reja 3, 606 23 96 96
CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość
zadzwoń 505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza
18
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia,
535 501 871
SPRZEDAM mieszkanie 31 m2, 501 365 146
SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony
z działką i garażem-Rogów, 503 507 485, cena
do uzgodnienia
TANIO sprzedam ziemię rolną, 518 952 695
WYNAJMĘ mieszkanie w Brzezinach 34 m2
umeblowane, 505 132 446
DO wynajęcia budynek na szwalnię lub inna
działalność, 505 74 79 08
SPRZEDAM M2 – 36 m2, Modrzewskiego 2,
512 987 500
SPRZEDAM zagospodarowaną działkę 1650 m2
w Bronowicach, 505 410 410
SPRZEDAM M4 – 60,5 m2, 502 281 361
MIESZKANIE umeblowane 58 m2 w centrum
wynajmę, 601 190 840
SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, 503 952 451
WYNAJMĘ lokal gospodarczy 40 m2 – media,
505 410 410
PILNIE sprzedam dom 208 m2 z 2007 r.
z garażem w Brzezinach, 516 804 900
DOM – Brzeziny – 260.000,-; 530 384 331
SPRZEDAM kawalerkę , Rogów Leśna
605 138 765
SPRZEDAM siedlisko w Zacywilkach + 0,5 ha,
605 138 765
Różne

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na
zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej
i złotej, naprawy, grawerowanie, skup złomu
srebrnego i złotego, upominki urodzinowe,
imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,
Targowisko Miejskie.
KUPIĘ zboże, 508 471 814
SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,
726 879 139

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe,
wieńce, silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102
SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie
i łóżko 80/200 i 120/200, 604 607 306,
46 874 28 81
SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny,
604 607 306, 46 874 28 81
LABLADORY – szczenięta, 660 854 640
SPRZEDAM łóżko sypialniane 180/200 markowe,
604 607 306, 46 874 28 81
NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul.
Krakówek 34, 503 491 722 - Wojciechowski
ODDAM ziemię z wykopu stawu, 505 027 487
SPRZEDAM cegłę klinkierową Roben grafit 1,50/
szt. 509 328 016
DREWNO opałowe, trociny, 782 652 445
SPRZEDAM mieszankę zbożową i pszenżyto,
604 358 755
PRZYJMĘ gruz , ziemię, 606 607 639
SPRZEDAM cegłę białą i mieszałkę do kiełbasy
80l., 501 420 316
SPRZEDAM nasiona facelii i łubinu na poplon,
tel. 606 155 155
ŁUBIN gorzki (46)874 12 14
SPRZEDAM balustradę balkonową, 601 371 226
SKUP bydła świń, macior, knurów, 726 879 139,
602 813 762
PILNIE!! sprzedam łóżko piętrowe i rowerek koła
„16” stan b. dobry, tanio 512 151 362
SPRZEDAM kopaczkę dwurzędową z wałkiem
i nowym łańcuchem gumowym w dobrym
stanie, 506 272 641
PROSIĘTA, 512 105 749
SPRZEDAM komody pokojowe, 601 929 461
HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,
660 854 640
PRZYCZEPA 6t, Siewnik, 788 264 336
KUPIĘ zboże 608 746 876
SPRZEDAM łubin i kopaczkę do ziemniaków,
693 652 055
SPRZEDAM stemple budowlane 4 m,
606 404 538
SIEWKA do nawozu LEJ, 46 875 61 14
SPRZEDAM pszenżyto do siewu, 667 556 439
SPRZEDAM ziemniaki, 667 556 439
PIEC c.o. 1,1 komputer, 608 421 589
SPRZEDAM pług 2 skibowy, kultywator, brony
piątki, 504 047 545
SPRZEDAM pszenżyto do siewu, ziemniaki
jadalne, 780 016 719
JAŁÓWKI cielne mleczne i mięso mleczne
sprzedam, 781 359 885
ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44
ZESTAW mebli pokojowych kolor venge
(komoda, szafka RTV, witryna)sprzedam
niedrogo, 507 05 33 44
SPRZEDAM wózek widłowy 2000 r. diesel
i wózek widłowy elektryczny paleciak,
604 607 306, 46 874 28 81

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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Zaczytani
w Sienkiewiczu.
Akcja „Narodowego Czytania” to prezydencka inicjatywa, dzięki której największe dzieła
literatury polskiej co roku w całym kraju czytane są wspólnie. Lektura poza szkolnymi murami może przypomnieć, szczególnie młodszym
pokoleniom, że czytanie to sposób spędzania
czasu wolnego, a także możliwość poznania
ciekawych historii. Organizatorzy starają się
przedstawić wybitnych autorów w sposób interesujący i przełamujący utarte stereotypy.
Pięć lat temu „Narodowe Czytanie” na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń ogólnopolskich i z sukcesem włącza tysiące miast
do akcji.
Jak co roku, wybór lektury nie był łatwy.
Tym razem Polacy wybrali w głosowaniu internetowym powieść Henryka Sienkiewicza
pt. „Quo vadis”, która była ogromnym sukcesem pisarza – przyczyniła się do przyznania twórcy Nagrody Nobla. W liście Prezydent
Andrzej Duda tak pisze o wyborze internautów: To piękna książka o zwycięstwie prawdy
i miłości – historia wiary, która pozwala budować silne więzi kształtujące wspólnotę.
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima w Brzezinach zapraszają wszystkich
mieszkańców do udziału w akcji „Narodowego Czytania”, która będzie miała miejsce
w budynku biblioteki. Organizatorzy zadbali o oprawę scenograficzną i muzyczną wydarzenia. Zostaną odczytane interpretacje
fragmentów powieści, które przeplatać będą
występy muzyczne gimnazjalistów. Każdy
uczestnik będzie mógł przystawić pamiątkowy stempel na własnym egzemplarzu „Quo
vadis”. Na trzy godziny brzezinianie przeniosą
się do starożytnego Rzymu, żeby śledzić losy
Sienkiewiczowskich bohaterów.
Zapraszamy w sobotę 3 września br. do
Biblioteki Miejskiej w Brzezinach przy ul.
Św. Anny 36 na godz. 12. Na miejscu czekać
będzie słodki poczęstunek i kawa.
JLB
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Wnioski o stypendia szkolne do 15 września
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do
15 września br. można składać wnioski
o pomoc materialną o charakterze socjalnym przeznaczoną dla uczniów zamieszkałych na terenie Brzezin. Wnioski można
pobrać od 1 września br. w sekretariacie
Urzędu Miasta Brzeziny oraz w sekretariatach brzezińskich szkół podstawowych
i gimnazjum, a dzięki uprzejmości dyrekcji
także w Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Okrzei.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium nie przysługuje uczniom klas przedszkolnych szkoły podstawowej. O przyznaniu stypendium decyduje kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie ucznia.
Dochód netto za miesiąc poprzedzający
złożenie wniosku, tj. sierpień 2016 r. nie
może przekraczać kwoty 514 zł. Stypendium przyznawane jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia, a także pełnoletniego ucznia
albo dyrektora szkoły. Ważne jest zachowanie terminu złożenia wniosku do 15
września. Wniosek składany po tym terminie wymaga uzasadnienia wyjaśniającego późniejszy termin jego złożenia. Rodzice uczniów Szkół Podstawowych nr
1 i nr 2 oraz brzezińskiego Gimnazjum
stypendialne wnioski mogą złożyć w sekretariatach tych szkół. Wnioski uczniów
mieszkańców Brzezin, którzy uczęszczają
do szkół ponadgimnazjalnych lub szkół
znajdujących się poza Brzezinami, muszą
wpłynąć do Urzędu Miasta ( pokój 126).
Do wniosku o przyznanie stypendium
należy dołączyć zaświadczenia o dochodach, np. zaświadczenie od pracodawcy
o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
o pozostawaniu bez pracy, zaświadczenie
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzezinach o wysokości otrzymanych
zasiłków rodzinnego, pielęgnacyjnego,
a także zasiłków stałych, dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
(wyliczanego z nakazu płatniczego podatku rolnego za 2016r – ilość hektarów przeliczeniowych x 288 zł, przy czym dochód
wylicza się gdy liczba hektarów przeliczeniowych przekracza 1 hektar), oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,

oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodu, zaświadczenie lub
oświadczenie o dochodach z prowadzonej
działalności gospodarczej. W przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej
na zasadach ogólnych dochód ustala się
na podstawie zaświadczenia naczelnika
urzędu skarbowego za rok poprzedni. Gdy
w poprzednim roku podatnik nie prowadził działalności, składa oświadczenie
o dochodach. W przypadku działalności
opodatkowanej ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych za dochód przyjmuje
się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu
popartą zaświadczeniem naczelnika urzędu skarbowego o formie opodatkowania
oraz dowodu opłacenia składek w ZUS,
a w przypadku karty podatkowej samym
oświadczeniem. Wszelkie oświadczenia
składane do stypendialnych wniosków
muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.” Za dochody
uznawane są także dodatek mieszkaniowy, energetyczny, alimenty, świadczenie
alimentacyjne, świadczenie rodzicielskie
itp. Do dochodu nie wlicza się środków
uzyskanych w ramach programu „Rodzina 500 +”. Koniecznym załącznikiem do
każdego wniosku jest zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające, że uczeń
uczęszcza do szkoły. Wysokość stypendium uzależniona będzie od wysokości środków otrzymanych od wojewody
i wypłacana dwukrotnie do końca grudnia br. oraz końca czerwca 2017 roku jako
zwrot poniesionych wydatków na zakup
podręczników szkolnych, pomocy naukowych, stroju i obuwia sportowego oraz
pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach realizowanych
poza szkołą, po przedłożeniu imiennych
rachunków – faktur VAT, faktur lub rachunków na wnioskodawcę ( rodzica lub

opiekuna ucznia). Przy rozliczeniu wydatków paragony nie będą honorowane.
Ważna jest jednak data dokonanego zakupu – faktura lub rachunek wystawione na wnioskodawcę muszą potwierdzać
zakup dokonany w nowym roku szkolnym, a więc po 1 września 2016 roku. Rodzice uczniów mogą ubiegać się o zwrot
wydatkowanych pieniędzy na podstawie
rachunków wystawionych w okresie wrzesień- grudzień 2016 oraz w roku na podstawie rachunków i faktur wystawionych
w okresie styczeń- czerwiec 2017. Przypominamy o ograniczeniu co do ilości asortymentu składającego się na strój i obuwie
sportowe. Nie będą podlegały zwrotowi
wydatki przekraczające 3 pary obuwia
sportowego, 4 podkoszulki, 2 pary dresów, oraz po 2 pary bluz i spodni sportowych na jednego ucznia.
Inną formą pomocy materialnej dla
uczniów są zasiłki szkolne. Do wniosku
o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć załączniki takie jak w przypadku
ubiegania się o stypendium szkolne oraz
dokumenty potwierdzające wystąpienie
zdarzenia losowego, które jest podstawą
ubiegania się o zasiłek szkolny. O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny może
być przyznany uczniowi znajdującemu się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności: pożar lub zalanie mieszkania,
nagłą chorobę w rodzinie ucznia, śmierć
rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały
uszczerbek na zdrowiu członków rodziny
ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia lub
inne okoliczności powodujące, że uczeń
znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek szkolny może być przyznany
raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
g.k.

Zapraszam do nowo otwartej
Agencji Ubezpieczeniowej
95-060 Brzeziny, ul. Modrzewskiego 4

Oferty wielu towarzystw w jednym miejscu.
Ubezpieczenia: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, firm, OC zawodowe
PROMOCJA NA UBEZPIECZENIE SZKOLNE INDYWIDUALNE I RODZINNE.
Ubezpieczenia na życie od 1 zł/dzień.
Zapraszam: pn.wt.czw.pt. 9.00-17.00 środa 9.00-16.00

II

31. 08. 2016 r.

gmina
480 metrów nowych
wodociągów
Samorząd gminy Brzeziny przygotowuje
się do wybudowania 480 metrów nowych
wodociągów. Wkrótce ma być ogłoszony
przetarg na to zadanie.
Prace mają zakończyć się do końca
października, a obejmować będą 3 odcinki - 280 metrowy w Rochnie, 130 metrowy w Jordanowie i 70 metrowy w Buczku. Wartość inwestycji szacowana jest na
kwotę około 150.000 zł brutto.
TOM

Nadzwyczajna sesja
Rady Gminy
26 sierpnia br. odbyła się Nadzwyczajna
Sesja Rady Gminy, podczas której radni zdecydowali min. o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi brzezińskiemu w kwocie
100.000 zł na realizację zadania pod nazwą
„Przebudowa dróg powiatowych Nr 2912 E
w miejscowości Brzeziny, Nr 2913E w miejscowości Eufeminów i nr 5101E w miejscowości Dmosin”. Przekazano także część
nieruchomości, zabudowanej budynkiem
świetlicy środowiskowej, gdzie wcześniej
znajdowały się mieszkania komunalne, na
rzecz Szkoły Podstawowej w Bogdance . Radni wyrazili również zgodę na likwidację drogi wewnętrznej w miejscowości Teodorów.
TOM

Brzeziny

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BRZEZINY
Wójt Gminy Brzeziny informuje, że w dniach 21-23 września 2016 r. na terenie
całej gminy odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka zostanie przeprowadzona
we wskazanych dniach poprzez wystawienie odpadów wielkogabarytowych
przed posesję przy drodze publicznej.
Do 19 września zainteresowani mieszkańcy powinni zgłosić rodzaj oraz ilość odpadów
do odebrania telefonicznie pod numerem
(46) 830-35-25 lub (46) 874-32-29 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Brzezinach.
Firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., która przeprowadzi zbiórkę będzie odbierać
odpady wyłącznie z posesji, których właściciele dokonali zgłoszenia i zostali
wpisani na listę.
Odpady należy wystawić o godzinie 7:00 rano w dniu wywozu.
Terminy zbiórki odpadów z poszczególnych miejscowości:
21.09.2016
ADAMÓW, EUFEMINÓW, GAŁKÓWEK KOLONIA, HELENÓW, JORDANÓW,
IGNACÓW, JAROSZKI, MAŁCZEW, PAPROTNIA, POLIK, TEODORÓW,
WITKOWICE.
22.09.2016
BUCZEK, JANINÓW, DĄBRÓWKA DUŻA, DĄBRÓWKA MAŁA, GRZMIĄCA,
JABŁONÓW, POĆWIARDÓWKA, BIELANKI, ŻABIENIEC, STRZEMBOSZEWICE,
HELENÓWKA, TADZIN, MARIANÓW KOŁACKI, PRZECŁAW, ROZWORZYN,
MICHAŁÓW, SYBERIA, PIEŃSKI HENRYKOWSKIE, SZYMANISZKI, HENRYKÓW.
23.09.2016
BRONOWICE, SADOWA, GAJ, KĘDZIORKI, PRZANÓWKA, TWORZYJANKI,
ZALESIE, BOGDANKA, ROCHNA, ŚCIBORÓW, STARE KOLUSZKI.
W trakcie zbiórki odbierane będą następujące odpady:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
sprzęt AGD: lodówki, zamrażarki, pralki, kuchenki, żelazka, odkurzacze, lokówki itp.
sprzęt RTV: telewizory, radia, magnetowidy itp.
sprzęt komputerowy: komputery, monitory, drukarki, skanery itp.
baterie i akumulatory od samochodów osobowych.
Odpady wielkogabarytowe: meble, dywany, wykładziny itp.
Opony od samochodów osobowych, motocykli, rowerów (nie należy wystawiać opon
od samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych).

Wyrazy szczerego współczucia
Panu Edmundowi Koteckiemu
Staroście Powiatu Brzezińskiego
Z powodu śmierci Ojca
składają
Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka
Pracownicy Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa
Rada Gminy Brzeziny
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Konferencja „Dzielnicowy bliżej nas"
We wtorek 23 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny dobyła się konferencja „Dzielnicowy bliżej nas"
organizowana przez komendanta powiatowego policji w Brzezinach Cezarego Petrusa oraz starostę brzezińskiego Edmunda Koteckiego. Jej celem było przybliżenie
i propagowanie programu prewencyjnego „Dzielnicowy bliżej nas" oraz "Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ”, wymiana poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk i administracji publicznej współpracujących z dzielnicowymi
oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących „ Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ”. Wśród blisko 180
gości znaleźli się m.in. przedstawiciele policji, lokalnych władz samorządowych (powiatowych miejskich i gminnych) oraz ich
komórek organizacyjnych, przedstawiciele
służb mundurowych i podmiotów związanych z bezpieczeństwem, prokuratury rejonowej, szkół, placówek oświatowych i kultury, służb i inspekcji, kościołów i związków
wyznaniowych a także stowarzyszeń współpracujących z policją. Przybyłych uczestników konferencji powitał starosta brzeziński
Edmund Kotecki, przedstawiając udział powiatu brzezińskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa. Z kolei komendant Cezary Petrus
krótko omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu brzezińskiego w półroczu 2016r.
klasujący brzezińską jednostkę jako najlepszą w garnizonie łódzkim. Specjalista Wydziału Prewencji KWP w Łodzi- podkom.
Agnieszka Olejniczak omówiła i przybliżyła
uczestnikom konferencji ogólnopolski program „ Dzielnicowy bliżej nas".
20- osobową listę prelegentów rozpoczął
v-ce dziekan dekanatu brzezińskiego ks.
Mariusz Wojturski, proboszcz parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach,
który przedstawił zagadnienie służby dzielnicowych jako efektywnej współpracy prewencyjnej z Kościołem Katolickim. Z kolei
proboszcz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzmiącej ksiądz Stanisław Bankiewicz
przedstawił to samo zagadnienie w odniesieniu do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Z-ca wójta gminy Brzeziny Lechosław
Adamczyk poruszył zagadnienie współpracy
dzielnicowych z samorządem gminy Brzeziny, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenckich, sekretarz powiatu brzezińskiego , radny miejski w Brzezinach Zbigniew Bączyński
przedstawił dzielnicowego w kontekście

praw konsumenckich oraz omówił współpracę z samorządem szczebla powiatowego. Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi NOSG ppłk Krzysztof Zabielski
zreferował służbę w terenie i kwestię cudzoziemców, prezes Zarządu Powiatu OSP
RP w Brzezinach, dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Dąbrowie Krzysztof Czułno
przedstawił dzielnicowego „oczami" strażaków ochotników, a radny Tadeusz Klimczak
reprezentujący burmistrza Brzezin Marcina Plutę omówił współpracę dzielnicowych
z samorządem miasta Brzeziny.
Przed przerwą wyróżniono druhów
Krzysztofa Długosza i Piotra Mazgajewskiego z OSP Rewicy gmina Jeżów, którzy 15
sierpnia odnaleźli 8- letniego chłopca zaginionego w okolicach mokradeł i rozległych
terenów leśnych. Wyróżnienia wręczyli z-ca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski, wójt gminy
Jeżów Anna Szeligowska i przewodniczący
Rady gminy Krzysztof Orłowski oraz prezes
OSP w Rewicy Zbigniew Rudnicki.
Specjalne ryngrafy i upominki otrzymali również dzielnicowi z Brzezin mł. asp. Łukasz Małkus i mł. asp. Sławomir Stańczyk
z KPP Brzeziny, którzy 6 sierpnia w Brzezinach przy udziale brzezińskich strażaków
zatrzymali agresywnego i niebezpiecznego
sprawcę grożącego wysadzeniem budynku
przy ul. św. Anny poprzez podpalenie butli z gazem. „Jesteśmy wdzięczni policjantom, którzy dokonali tak heroicznego czynu, dzięki takim policjantom jak oni nasi
mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni- powiedział przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia, wręczając wspólnie
z radnym Tadeuszem Klimczakiem pamiątkowe ryngrafy i upominki -„Takich czynów
w codziennej służbie jest wiele, jednak ważną
rzeczą jest aby zawracać na nie uwagę i pokazywać społeczeństwu, że wśród policjantów
jest wielu profesjonalistów. Doceniając ten
profesjonalizm, składam ogromne podziękowania za sprawnie przeprowadzone czynności, które doprowadziły do obezwładnienia
i zatrzymania osoby grożącej wysadzeniem
budynku mieszkalnego” – mówił z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
insp. Dariusz Walichnowski,wręczając listy
gratulacyjne i nagrody motywacyjne.
Po przerwie wystąpienia prelegentów rozpoczęła kierownik MOPS w Brzezinach Teresa Kwiecień, która przedstawiła dzielnicowego ,,widzianego oczami"
ośrodka pomocy społecznej oraz zespołów

interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie. Kolejni mówcy: v-ce przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach Grażyna
Korybut, dyrektor Szkoły Podstawowej nr
1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
Zbigniew Zieliński, kierownik Zespołu Kuratorów Sądu Rejonowego w Brzezinach
Ewelina Krasnowska, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” w Brzezinach i jednocześnie miejski radny Tadeusz
Barucki, nadleśniczy Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie Grzegorz
Wasilewski, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach Elżbieta Szklarek, Krzysztof
Osóbka z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Skierniewicach , Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Tyrankiewicz,
przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego OHP w Łodzi Mirosław Wojciechowski
omówili współpracę dzielnicowych z reprezentowanymi przez nich instytucjami.
Na zakończenie z-ca naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP
w Brzezinach podinsp. Piotr Kryźba przedstawił dzielnicowych KPP w Brzezinach, dokonując jednocześnie podsumowania wyników ankiet ze spotkań w ramach kampanii
poprzedzającej konferencję. Tadeusz Zagajewski, prezes Centrum Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Łodzi, przedstawił
elementy bezprzyrządowego rozpoznania
osób pod wpływem środków psychoaktywnych, a naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Brzezinach w Brzezinach podinsp. Dariusz Kurek zaprezentował
praktyczne funkcjonowanie Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, która już wkrótce będzie obowiązywać także w Brzezinach.
Podsumowania blisko 4- godzinnej konferencji dokonali zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Dariusz Walichnowski, starosta brzeziński Edmund Kotecki
oraz komendant powiatowy Cezary Petrus.
W opinii uczestników zorganizowana w doskonały sposób przez komendanta powiatowego policji i powiat brzeziński konferencja
pozwoliła w sposób aktywny przybliżyć zasady funkcjonowania dwóch ogólnopolskich
programów. Sądząc po tak dużej liczbie osób,
które odpowiedziały na zaproszenie organizatorów i wzięły udział we wtorkowej konferencji, sprawa bezpieczeństwa w powiecie
brzezińskim jest zagadnieniem priorytetowym i ważnym dla wszystkich.
g.k.
Fotorelacja str.V
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Ryszard Rynkowski - wielką gwiazdą tegorocznych wakacji
c.d. ze str.1
Na scenie towarzyszyli mu dyrektor
Muzeum Regionalnego Paweł Zybała oraz burmistrz Brzezin Marcin Pluta, który serdecznie dziękował organizatorom koncertu. Natomiast Monika
Zamachowska, jako osoba prowadząca wydarzenie, już na samym początku
zaznaczyła, że Zbigniew Zamachowski
z czułością wspomina swoje dzieciństwo spędzone w obecnym budynku
Muzeum Regionalnego.
Ryszard Rynkowski swój recital rozpoczął również od podziękowań przede

wszystkim dla Moniki i Zbigniewa Zamachowskich za to, że mógł wystąpić
w Brzezinach, które wcześniej widział
tylko, przejeżdżając przez miasto. Następnie artysta rozpoczął występ słowami piosenki: „Dary, dary losu, Póki
ci smakuje świat przy tobie są, Dary,
dary losu”. Później nie zabrakło tak znanych przebojów jak: "Szczęśliwej drogi
już czas", "Natalie", "Wypijmy za błędy",
"Gdybym miał gitarę", czy "Jedzie pociąg z daleka". Wielkim finałem koncertu był wspólny występ ze Zbigniewem Zamachowskim, po którym padły

Odpust w parafii Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej
21 sierpnia br. w parafii pw. Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej odbywały
się uroczystości odpustowe. Mszy świętej
przewodził arcybiskup senior ks. Władysław Ziółek, który erygował tę parafię 1
lipca 2010 r.
Na początku tej niecodziennej wizyty
ks. proboszcz Marek Balcerak zaprezentował ks. arcybiskupowi budujący się kościół. - „Ogromną naszą wdzięczność kierujemy w twoją stronę księże arcybiskupie
za powołanie naszej parafii”- mówił później w kaplicy ks. proboszcz.
Arcybiskup senior ks. Władysław Ziółek w czasie kazania nawiązał do roli Najświętszej Maryi Panny w 1050-letniej historii chrześcijańskiej Polski.

Uroczystość odpustową uświetniły
także liczne poczty sztandarowe, muzyka
orkiestry OSP Przecław oraz śpiew brzezińskiego tenora Janusza Nowańskiego.
Wkrótce parafię pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej czeka kolejna uroczystość. 11 września oprawiona
zostanie Msza św. dziękczynna z okazji
dożynek gminno-powiatowych. Przewodzić jej będzie kanclerz kurii archidiecezji
łódzkiej ks. prałat Zbigniew Tracz.
Na szczególną uwagę zasługuje miejsce, gdzie zastanie ona odprawiona, gdyż
planuje się ją w nowym, obszernym budynku budowanego kościoła, który wkrótce będzie przykryty dachem.
TOM
Fotorelacja str. VI

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
Dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach posiada na oddanie w najem
na okres do 3 lat, powierzchnie biurowe znajdujące się w budynku położonym
w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 10/12.
Budynek jest usytuowany w centrum administracyjnym miasta, pośród banków,
urzędów administracji rządowej i samorządowej, przy drodze krajowej nr72.
Pomieszczenia do wynajęcia:
1. Pomieszczenie, pok. nr 6 o pow. 14,47 m2. - parter
2. Pomieszczenie, pok. nr 7 o pow. 18,05 m2. - parter
3. Pomieszczenie, pok. nr 101 o pow. 18,81m2. - I piętro
4. Pomieszczenie, pok. nr 6 o pow. 14,60 m2. - I piętro
Sposób zagospodarowania: działalność gospodarcza o uciążliwości
nieprzekraczającej granic wynajmowanej nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu udzielane są w Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, parter, pokój 5 lub pod nr tel. 603
223 314

nawet słowa o ewentualnej, wspólnej
trasie koncertowej. Oczywiście nie zabrakło także bisów, gdyż publiczność
długo oklaskiwała Ryszarda Rynkowskiego - wielką gwiazdę tegorocznych
wakacji.
We wrześniu do Brzezin przybędą
kolejne znane postacie. Na zakończenie koncertu Zbigniew Zamachowski
zaprosił wszystkich na spektakl warszawskiego teatru "Kamienica" pt. "Intryga", który odbędzie się w Muzeum
Regionalnym 11 września br. o godzinie
19.30. Bilety na to wydarzenie można
nabyć w muzeum, Centrum Promocji
i Kultury oraz w sekretariacie Urzędu
Miasta.
TOM
Fotorelacja str. X,XI

Narodowe czytanie
z powiatem brzezińskim
Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.
W tym roku w to wydarzenie włączył się
także samorząd powiatu brzezińskiego.
Spotkanie odbędzie się 3 września
o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta, podczas którego będzie
czytana powieść "Quo vadis" Henryka
Sienkiewicza. Lekturę tę wybrali w głosowaniu internauci spośród pięciu proponowanych książek.
Do czytania powieści w Urzędzie Miasta mogą zgłaszać się zarówno osoby indywidualne jak i grupy, które czytać będą
z podziałem na role. Każdy będzie miał
możliwość zaprezentować się w ciągu 5
minut. Nie ma znaczenia także wiek. Mile
widziane są, choć niewymagane, stosowne
stroje. Książki można mieć też swoje lub
skorzystać z udostępnionych przez Starostwo. Warto jednak mieć własny egzemplarz "Quo vadis", gdyż starosta brzeziński
Edmund Kotecki, będzie przybijał na tych
książkach okolicznościowy odcisk pieczęci, którą otrzymał od pary prezydenckiej
– Agaty i Andrzeja Dudy.
Zgłoszenia do udziału w akcji przyjmowane są do 2 września, a wszelkich informacji udziela Katarzyna Spychalska nr.
tel. 46-874-00-90, email:k.spychalska@
powiat-brzeziny.pl.
TOM
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Lato w harcerskim mundurze
Zakończenie wakacji do dobry moment,
aby podsumować akcję letnią brzezińskiego hufca im. Aleksandra Kamińskiego.
W obozie i kolonii dofinansowanej przez samorząd miasta Brzeziny, w ramach projektu "Lato w harcerskim mundurze", wzięło
udział aż 94 młodych ludzi.
Miejscem letniego odpoczynku brzezińskich harcerzy i zuchów był Zarzęcin nad
Zalewem Sulejowskim. Zuchy przebywały
tu przez tydzień, harcerze natomiast dwa
tygodnie, a ich wspólnym komendantem
był pwd. Piotr Zendeł. Kolonia zuchowa

nosiła nazwę "Wyprawa słonecznej fregaty" i nie brakowało tu iście marynarskich
atrakcji, gdyż celem najmłodszych było
zdobycie sprawności marynarza. Dzieci
pływały więc łódkami i kajakami, uczyły
się węzłów, wykonywały statki z papieru,
uwalniały się z rąk "piratów" i miały zajęcia z ratownikami wodnymi. Podsumowań tych działań był chrzest morski oraz
otrzymanie pakietu żeglarskiego. W ramach kolonii zuchowej zorganizowano
także wycieczkę do parku linowego w Tomaszowie Mazowieckim i Skansenu Rzeki
Pilicy. Harcerzom również nie brakowało

Święto kwiatów promowane w Brzezinach
18 sierpnia br. w Brzezinach gościli skierniewiczanie, którzy promowali odbywające się
każdego roku w ich mieście Święto Kwiatów,
Owoców i Warzyw.
- „W tym roku postanowiliśmy wyjść do
mieszkańców okolicznych miast i Brzeziny są
jedną z 21 miejscowości, które odwiedzimy”

- wyjaśniał Tomasz Gołębiewski. - „Warto
do nas przyjechać, gdyż Święto Kwiatów,
Owoców i Warzyw to jedyna tego typu duża
impreza w regionie, która łączy wystawy
ogrodnicze, pokazy sprzętu agroturystycznego oraz występy artystyczne” - dodawał.
W specjalnym namiocie ustawionym
na placu im. Jana Pawła II można było zaś

VIII Pielgrzymka z Brzezin do Częstochowy
20 sierpniabr. pod hasłem "Chrzest bramą
miłosierdzia", w z klasztoru oo. Franciszkanów wyruszyła już VIII Piesza Pielgrzymka z Brzezin do Częstochowy. Pątników żegnali proboszczowie trzech brzezińskich
parafii: ks. dziekan Marek Balcerak, wicedziekan ks. Mariusz Wojturski oraz o. proboszcz Konstanty Ciaranek.
61 pielgrzymów wyruszyło z Brzezin
wraz z o. Benedyktem Kordulą. Pierwszego dnia, około godz. 15:00, w Będkowie

spotkali się z pielgrzymką koluszkowską,
która była organizowana już po raz dwudziesty piąty. Na blisko 140 kilometrowej trasie przewidziano cztery noclegi:
w Moszczenicy, Rozprzy, Bartodziejach
i Witkowicach. Do Częstochowy pielgrzymi weszli 24 sierpnia około godziny 13:15,
a witał ich metropolita łódzki ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, który wieczorem
odprawił uroczystą Mszę św. Następnego
dnia pątnicy z grupy koluszkowsko-brzezińskiej przewodzili drodze krzyżowej

Konkurs orki tradycją powiatu
Wieloletnią tradycją już jest, że przed dożynkami powiatowymi przeprowadzany jest
konkurs orki. W tym roku, jako że dożynki te
odbywać się będą w Dąbrówce Dużej, konkurs orki zostanie przeprowadzony na terenie gminy Brzeziny.
Zgłoszenia są przyjmowane do 8 września, co pozwoli zapewnić właściwą organizację konkursu. - „Jest tu miejsce zarówno dla nowoczesnych jak i najstarszych,

tradycyjnych ciągników, bo ocenie nie podlega jakość sprzętu tylko wykonana praca”- wskazuje starosta brzeziński Edmund
Kotecki. Tradycyjnie przewidziane są dwie
kategorie: pługów zagonowych oraz obracalnych. Kontroli podlegać zaś będzie m.in.
głębokość, szerokość i wyrównanie skib oraz
jakość przykrycia resztek pożniwnych. Konkursowi mają też towarzyszyć inne atrakcje
np. pokaz orki ciągnikiem gąsienicowym
czy prezentacja ciągnika zabytkowego.

atrakcji. Pływali łódkami po Zalewie Sulejowskim oraz uczestniczyli w spływie kajakowym po rzece Pilicy. W odróżnieniu od
zuchów, którzy byli zakwaterowani w domkach, harcerze mieszkali w namiotach.
Komendant hufca pwd. Joanna Kędzia-Kamińska dziękuje swojej kadrze za organizację tak niezwykłego obozu.
Obecnie zuchy i harcerze z brzezińskiego hufca im. Aleksandra Kamińskiego przygotowują się do zaplanowanego na
październik III Pieszego Rajdu Wzniesień
Łódzkich, który będzie dofinansowany
przez samorząd powiatowy.
TOM
Fotorelacja str. V

skosztować skierniewickich jabłek, napić się
świeżo tłoczonego soku, czy otrzymać gadżety związane ze Świętem Kwiatów, Owoców i Warzyw.
W tym roku przypadaj już 39 edycja tegowydarzenia. Zaplanowano ją w dniach
17-18 września, a szczegółowy plan można
znaleźć na stronie internetowej - www.swietokwiatow.pl
TOM
zorganizowanej dla wszystkich pielgrzymek z archidiecezji łódzkiej. Do Brzezin
pielgrzymi wrócili też pieszo, lecz z Koluszek, do których dotarli pociągiem. Witał
ich o. Benedykt Kordula oraz gospodynie
z KGW Zalesie, które dla strudzonych daleką drogą pątników przygotowały smaczny poczęstunek.
W niedzielę 28 sierpnia w czasie wieczornej Mszy świętej dziękowano jeszcze
dobroczyńcom, którzy pomogli przy organizacji VIII Pielgrzymki z Brzezin do
Częstochowy.
TOM
Poszukiwana jest także osoba, która mogłaby zaprezentować orkę przy użyciu konia.
Dla zwycięzców tej rolniczej rywalizacji
przewidziano oczywiście nagrody, a sponsorami są tu m.in.: marszałek województwa
łódzkiego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Izba Rolnicza, Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, firma Farmasz Jerzego Sobocińskiego z Koluszek Starych oraz
Bank Gospodarski Żywnościowej. Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Katarzyna Spychalska nr. Tel. 46-874-0090, e-mail:k.spychalska@powiat-brzeziny.pl.
TOM
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XXVIII sesja Rady Miasta Brzeziny
XVIII sesja RM odbyła się 25 sierpnia br. Na początek uczczono minutą ciszy zmarłego ś.p. Stefana Pazurka byłego przewodniczącego Rady
Miasta Brzeziny. Odbyło się wręczenie aktów
powierzenia stanowisk dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum oraz aktów nadania
stopnia awansu zawodowego nauczycielom.
Stopień nauczyciela mianowanego uzyskały
Agnieszka Ziółkowska, Justyna Cupryn i Martyna Zemła. Po złożeniu ślubowania Panie otrzymały akty. Następnie burmistrz wręczył akty
powierzenia stanowisk dyrektorów na okres 5
lat Annie Mrówce, Zbigniewowi Zielińskiemu
oraz nowo wybranemu dyrektorowi gimnazjum
Michałowi Gołąbkowi.
Przewodniczący Grzegorz Kędzia przedstawił porządek obrad: 1. otwarcie obrad; 2.
uczczenie minutą ciszy zmarłego Stefana Pazurka; 3.wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorom; 4.wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego; 5. przyjęcie
prawomocności obrad; 6. przyjęcie porządku
obrad; 7. przyjęcie protokołów z obrad XXV,
XXVI i XXVII sesji RM; 8. informacja burmistrza o pracach między sesjami; 9. zapytania
i interpelacje radnych; 10. odpowiedzi na interpelacje; 11. zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek
miejskich i prezesa Spółdzielni Socjalnej; 12.
informacja ws. planów remontów i inwestycji
drogowych tzw. harmonogramu na okres do
końca kadencji władz samorządowych; 13.sprawozdanie z pracy: Rady Miasta Brzeziny, komisji rewizyjnej RM, komisji finansowo-budżetowej RM, komisji rozwoju gospodarczego RM,
komisji spraw społecznych RM, komisji edukacji, kultury i sportu RM, oraz dyżurów pełnionych przez radnych; 14.rozpatrzenie projektów
uchwał ws. zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Brzeziny na 2016r., zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Brzeziny na
lata 2016-2019, udzielenia pomocy finansowej
powiatowi brzezińskiemu na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi
podtopieniom w regionie powiatu brzezińskiego etap 2., Współpracy miasta Brzeziny z Powiatem Brzezińskim w zakresie przystąpienia
do realizacji zadania publicznego pod nazwą:
Przebudowa infrastruktury drogowej w ul.
Niemcewicza, ul. Dekerta, ul. Potockiego, ul.
Czartoryskiego, ul. Małachowskiego w Brzezinach etap 2.,Wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o. określenia warunków

udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta
Brzeziny; 15. wolne wnioski, sprawy różne; 16.
zakończenie sesji.
Z uwagi na zmieniony porządek obrad na
samym początku przewodniczący G. Kędzia
złożył wniosek o zmianę w porządku obrad
i zamianę kolejności. Burmistrz natomiast zgłosił wniosek do porządku obrad o wprowadzenie 2 autopoprawek w podpunkcie14.3 i 14.4,
a także o włączenie do porządku obrad uchwały
RM ws. zmiany uchwały nr 47/252 /2014 z dn.
27.02.2014 ws. przystąpienia rozporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeziny dla 11 obszarów miasta. Autopoprawki dotyczyły: uchwały
ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Brzezińskiemu na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa dróg powiatowych nr 29 12
E w mieście Brzeziny, 29-13 E w Eufeminowie,
51-01 E w Dmosinie; oraz zmiany nazwy zadania: Przebudowa dróg powiatowych 29-12 E
w mieście Brzeziny, 29-13 E Eufeminowie i 5101 E w Dmosinie.
Informacja burmistrza o pracach między
sesjami
28.06. Burmistrz wziął udział w posiedzeniu Zarządu i Rady Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. Podjęta została
uchwała ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2015r.
29.06. Odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników PEC Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz
udzielono absolutorium zarządowi.
30.06. Przez miasto przejechał peleton kolarski w ramach 27. Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, liczący ponad
130 kolarzy, przy ul. Przedwiośnie był lotny finisz z premią.
30.06. Odbyły się konsultacje społeczne
dla organizacji pozarządowych i samorządów
z Ministrem Środowiska w siedzibie Ministra
w Warszawie ws. nowych założeń gospodarki
odpadami.
1.07. Burmistrz wraz z z-cą wzięli udział
w uroczystym otwarciu odcinka autostrady
A1 między Strykowem a Tuszynem.
6.07. Z-ca burmistrza wraz z naczelnikiem
R. Pyką spotkali się z przedstawicielami miasta
w Strykowie ws. komunikacji międzygminnej,
propozycja dot. utworzenia linii pomiędzy miastami w związku z transportem pracowników
do miejscowych przedsiębiorstw.

8.07. Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora
gimnazjum, do konkursu została złożona tylko
jedna ważna oferta, komisja wybrała kandydata
Michała Gołąbka.
12.07. Z-ca burmistrza wzięła udział w spotkaniu w KPP w Brzezinach ws. Światowych
Dni Młodzieży i organizacji imprezy na ziemi
brzezińskiej.
13 07. Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie
ws. wzmacniania wymiaru miejskiego - perspektywa europejska i krajowa. Spotkanie
było poświęcone agendzie miejskiej w Unii
Europejskiej.
13.07. Konsultacje w Banku Gospodarska
Krajowego ws. dofinansowania do projektów
budownictwa czynszowego, mowa o trzech
podprojektach: przebudowa rynku na działce niezabudowanym, zrewitalizowaniu obiektu poprzemysłowego w Brzezinach i wyodrębnieniu tam powierzchni handlowej, usługowej
i mieszkaniowej oraz projekt domów wielorodzinnych, wolno stojących na obszarze pomiędzy pływalnią a budynkami JHM Development.
15.07 Burmistrz wziął udział w spotkaniu
u wojewody łódzkiego z Min. Rozwoju Mateuszem Morawieckim.
18.07 Odbyło się spotkanie ws. budownictwa pasywnego i ewentualnego projektu hali
sportowej, który chcemy zgłosić do konkursu
regionalnego programu operacyjnego.
18.07. Burmistrz podpisał porozumienie na
pomoc finansową w kwocie 12 tys. zł dla komendy PPSP w Brzezinach (zakup ubrań i środków ochrony indywidualnej).
19.07. Z-ca burmistrza uczestniczyła w obchodach Święta Policji KPP w Brzezinach.
19.07. Odbyło się spotkanie ws. rozbudowy
Przedszkola nr 3 w Brzezinach, mowa o modernizacji budynku wewnątrz oraz doprowadzeniu
rurociągu z PEC-u oraz dobudowaniu pawilonu, co wynika z przyrostu naturalnego w gminie oraz kwestii logistycznej.
20.07. Burmistrz spotkał się z Markiem Michalikiem prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Łodzi ws. włączenia Brzezin
do strefy i utworzenia w Brzezinach podstrefy
łódzkiej, mowa o terenie podlegającym rewitalizacji pogórniczej.
21.07. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego Pawłem
Lisowskim ws. współpracy miasta w zakresie
stworzenia spółki celowej na potrzeby funduszu municypalnego.
22.07. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu z zarządem Związku Miast Polskich
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w Sokołowie Podlaskim, omawiano sprawy bieżące, głównym tematem była reforma
oświatowa.
22.07. Z-ca burmistrza wzięła udział w spotkaniu ws. promocji miasta „Z prądem czy pod
prąd?”
20-24.07. Odbyły się spotkania organizowane w związku z ŚDM na terenie ziemi
brzezińskiej.
25.07. Odbyło się spotkanie informacyjne
dot. nowej perspektywy finansowej UE na lata
2014-2020 i rozwoju z tym związanym; uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie korzyści niesie
z sobą współpraca z funduszem municypalnym.
25.07. Burmistrz spotkał się z właścicielami
nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego dot. planowanej inwestycji.
27.07. Zarządzeniem z dn. 27.07. burmistrz
wprowadził nowy Regulamin Organizacyjny
UM, który obowiązuje od 28.07.
28.07. Burmistrz był na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim ws. zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla 11
obszarów w celu złożenia wyjaśnienia.
1.08. Uczczono 72. rocznicę Powstania
Warszawskiego.
3.08. Podpisano umowę na udzielenie dotacji parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża
w kwocie 50 tys. zł na remont konserwatorki.
8.08. Spotkanie w Skierniewicach z zarządzającymi Regionalną Instalacją Przetwarzającą Odpady Komunalne w Julkowie w celu podjęcia ewentualnej współpracy polegającej na
przekazaniu części aktywności z zakresie gospodarki odpadami.
09.08. Odbyło się walne zgromadzenie
Communal Service.
09.08. W związku z kontrolą w Zarządzie
Województwa Łódzkiego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego złożyli wizytę w Urzędzie Miasta u burmistrza w celu
zebrania informacji dot. realizacji projektów
WROT-a, podobne działania są prowadzone w innych gminach biorących udział w tym
projekcie.
10.08. Z-ca burmistrza uczestniczyła w posiedzeniu komisji mieszkaniowej w TBS Sp. z o. o.
15.08. Odbyły się uroczystości święta Wojska Polskiego.
16.08. Odbyło się spotkanie wicestarosty
Romana Sasina i prezesa ZUK-u ws. współpracy z powiatem brzezińskim dot. modernizacji
ul. Małczewskiej i budowy kanalizacji w tej ulicy i pomocą między samorządami.
17.08. Burmistrz spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia „Inni” i Stowarzyszenia
„Patriotyczne Brzeziny” m.in. ws. utworzenia
skate parku.
19.08. Odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu, który przygotowuje dokumenty

do projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
23.08. W Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej
komitetu monitorującego program Inteligentny Rozwój. Burmistrz był jako przedstawiciel
Związku Miast Polskich; spotkał się z również
Wiceministrem Rozwoju Pawłem Chorążym
ws. projektów dotyczących gospodarki w obiegu zamkniętym, m.in. projektu „SmartCuty”
i „Mobility”, BGK fundusz municypalny i Centrum Recyklingu.
23.08. Burmistrz spotkał się z przedstawicielami PGE w Łodzi ws. realizacji remontów sieci energetycznej i rozmawiał o włączeniu PGE, jako partnera w projekt SmartCity
i Mobility.
24.08. Odbyło się spotkanie ws. możliwości
nabycia w ramach współpracy z BGK budynku
po byłej „Daminie” oraz jego zaadaptowania do
celów mieszkalno-usługowych.
24.08. Burmistrz spotkał się z wykonawcami, inspektorem nadzoru oraz projektantami
zadania pod nazwa: Remont kanału deszczowego na odcinku długości 700 mb w mieście
Brzeziny.
24.08. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bratek” ws. zawarcia porozumienia dot.
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zajętych przez ogrody działkowe.
Radny J. Piątkowski pytał o możliwości miasta w kwestii środków zewnętrznych i pokrywania wkładów własnych wymaganych w projektach. Biorąc pod uwagę planowaną pomoc
powiatowi brzezińskiemu, radny wyraził pewne obawy dot. ilości środków na pokrycie kosztów projektów. Zaproponował ponowną analizę budżetu. Drugie pytanie dot. budownictwa
czynszowego. Radny poprosił o przybliżenie tematu. Burmistrz M. Pluta mówił, że trwają analizy, nie są jeszcze znane ostateczne ustalenia
dot. chociażby możliwości odliczenia VAT-u.
Patrząc na budżet dziś, nie mamy wystarczających środków. Zapraszane są inne podmioty
do wejścia w projekty, np. duże spółki. Częściowym zbilansowaniem wkładu własnego może
być sprzedaż gruntów miejskich, których wartość wzrasta. W tej chwili dotacje mogą wynieść
prawie 100 mln zł, jest to ogromna szansa dla
miasta. Zaangażowanie w projekty może przynieść oszczędności. Wsparcie dla powiatu to
450 tys. z czego 250 tys. ma do nas wrócić. Są to
środki przeznaczone na przebudowę i wybudowanie chodnika przy ul. Małczewskiej.
W nawiązaniu do BGK i tematu budownictwa czynszowego: jesteśmy zobowiązani do
szybkiego określenia kosztorysów projektów
i remontów. Dotacja ma wynieść od 20 do 40

mln zł, które będą bezpośrednio wpływały na
inwestycje w mieście, nie obciążając budżetu.
Jesteśmy trzecim podmiotem samorządowym,
który się zgłosił. Czekamy na podpisanie listu
intencyjnego. Jednym z zamierzeń inwestycyjnych jest zakup budynku „Daminy” na lokale
handlowo-usługowo-mieszkaniowe. Właściciel
budynku jest zainteresowany sprzedażą. Ideą
tego funduszu jest wynajem długoterminowy
z możliwością wykupu na własność, oprócz lokali w rynku miejskim. Czynsze mają być zrównoważone, te dla najemców lokali w rynku będą
określane regulaminem. Powołana zostanie
spółka celowa, która będzie stroną w wykupie
budynku „Daminy”. Rada nadzorcza spółki
liczy trzy miejsca - jedno zajmuje przedstawiciel miasta, dwa przedstawiciele BGK. Radny J.
Piątkowski mówił, że sprzedaż gruntów miejskich nie daje pewności zabezpieczenie kosztów
wkładu własnego. Natomiast M. Pluta uspokajał, że w chwili obecnej są tworzone koncepcje,
które mają przybliżyć koszty budowy mieszkań
i określenia ceny metra kwadratowego. Następnie głos zabrał radny T. Barucki, który wyraził wątpliwości ws. projektów dofinansowania
z BGK i pytał, czy miasto ma przygotowany
projekt z ZIT-u. Wspominał także o regulacjach
dot. działkowców, które np. w Łodzi są dużo korzystniejsze niż w Brzezinach. Burmistrz odpowiadał, że nie ma żadnych obaw w kwestii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jedyny
problem, jaki zaistniał dotyczył projektu powiatowego. Naciskaliśmy na wcześniejsze podpisanie zobowiązań. W konkursach tzw. miękkich na działalność gospodarczą duży wpływ
ma komunikacja, my pozostajemy w kontakcie
z innymi miastami.
Burmistrz zobowiązany zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej musiał podjąć
pewne kroki, dlatego nieporozumienie z działkowcami zakończyło się rozprawą sądową.
Natomiast żadnej ze stron nie zależy na dalszym konflikcie i są w trakcie tworzenia ugody.
W dalszej części radny T. Barucki pytał, jakie
problemy stwarza wycofanie się Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z programu
KAWKA? Burmistrz wyjaśniał, że w skrócie nie
ma pieniędzy na finansowanie części inicjatyw.
Radny zapytał, co w takim razie z projektem,
który był przeznaczony na uciepłowienie miasta przez PEC? Burmistrz mówił, że program
KAWKA jest wycofany w każdej formie. Projekt PEC zakładał rozbudowę sieci i przyłączy.
Te działania zostały zablokowane. Mamy możliwość finansowania tych programów z innych
funduszy, chociażby z Regionalnego Programu
Operacyjnego.
JLB
Ciąg dalszy w następnym wydaniu BIS.

XVI

31. 08. 2016 r.

Dożynki gminno-parafialne w Jeżowie
Jeżowskie dożynki tradycyjnie rozpoczęły
się w południe Mszą św. dziękczynną w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Dalsze uroczystości, które trwały aż do godzin
wieczornych, miały miejsce na placu za Urzędem Gminy.
Mszę św. celebrował ks. proboszcz Andrzej Chmielecki, który w czasie kazania
przypominał, „że chleb jest wartością bezcenną” i oceniał, że prawdziwym bólem jest,
„gdy praca rolnika jest nieszanowana przez
innych ludzi”. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przemaszerował pod Urząd Gminy Jeżów, gdzie licznych gości witali wójt Anna Szeligowska i przewodniczący Rady
Gminy - Krzysztof Orłowski. - „Okres żniw
to moment zbioru plonów, o które się zabiega przez cały rok, dziś zaś już drodzy rolnicy
możecie odpocząć, zacząć świętować i podziwiać waszą wielomiesięczną pracę, która
jest podstawą egzystencji ludzkiej, czego nikt
nie zmieni” - wskazywała w swym wystąpieniu wójt Anna Szeligowska. Następnie -jak

tradycja nakazuje- starostowie dożynkowiSabina Borowińska i Michał Matysiak- wręczyli włodarzom gminy owoce pracy - chleb
i miód z tegorocznych zbiorów. Od mieszkańców gminy Jeżów oraz podopiecznych
DPS w Dąbrowie także przekazano wieńce
dożynkowe.
Miłym momentem uroczystości były
gratulacje dla Klemensa Piotrowskiego, który w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia
przewodniczenia jeżowskiej orkiestrze OSP.
Nie zabrakło również wystąpień gości.
Głos zabrali: radna Sejmiku Województwa
Łódzkiego Beata Ozga-Flejszer, dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli - Andrzej
Styczeń, który reprezentował prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, przedstawiciele władz powiatu - radni: Irena Gralewska-Jagiełło, Mariusz Guzicki i Jarosław Kobus,
przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Eugeniusz
Supera oraz kierownik rogowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji Modernizacji
Rolnictwa - Renata Kobiera.

Po części oficjalnej przyszła pora na występy artystyczne. Prezentowały się działające przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji zespoły Jazz Folk Dance i Elita.
W czasie dożynek nie mogło zabraknąć
strażackiej loterii fantowej, której tradycja
sięga jeszcze czasów przedwojennych, z blisko pół tysiącem losów, podczas której każdy coś wygrywał.
Natomiast poszczególne sołectwa przygotowały poczęstunek, a oprócz nich własne stoisko miały również Dom Pomocy
Społecznej w Dąbrowie, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego oraz Komenda
Powiatowa Policji, gdzie mieszkańcy mogli
m.in. zgłaszać problemy związane z bezpieczeństwem oraz zapoznać się ze swoim dzielnicowym mł. asp. Łukaszem Małkusem.
Wieczorem,po biesiadzie dożynkowej
z Pogotowiem Artystycznym, zaplanowano jeszcze koncert zespołu Trzy Gitary,
a dzień zakończył się dyskoteką przy muzyce DJ-a MaRo.
TOM
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Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Brzeziny

W minioną niedzielę 28 sierpnia Zarząd Koła PZW Brzeziny zorganizował po
raz kolejny zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta Brzeziny. Słoneczna pogoda zachęciła
do przybycia nad Staw Miejski, gdzie po
krótkiej odprawie dziesięciu uczestników
udało się na swoje stanowiska. Najmłodsi
prezentowali swoje umiejętności pod czujnym okiem opiekunów. Po zakończeniu

zawodów złowione ryby zostały zważone i zmierzone, a sędziowie czym prędzej
przystąpili do ogłoszenia wyników. Za
złowienie najcięższej i najdłuższej ryby
pierwsze miejsce zajął Brajan Sobieszkoda, który w nagrodę otrzymał ,,Puchar Burmistrza Miasta Brzeziny” oraz
kij wędkarski. Drugie miejsce przyznano
Dawidowi Filipińskiemu, który w nagrodę za udział otrzymał kołowrotek. Trzecie

miejsce i nagrodę w postaci podbieraka
otrzymał Szymon Zambrzycki.
Puchary dla najlepszych oraz słodkie
upominki dla wszystkich uczestników
wręczył burmistrz Marcin Pluta. Specjalną nagrodę za najdłuższą złowioną rybę
przygotowała i przekazała na ręce zwycięzcy zawodów radna Rady Miasta Brzeziny i członkini koła PZW Ilona Skipor.
mk

