UCZNIOWIE
POŻEGNALI ROK
SZKOLNY

NISKIE OPŁATY
ZA CIEPŁO
W BRZEZINACH

7

11

KOLEJNE
MISTRZOSTWO
POLSKI
HOKEISTEK 15

Dni Brzezin

z d a r z y ć”, „ P t a s i e k”,
„Z miasta”, czy też „Jak
Bonnie i Clyde” na długo pozostanie w pamięci publiczności. W przerwie między koncertami Dawid Saj zaprosił
do strefy kibiców, gdzie na
dużym ekranie można było obejrzeć
mecz Polska –
Kolumbia. Co
prawda Polska przegrała,
ale brzezińskie laskarki
z klubu Hokej
Start Brzeziny
po raz kolejny wywalczyły złoty medal zostając
Mistrzyniami
Polski i tym
wesołym wydarzeniem postanowiły podzielić
się przed występem
zespołu Afromental.
Koncert zespołu Afromental zakończył pokaz sztucznych ogni.

ak co roku początek lata kojarzy się z wielkim świętem miasta. Dni Brzezin to
czas relaksu i zabawy. Wśród imprez towarzyszących tegorocznym znalazły się
zawody sportowe, koncerty i warsztaty w muzeum, a główna impreza odbyła
się w niedzielę 24 czerwca.

W dawnej żwirowni przy ul.
Waryńskiego w Brzezinach
o godz. 10.00 rozpoczęły się
Mistrzostwa Województwa
Łódzkiego w Maratonie Rowerowym MTB. Po kategorii
dziecięcej i rodzinnej wystartowali dorośli. O godz. 12.00
po Parku Krajobrazowym
Wzniesień Łódzkich odbyła
się piesza trzygodzinna wycieczka. Kilka minut przed
godziną 17.00 burmistrz
Marcin Pluta, dyrektor Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach Ewa Kalińska
oraz prowadzący Dawid Saj
otworzyli tegoroczne święto miasta. Na scenie pojawili
się także wicestarosta Roman
Sasin i przewodniczący Rady

Powiatu Brzezińskiego, którzy złożyli mieszkańcom życzenia z okazji święta miasta.
Następnie odbyła się dekoracja uczestników Brzezińskich
Mistrzostw Świata. Zwycięski puchar otrzymała drużyna strażaków. II miejsce zajęła amatorska drużyna ze
Zgierza, a trzecie Relaks zasilony młodszymi piłkarzami.
Nagrodzono także najlepszych zawodników. W gronie najlepszych znaleźli się
najprzystojniejszy zawodnik
wytypowany przez redaktor
naczelną BIS – Michał Szczepaniak, najlepszy zawodnik
Jakub Raj, najlepszy strzelec Michał Marciniak i najlepszy bramkarz Radosław
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SUKCES
PLENEROWEGO
OCH TEATRU

Filipiński. Kolejnym
punktem programu był
pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu dzieci ze szkoły
tańca „Step Dance”
prowadzonej przez
Krzysztofa Wegwerta. Większość z prezentuj ą c y c h s i ę
uczestników
uczęszcza na
zajęcia do Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach.
Następnie odbył się
koncert Anity Lipnickiej. Autorka takich piosenek jak
„Wszystko się może

Warto wspomnieć o tym
co działo się wokół sceny.
W namiocie CPiK kupony
z gazety można było wymienić na biało czerwone szaliki,
a osoby uczestniczące w konkursach ekologicznych mogły liczyć na nagrody w postaci gadżetów, termicznych
kubków, a nawet piknikowych koców. Na stosiku City
Net odbył się konkurs siłowania się na ręce o puszkę
piwa. Członkowie stowarzyszenia EBeeRy prezentowali
swoje motocykle, a Babeczki Chili kusiły smakowitymi
potrawami. Brzezińscy harcerze zaangażowali się w malowanie dzieciom twarzy,
a członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” w namiocie uruchomili strzelnicę. Obchodzący pierwszą
rocznice istnienia klub fitness Green Fit Julia z Brzezin
udostępnił dzieciom trampoliny i zapraszał na pokazy
treningów sportowych. Dla
dzieci był także przygotowany plac zabaw z dmuchanych
zjeżdżalni.
 GK

Drugi zlot motocyklistów Wraca kino letnie w muzeum
Niedzielny zlot rozpoczął
się mszą św. w kościele pw.
Podwyższenia św. Krzyża w
Brzezinach o godz. 13.30.
Mszę św. w intencji uczestników zlotu celebrował ks. Mariusz Wojturski, proboszcz
kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża. Na kościelnym parkingu zgromadziło się ponad 450 motocykli.
Po drodze dołączali kolejni spóźnieni uczestnicy zlotu. Godzinę później na ulicach Brzezin rozpoczęła się
parada motocykli. Nad bezpieczeństwem uczestników
parady czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach, chociaż

trzeba zauważyć, że taka liczba przejeżdżających motocykli robiła zarówno dużo hałasu jak i sporo zamieszania.
Ok. godz. 15.00 impreza
przeniosła się na teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach. Motocykliści swoje
piękne maszyny zaparkowali na terenie zielonego boiska, gdzie można było z bliska obejrzeć chromowane
cuda techniki na dwóch kółkach. Na terenie utwardzonego parkingu odbywała się
część rekreacyjna zlotu. Dla
uczestników zlotu przewidziano ciepłe posiłki. Była

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ



Pod hasłem „Zlećmy się w Brzezinach” Klub Motocyklowy EBeeRy zorganizował
kolejny zjazd pasjonatów. Tym razem zlot odbył się pod patronatem Burmistrza
Miasta Brzeziny.

Najstarszy motocykl zlotowy

 CIĄG DALSZY NA STR. 3



Miłośników dobrego kina czeka nie lada gratka. Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Brzezinach Paweł Zybała wyszedł z inicjatywą zorganizowania „Kocówki”,
czyli wieczornej projekcji filmów.

Pomysł zrodził się podczas
organizacji stref kibica. Muzeum Regionalne w Brzezinach zakupiło licencję na
publiczny pokaz meczów
Mundialu, na wielkim telebimie. Ekran od samego początku służył transmisjom
spotkań piłkarskich, ale postanowiono go również wykorzystać do innych inicjatyw. Dlatego zapadła decyzja o powrocie letniego kina
plenerowego, które w poprzednich latach cieszyło się
sporym zainteresowaniem
naszych mieszkańców. Muzeum Regionalne dopełniło formalności związanych
z publicznym odtwarzaniem

filmów i postanowiło porwać
wszystkich zainteresowanych w przygodę z najlepszymi produkcjami filmowymi
kina europejskiego ostatnich
lat. Firma Vivarto z Lublina
zajmująca się dystrybucją filmów przesłała szereg ciekawych propozycji. Tytuły nie
są łatwo dostępne, więc warto wybrać się do brzezińskiego kina pod chmurką, tym
bardziej, że prognoza pogody
na najbliższe dni jest bardzo
optymistyczna. Zasady „Kocówki” są bardzo proste. Widzowie na seanse zapraszani
są z własnymi kocami oraz
jedzeniem i piciem. Muzeum
w razie potrzeby dysponuje

ograniczoną liczbą koców
i krzesełek. Na brzezinian
czeka aż pięć seansów. Pierwszy z nich już w niedzielę
8 lipca o godz. 21.00. Wstęp
na filmy jest wolny.
• 8 lipca, g. 21.00
Wieczni chłopcy (2013)
[95 min.] reż. Anthony Marciano
• 9 lipca, g. 21.00
Pewnego razu na dzikim
wschodzie (2014)
[100 min.] reż. Hiner Saleem
• 12 lipca, g. 21.00
Russendisco (2012)
[100 min.] reż. Oliver Ziegenbalg
• 13 lipca, g. 21.00
Szkolna imprezka (2013)
[119 min.] reż. Bora Dagtekin
 GK
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Dni Brzezin 2018 w obiektywie aparatu

Puchar za zwycięstwo w Brzezińskich Mistrzostwach Świata odebrali strażacy z PSP. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Występy grupy tanecznej ze Step Dance Studio były pełne energii. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Mistrzostwa Województwa MTB zgromadziły na starcie wielu uczestników. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Babeczki Chili oferowały na stoisku swoje pyszne wyroby. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Do Strefy Kibica meczu Polska – Kolumbia przybyło wielu fanów reprezentacji. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Brzezińskie hokeistki świętowały Mistrzostwo Polski na Dniach Brzezin. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Drugi zlot motocyklistów
 DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
grochówka, ciasto, pierogi
z mięsem lub ze serem, a dla
dzieci cukrowa wata. Dzieci mogły także skorzystać
z malowania twarzy specjalnymi farbami. Dla starszych
uczestników zlotu przygotowane były konkursy z nagrodami.
Najstarszym uczestnikiem zlotu był 2,5 letni Jasiek
z Brzezin, który razem z babcią i dziadkiem na zlot przyjechał na elektrycznej yamasze. Najmłodszym kierowcą
na zlocie był 14 - letni Mateusz Placek, który z Łyszkowic przyjechał na Aprilii RS

50 (motorowerze). Najdalej
do domu miał Artur Dzwonik z Wrocławia, który na
kawasaki pokonał odległość
239 kilometrów. Z kolei najstarszym motocyklem na zlocie był WFM 125 z 1961 roku
Arkadiusza Rutkowskiego. 26
letni mieszkaniec Łodzi kupił
go kilka miesięcy temu.
Podczas zlotu rozegrano
także konkursy sprawnościowe. Wkręcanie w silnik
świecy motocyklowej w rękawicach na czas wygrał Michał Markus, II miejsce zajął Tomasz Kalarus, a III
Szymon Rybiński, slalom

w alkogoglach najszy bciej pokonali Mariusz Pązik, Konrad Kasprzak i Jarosław Kostecki, zaś w rzucie
oponą bezkonkurencyjny był
Mariusz Pązik, który pokonał Michała Ryżanka i Jarosława Polaka. Z kolei Dawid
Piotrowski z Brzezin wygrał
nagrodę główną - kurs prawa jazdy kategorii A, ufundowany przez Autoakademię
Łódź. Warto dodać że przez
cały czas zlotu Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi od honorowych dawców
przyjmowała krew.   GK

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Sukces brzezińskiego TBS
Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy!
W związku z uniemożliwieniem Zarządowi Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o. przedstawienia na LIII Sesji Rady
Miasta wyników działalności
Spółki w 2017 r. za pośrednictwem mediów z radością informujemy, iż po raz pierwszy od lat zamknęliśmy rok
obrotowy 2017 zyskiem, poprawiając wynik finansowy
Spółki o blisko 110%, wskaźnik płynności trzeciego stopnia o 450%, zaś wskaźniki rentowności wskazują wartości
dodatnie. Wypracowany przez
nas zysk zmniejszył tym samym stratę Spółki z lat ubiegłych i w korelacji z poprawą
wskaźników czyni z Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. bezpiecznego i rzetelnego partnera biznesowego.

Ubiegły rok był dla nas czasem wielu wyzwań i wytężonej pracy. Oddaliśmy mieszkańcom Brzezin w najem 20
lokali mieszkalnych, kolejne oddawać będziemy w tym
roku. W nieruchomościach
własnych, ale i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, wykonaliśmy prace remontowe i modernizacyjne
angażując blisko 270 tys złotych – wymienialiśmy stolarkę
okienną i drzwiową, instalację
elektryczną i wodno-kanalizacyjną, remontowaliśmy dachy
budynków mieszkalnych i gospodarczych, remontowaliśmy
balkony oraz wykonywaliśmy
wiele drobnych prac remontowo-budowlanych.
Wiele pracy jeszcze przed
nami, lecz nie zwalniamy
i 2018 rok obfituje w nowości w zakresie oferty Spółki jako
zarządcy nieruchomościami
oraz kolejne remonty i modernizacje. Wprowadziliśmy

nieodpłatnie nową usługę
w zakresie sprzątania klatek
schodowych w zarządzanych
przez nas nieruchomościach,
obniżyliśmy również opłaty za
zarządzanie. Zwiększyliśmy zatrudnienie pracowników tworząc dwie ekipy budowlano-remontowe. Już w tym roku
wraz z PEC Sp. z o.o. doprowadzimy ciepło wraz ciepłą wodą
do kolejnych trzech budynków. Remontujemy kolejne dachy budynków mieszkalnych
i gospodarczych, czeka nas wymiana kolejnej stolarki okiennej i drzwiowej. Każdego dnia,
odpowiadając na potrzeby
mieszkańców Brzezin, wykonujemy drobne prace remontowo-budowlane. Tak sprawna i szybka reakcja jest możliwa dzięki nowym standardom
komunikacji jakie wprowadziliśmy w roku ubiegłym. Obecnie wszystkie bieżące informacje dotyczące Spółki znajdziecie Państwo na naszej nowej

stronie internetowej oraz na
fan page. Cały czas stawiamy
jednak na kontakt bezpośredni. Zlikwidowaliśmy więc konieczność zapisywania się na
spotkania, a w środy zmieniliśmy godziny pracy, dostosowując je do potrzeb osób pracujących (w środy zapraszamy
w godzinach 7.00-18.00, w pozostałe dni w godzinach 7.0015.00). Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.tbsbrzeziny.pl oraz

fanpage na Facebooku fb.com/
tbsbrzeziny.
Bez wątpienia rok 2017 jest
dla Spółki czasem wielkiego
sukcesu, którego jednak nie
osiągnęlibyśmy bez Państwa.
Składamy więc serdeczne podziękowania naszym mieszkańcom za setki spotkań, uwagi i nawet cierpkie słowa – bo
to dzięki nim każdego dnia
stajemy się lepsi. Za pozytywne opinie i terminowe wpłaty, dzięki którym nasza praca

staje się bardziej satysfakcjonująca. Naszym właścicielom,
członkom Wspólnot Mieszkaniowych, dziękujemy za dobrą
współpracę i za zaufanie jakim Państwo nas obdarzyliście
powierzając nam, zarówno
w 2017 jaki 2018 roku, zadania
związane z zarządzaniem naszymi nieruchomościami.
Zarząd i Pracownicy
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.
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Starostwo Powiatowe w Brzezinach • ul. Sienkiewicza 16 • 95-060 Brzeziny • tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl • starostwo@powiat-brzeziny.pl • promocja@powiat-brzeziny.pl

Ćwiczenia praktyczne „Powódź” Zakończenie roku szkolnego
Dnia 27 czerwca 2018 roku w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
brzezińskiego odbyły się ćwiczenia praktyczne „Powódź”, których organizatorem był
KP PSP w Brzezinach.
Ćwiczenia polegały na zabezpieczeniu upustu wodnego na
zbiorniku wodnym w Rochnie (Gmina Brzeziny).
Według założeń przepływająca woda nad linią brzegową podmywała ziemię
wokół upustu, co mogło doprowadzić do uszkodzenia
upustu i podtopienia gospodarstw rolnych i budynków
mieszkalnych położonych
wzdłuż rzeki Mrogi. Strażacy PSP z powiatu brzezińskiego wraz z jednostkami

OSP wspomaganymi przez
wolontariuszy z LO Brzeziny i Strzelcy JS 1201 „Brzeziny” p o dw yższyli linię
brzegową za pomocą worów
z piaskiem. Ćwiczono także udzielanie pierwszej pomocy medycznej. Ćwiczenia
w założeniu miały zapewnienie współdziałania służb ratowniczych i płynnego przepływu informacji. Starosta
Brzeziński Edmund Kotecki
prowadził trening Powiatowego Zespołu Zarządzania

Kryzysowego. W ćwiczeniu
brali udział również: KP Policji w Brzezinach, Zespół
Ratownictwa Medycznego,
uczniowie LO w Brzezinach,
Strzelcy JS 1201 „Brzeziny”.
Na potrzeby ćwiczenia wykorzystano również sprzęt
z firmy And-Mar z którą
Starostwo Powiatowe posiada zawarte porozumienie
na użycie sprzętu ciężkiego
oraz materiałów w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

W dniu 22 czerwca 2018 w brzezińskich szkołach prowadzonych przez powiat
nastąpiło zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Uczniowie którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce
jak również godnie reprezentowali Powiat Brzeziński
na wszelakich olimpiadach
i zawodach sportowych,
prócz świadectw z czerwonym paskiem otrzymywali

Pamiątkowe dyplomy zatytułowane „Nagroda Starosty
Brzezińskiego”, jak również
książkowe upominki, które
stanowiły docenienie ich trudu oraz ciężkiej pracy włożonej w realizacje ponadstandardowych zadań. Powiat

Brzeziński reprezentowali:
Naczelnik Wydziału Oświaty Elżbieta Czerwiec-Półbratek, Przewodnicząca Komisji Edukacji Zdrowia i Spraw
Społecznych Irena Gralewska-Jagiełło oraz Wicestarosta Roman Sasin. 
JT

Nagrodę starosty Brzezińskiego w Liceum Ogólnokształcącym otrzymała Aleksandra Jatczak. FOT. TOMASZ GUZEK

Podczas ćwiczeń obecne były też władze powiatu oraz straży pożarnej

Nagrodę starosty brzezińskiego w Zespole Szkół Specjalnych przyznano czworgu uczniom. FOT. TOMASZ GUZEK

Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci

Pana Zdzisława Ziółkowskiego

2/III/2018

wieloletniego Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach
i Prezesa Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach.

W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z całego powiatu brzezińskiego

Składamy wyrazy głębokiego współczucia
Małżonce, Rodzinie
i wszystkim Osobom pogrążonym w żałobie.
Zarząd Powiatu w Brzezinach
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Ułatwienia dla mieszkańców - System Informacji Przestrzennej

O

d niedawna na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny wprowadzono nową
jakość administracji publicznej - cyfrową wersję dokumentów planistycznych
obowiązujących na terenie miasta.

W ramach zadania zakupiono nowe oprogramowanie w
technologii GIS dla pracowników samorządowych oraz
uruchomiono portal mapowy
dla Mieszkańców miasta.
Miasto Brzeziny, nie tylko
usprawniło obsługę Interesantów w urzędzie, skracając
czas wydawania dokumentów, ale również wychodzi
naprzeciw nowoczesnemu
społeczeństwu sprawnie poruszającemu się w cyfrowym
środowisku.
Proces cyfryzacji jest dla
gmin obligatoryjny na podstawie obowiązujących przepisów prawnych m.in. Dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
marca 2007 r.) oraz Ustawy z

dnia 4 marca 2010r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2017r.
poz. 1382 z późn. zm.). Zadanie zostało wykonane przy
współpracy spółki geoinformatycznej Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych
- GIAP, z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Łodzi i
Lublinie.
GIAP zajmuje się tworzeniem oprogramowania GIS
dla jednostek samorządu terytorialnego oraz skanowaniem laserowym w technologii NaVVIS. Głównym
produktem firmy jest Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP)
wspierająca realizację administracji publicznej i to właśnie oprogramowanie zostało

wdrożone w Urzędzie Miasta
Brzeziny. Produkty GIAP dla
administracji publicznej tworzone są przy wykorzystaniu
wieloletniego doświadczenia
w implementacji dyrektywy
INSPIRE.
Cyfryzacja dokumentów
planistycznych znacznie przyspieszy czas oczekiwania na
dokumenty wypisu i wyrysu
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Intuicyjne narzędzia oprogramowania ułatwią i pozwolą na krótszy czas pozyskiwania niezbędnych danych o
przeznaczeniu wynikającym z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Pon a dto, u r u ch om i o ny portal mapowy prezentuje obowiązujące plany
miejscowe w sposób czytelny i przejrzysty. Portal dostępny jest pod adresem
http://mapa.inspire-hub.
pl/#/brzeziny dla wszystkich mieszkańców miasta

oraz zainteres owanych.
Dzięki temu, możliwy jest
szybki dostęp do informacji o zagospodarowaniu
przestrzennym miasta poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności wizyty w urzędzie. Portal pozwala m.in. na sprawdzenie

sposobu zagospodarowania
wyszukanej działki, sprawdzenie powierzchni działek, czy pobranie rysunków
i tekstów uchwał obowiązujących dokumentów planistycznych.
Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin Pluta

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET
- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
jne
- piasek
rakcy

At

ceny!

Przyjęcia na NFZ
w przychodni MEDICAL-MED
ul. Tulipanowa 8

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

SPRAWY KARNE, CYWILNE,
ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU DŁUŻNIKA

ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5, tel. 663 742 876

Aby przekonać się ile możesz zyskać powierzając nam swoją sprawę,
przyjdź z umową i porównaj warunki!

Zatrudnię
pielegniarkę

20.06.2018 r. w godz. 8:00 do 12:00: Brzeziny ul.: Sejmu Wielkiego.
w godz. 11:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Strykowska.
21.06.2018 r. w godz. 8:00 do 12:00: Brzeziny ul.: Wojska Polskiego.
w godz. 11:00 do 15:00 : Brzeziny ul.: Waryńskiego.
26.06.2018 r. w godz. 8:00 do 15:00 : Marianów 2 gm. Rogów. 3/VI/2017

do pracy w przychodni
w Brzezinach.
Forma zatrudnienia
i godziny pracy
do uzgodnienia,
tel. 606 667 844

24/XI/2017

17/VIII/2017

telefon: 510 297 490
e-mail: biuro@xbet.com.pl
Koluszki, Erazmów 18

tel. 46/8752777

9/IV/2018

rekrutacjabogdanka@wp.pl
tel. 46 874 01 00

Możliwość przyuczenia.
Wymagania: czystość, rzetelność, punktualność.

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE
Pediatra
Elżbieta Wodzyńska,
693 016 604
23/I/2018

pracownika produkcji
do zakładu w Bogdance.
Kontakt:

FIRMA MAINS
zatrudni pracowników na stanowisko:
- Pracownik lutujący
na podstawie umowy o pracę.

19/IV/2018

Firma
SOLCRAFT
zatrudni:

11/III/2018

REKLAMA
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Gmina Brzeziny wysoko w rankingu finansowym
Niedawno został opublikowany ranking finansowy samorządu
terytorialnego w Polsce za rok 2016, w którym gmina Brzeziny
uplasowała się na 194 pozycji wśród 1560 gmin wiejskich.
R ank ing ten powstał
w oparciu o dane z IV Europejskiego Kongresu Samorządów i danych z regionalnych izb obrachunkowych. Pod uwagę były
brane takie wskaźniki jak:
udział dochodów własnych
w dochodach ogółem, relację nadwyżki operac yjnej do dochodów ogółem,
udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków
bieżących wydatkami na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział
środków europejskich
w wydatkach ogółem, (bez
poręczeń), realizacja zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku
dochodowego osób fizycznych w dochodach bieżących. – Przypuszczam,
że za rok 2017 rok nasza
pozycja w rankingu wzrośnie, ponieważ na koniec
2017 roku mieliśmy jeszcze niższe zadłużenie, więk-

szy udział środków europejskich, zwiększył się też
udział dochodów w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz wzrosły
dochody własne gminy –
informuje skarbnik gminy
Brzeziny – Jolanta Binio.
Na koniec 2016 roku
zadłużenie kształtowało
się na poziomie 776.300 zł,
a na koniec 2017 r. było to
478.633,48 zł. Gmina udzieliła też poręczenia dla związku międzygminnego Bzura na kwotę 1.056.000 zł.
Wskaźniki są bardzo korzystne, a kredyty i pożyczki, które będą zaciągane w 2018
roku na realizację inwestycji w kwocie 3.100.000 zł
zostaną w ok. 75 procentach
przeznaczone na finansowanie wkładu własnego zadań
inwestycyjnych realizowanych przy dofinansowaniu
ze środków UE. Wskaźniki możliwości spłaty długu
kształtują się więc na niskim,
właściwym poziomie.

Wskaźnik planowanej spłaty długu w roku 2018 kształtuje się na poziomie 1,5%,
a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi
1,3%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2018 roku to 15,83%.
Na rok 2019 planowany
wskaźnik spłaty długu ma
wynieść 5,7%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wartość wskaźnika
będzie na poziomie 1,49%,
a dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań wynosi 10,31%. W sumie obciążenia na koniec 2018 roku
zaplanowano na poziomie
4.507.202 zł. Planowany na
bieżący rok kredyt w wysokości 3.100.000 zł ma być
w kwocie 2.300.000 zł przeznaczony finansowanie
wkładu własnego na zadania inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu
środkami UE.
Obecnie są realizowane trzy duże projekty unij-

ne, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
– zadanie o wartości całkowitej – 2.041.329,14 zł,
przy planowanym dofinansowaniu z PROW na poziomie 1 056 014 zł. To zadanie,
które obejmuje budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków 86 szt., budowę
oczyszczalni ścieków przy
szkole podstawowej w Bogdance, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę
wodociągu w Teodorowie.
Będzie ono zakończone
jeszcze w tym roku. Kolejne
duże zadanie inwestycyjne
dotyczy przebudowy i termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej na
terenie gminy Brzeziny. Jest
one realizowane w cyklu kilkuletnim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego
na lata 2014–2020. Ogólne nakłady to 5.832.477,4
zł, przy planowanym dofinansowaniu na poziomie
3.452.505,75 zł. Prace obejmą tu szkoły podstawowe
w Dąbrówce Dużej, w Bogdance i Gałkówku Kolo-

Absolutorium dla wójt
Pięćdziesiąta pierwsza sesja Rady Gminy Brzeziny odbyła się 29 czerwca.
Podczas posiedzenia radni udzielili wójt Barbarze Hojnackiej absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. po wcześniejszym zatwierdzeniu
finansowego za ten rok.
W porządku obrad tej sesji
znalazło się także sprawozdanie wójt w zakresie
wspierania rodziny za 2017
rok oraz szereg uchwał
m.in. zmian w budżecie za
2018 r., powołania doraźnej
Komisji Statutowej Rady
Gminy Brzeziny, zaktualizowania Planu Odnowy Miejscowości Przecław na lata

2018-2025, zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce Dużej,
określenia zasad udzie lania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć prowadzonych przez
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygo-

dniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez
gminę Brzeziny. Ustalono
też wynagrodzenie wójt
zgodnie z nowym rozporządzeniem.
tom

nii, świetlice w Przecławiu,
Dąbrówce Małej i Gałkówku Kolonii, a na zakończenie
obiekt Gimnazjum w Przecławiu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata
2014 -2020 w tym roku realizowane będzie też zadanie dotyczące odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy gminy będą tu mieli
instalowane (277 szt.) kolektorów słonecznych oraz
(16 szt.) kotłów na biomasę.
Łączna wartość tego zadania to 4.139.875,99 zł, a planowane dofinansowanie ze
środków UE to 3.208.490,
50 zł. Gmina Brzeziny otrzymała także dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 198.000 zł na
przebudowę drogi w miejscowości Polik na odcinku 848 metrów. Całkowite
koszty tego zadania planowane są na poziomie 960
tys złotych, ostateczne wartości będą wynikały z przeprowadzonego postępowania przetargowego. W bieżącym roku uzyskano także
dofinansowanie na granty –

na małe projekty realizowane w sołectwach po 5 000
zł w msc. Małczew, Helenów i Paprotnia. W świetlicy w msc. Małczew, z której
korzystają też mieszkańcy
Adamowa, będzie wykonany kompleksowy remont
sanitariatów, w Paprotni zostanie zainstalowany klimatyzator a do świetlicy w msc. Helenów zostanie zakupione niezbędne
wyposażenie.
W bieżącym roku zaplanowano więc w sumie pozyskanie na realizację zadań
inwestycyjnych kwoty 5.510
573 zł, 16 zł środków unijnych oraz 208.000 dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego.
Całkowity budżet gminy
Brzeziny na 2018 r. po stronie dochodów to 27.150
385,74 zł, w tym dochody majątkowe 6.200.653 zł,
16 zł. Wydatki to 32.811.954,
90 zł, w tym wydatki majątkowe to 13.463.992 zł 77 zł,
czyli 41,03 procenta tegorocznego budżetu zostanie
przeznaczona na zadania
inwestycyjne.
tom

Nagrody dla
najlepszych uczniów
Choć wakacje już się zaczęły, warto jeszcze poinformować, że wśród uczniów
z gminy Brzeziny dwie osoby otrzymały na zakończeniach roku szkolnego
nagrodę wójt Barbary Hojnackiej. Była to Zuzanna
Polit – uczennica klasy III
Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu

AUTOPROMOCJA



CAŁA OFERTA WAKACYJNA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

– za bardzo dobre wyniki
w nauce i uzyskanie najwyższej średniej w szkole oraz
Karol Sokołowski, uczeń
klasy VII szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii za
uzyskanie tytułu laureata
w wojewódzkim konkursie
przedmiotowym z matematyki. Gratulujemy.
tom
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Żegnaj szkoło, witajcie wakacje

W

piątek 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach. Uczniowie rozpoczęli wakacje, a wcześniej otrzymali świadectwa szkolne.

O godz. 10.30 rozpoczęło się
zakończenie roku szkolnego
dla uczniów klas IV i V podczas którego Maria Dmowska z klasy Vb otrzymała
nagrodę burmistrza Miasta
Brzeziny za najwyższą średnią ocen. Nagrodę wręczył
naczelnik Wydziału Zarządzania Jednostkami Urzędu Miasta Brzeziny Grzegorz Kozieł. Ta sama Maria
Dmowska z rąk członka Zarządu Powiatu Ireny Gralewskiej-Jagieło otrzymała nagrodę starosty brzezińskiego za osiągnięcia sportowe
i godne reprezentowanie powiatu brzezińskiego .
O godz. 12.00 odbyło się
zakończenie roku dla uczniów klas VI i VII. W uroczystości udział wzięli m.in.
zastępca burmistrza Justyna Nowak, przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, przedstawiciel władz
kościelnych ks. Piotr Górski.

– Kończymy rok szkolny
i rozpoczynamy wakacje. Jestem przekonana, że nauka
to nie tylko ciężki obowiązek, ale i przyjemność związana z osiągniętymi sukcesami. Dziękuję za trud, zaangażowanie, za pokazanie
talentów i zainteresowań.
Gratuluję sukcesów, których było wiele. Wasze nagrody w konkursach przedmiotowych, nagrody sportowe, wokalne, plastyczne
– to wszystko składa się na
nasz wspólny sukces, na sukces szkoły. Składam serdeczne podziękowania na ręce
nauczycieli i wychowawców.
Dziękuję władzom miasta
za wsparcie naszych działań.
Dziękuje także Radzie Rodziców oraz rodzicom. Bez
waszego wsparcia nie byłoby
tych sukcesów – mówiła dyrektor Anna Mrówka.
Nagrodę burmistrza Brzezin za najwyższą średnią

Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
i wzorowe zachowanie otrzymali Mikołaj Jasiński i Wiktoria Susmaga. Wręczyli je
z-ca burmistrza Justyna Nowak i przewodniczący Rady
Miasta Tadeusz Barucki. Uczniowie uzyskujący najwyższe
średnie ocen, a także osiągający sukcesy w wielu konkursach i reprezentujący szkołę
otrzymali stypendia dyrektora

szkoły. Stypendia otrzymali Kacper Płoszka z klasy klasa VI a, Michał Sikora z klasy VI c i Mikołaj Jasiński klasa
VIIc. W dalszej części uroczystości nauczyciele przedmiotowi i wychowawcy wręczyli
nagrody uczniom w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i turniejach, a najlepsi uczniowie z poszczególnych

klas otrzymali nagrody książkowe.
– Jest mi niezmiernie miło,
że w imieniu burmistrza
Brzezin mogłam wręczyć nagrody dla najlepszych z najlepszych. Gratuluje wszystkim wyróżnionym. Dziękuje,
że możemy się wami chwalić. Gratuluję rodzicom i wychowawcom, bo to wspólny

sukces. Życzę bezpiecznych
wakacji, bawcie się dobrze, ale
uważajcie na siebie, tak abyśmy wszyscy mogli spotkali
się na rozpoczęciu roku szkolnego – powiedziała zastępca
burmistrza Justyna Nowak.
– Z wielką satysfakcją
uczestniczę w tej uroczystości, ponieważ w 1965 roku
jako uczeń uczestniczyłem
w zakończeniu roku szkolnego i edukacji w tej szkole. Gratuluję wszystkim uczniom, dziękuję za trud.
Osiągnęliście fantastyczne
wyniki. Jesteście małymi ambasadorami naszego miasta.
Życzę udanych wakacji, podczas których powinniście naładować akumulatory, tak
aby w przyszłym roku osiągnąć jeszcze wyższe sukcesy –
powiedział przewodniczący
Rady Tadeusz Barucki.
Zwieńczeniem uroczystości zakończenia roku szkolnego była część artystyczna,
po której odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym
spotkanie z wychowawcami w klasach, gdzie rozdano
 GK
świadectwa. 

Pożegnanie roku szkolnego w PSM I Zakończenie roku w Przedszkolu Nr 1



W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny w czwartek 21 czerwca, 96 uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach, pożegnało szkołę na dwa
miesiące i rozpoczęło wakacyjny wypoczynek.

Uroczystość rozpoczęła się
od koncertu, w którym wystąpili wyróżnieni uczniowie
– najlepsi z najlepszych. Blisko godzinny koncert rozpoczęła fortepianistka Patrycja
Szajble. Nie zabrakło kwartetu gitarowego, a koncert
zakończył występ szkolnego
chóru. Po koncercie odbyło
się uroczyste rozdanie świadectw przez dyrektor Joannę
Paprocką. Mury szkoły opuściło 16 absolwentów w tym
10. cyklu 6-letniego i 6. cyklu 4-letniego. Zdecydowana
większość otrzymała świadectwa z paskiem.
W grupie wyróżnionych
znaleźli się: Maja Graboń,
Andżelika Matusiak, Iga
Sienkiewicz, Weronika Urbańska i Magdalena Łącka z klasy I cyklu 4-letniego, Agata Nowaczyk z klasy
II cyklu 4-letniego, Wiktor
Żabczyński z klasy IV cyklu 4-letniego, a także Alicja Dębkowska, Beniamin



Zakończenie edukacji przedszkolnej stanowi przełomowy moment w życiu każdego dziecka i jego rodziców. Dlatego najmłodsi postanowili uczcić te ważną chwilę
i zaprosiły gości na szczególna uroczystość.

Wyróżnieni uczniowie. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Aby podkreślić ważność
zmiany przedszkolaka w
pierwszaka w dniu 20 czerwca sześciolatki z Przedszkola
Nr 1 w Brzezinach spotkały
się w towarzystwie wszystkich
pracowników przedszkola,
rodziców i zaproszonych gości na uroczystości zakończenia roku przedszkolnego
2017/2018. Jak przystało na
najstarszą grupę rozpoczęły swój występ polonezem.
Po nim nastąpił przygotowany przez najmłodszych

Nowacki, Wojciech Nowański, Bartłomiej Płocki, Maria Prostańska, Maria Rogala i Paweł Stańczyk z klasy
I cyklu 6-letniego, Patrycja
Szajble i Alicja Tomczyńska z klasy II cyklu 6-letniego, Judyta Karlińska, Maja
Łukasik, Małgorzata Nowak i Aleksandra Rosiak
z klasy III cyklu 6-letniego, Wojciech Przybył, Franciszek Dałkowski, Zuzanna

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Przedszkolu nr 1. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Kmieciak i Zofia Szkupińska
z klasy IV cyklu 6-letniego,
Anastazja Cegielska i Michał
Nowak z klasy V cyklu 6-letniego oraz Oliwia Andrzejewska, Kalina Aleksandrowicz, Lech Czochra, Kacper
Goździński, Kamila Grzelak,
Gabriela Nowak, Mieszko
Popiński i Joanna Siemiątkowska z klasy I cyklu 6-letniego. Wyróżnieni uczniowie
otrzymali nagrody.   GK

spektakl słowno-muzyczny.
W słowach wierszy i piosenek
przedszkolaki wyraziły swoją
wdzięczność i podziękowanie za trud wychowania i nauczania wszystkim pracownikom przedszkola. Oprawę
całej uroczystości stanowiły przepiękne tańce, wzbogacone różnymi rekwizytami,
które wywarły na wszystkich
ogromne wrażenie. Miłym
akcentem zakończenia pierwszego stopnia edukacji były
pamiątkowe dyplomy oraz

książki ufundowane przez
Radę Rodziców. Uświetnieniem tego szczególnego dnia
było spotkanie dzieci, nauczycieli i rodziców przy pożegnalnym ognisku.
Następnego dnia odbyły się zakończenia w pozostałych grupach przedszkolnych, które także były
niezwykle uroczyste. Przedszkolaki poprzez wiersze,
piosenki oraz tańce powitały nadchodzące wakacje. 
 GK
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Uczniowie SP nr 3 rozpoczęli wakacje

W

sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny
23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów
klas III (oddziału gimnazjalnego) Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach.

W zakończeniu roku szkolnego uczestniczyła z-ca burmistrza Justyna Nowak, przewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Barucki i wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk.
– Wczoraj był ostatni dzień
kiedy byliście uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach, a dzisiaj jesteście już
absolwentami. Jesteście absolwentami szkoły podstawowej, ale otrzymujecie świadectwa ukończenia gimnazjum.
Jesteście przedostatnim rocznikiem który miał szczęście
uczestniczyć w systemie edukacyjnym, który przyniósł
bardzo dobre wyniki. Spisaliście się wspaniale. Chciałbym

wam pogratulować. W ubiegłym roku uczniowie klas III
wyśrubowali wyniki egzaminów gimnazjalnych. Chciałbym, aby w tym roku wyniki zostały utrzymane na tym
samym poziomie, jednak
ubiegłoroczny wysoki wynik został przez was pobity.
Jesteście wśród najlepszych
gimnazjalistów w Polsce, jeżeli chodzi o egzaminy gimnazjalne. O siedem punktów
procentowych powyżej średniej krajowej. To wielki sukces. Jesteście doskonale przygotowani do wejścia w dorosłe życie. Dostaniecie się do
wszystkich szkół, które sobie wymarzyliście. Gratuluję

Wyróżnieni, najlepsi uczniowie brzezińskiej trójki FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
wam uczniom, waszym nauczycielom i waszym rodzicom – mówił dyrektor Michał Gołąbek.
Najwyższy wynik osiągnęły Karolina Gola z klasy IIIc,
Dominika Kmieciak z klasy III a, Karolina Chojnacka

z klasy IIIc. To one otrzymały nagrody burmistrza, które
wręczyła z-ca burmistrza Justyna Nowak. Karolina Gola,
Dominika Kmieciak i Karolina Chojnacka otrzymały także nagrody dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3.

Jest mi bardzo miło wręczyć nagrody burmistrza.
Gratuluję wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom jest to wasz wspólny sukces. Życzę abyście w sowim
życiu nigdy nie musieli żałować swoich wyborów a szczególnie tych dotyczących dalszej nauki. Życzę zadowolenia z wybranych szkół do
których niebawem pójdziecie. Życzę słonecznych i bezpiecznych wakacji – mówiła zastępca burmistrza Justyna Nowak.
Doczekaliście się już końca tego etapu edukacji. Uważacie że wchodzicie w dorosłe
życie. Wyniki są wspaniale.
Mam gorącą prośbę, abyście
nie zapomnieli o Szkole Podstawowej nr 3 i waszych nauczycielach. Życzę udanego
wypoczynku, abyście nabrali sił do dalszej nauki. Widząc

wyniki nie powinno być z
tym problemu – mówił przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki. – Wiem, że
uzyskanie tak wspaniałego
wyniku promującego nas w
całej Polsce wymagało dużo
pracy zarówno rodziców, nauczycieli i uczniów. Dziękuję
za pracowitość i profesjonalizm, a na wakacje życzę niezapomnianych przeżyć – mówiła wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk.
Uczniowie ze średnią powyżej 4,75 otrzymali nagrody i świadectwa z biało czerwonym paskiem. Ostatni elementem zakończenia roku
szkolnego była cześć artystyczna.
Uczniowie klas II otrzymali
świadectwa chwilę później, a
uczniowie klas I podczas odrębnego spotkania w szkole.

 GK

Jedynka pożegnała rok szkolny Zakończenie roku w Przedszkolu Nr 3
W piątek 22 czerwca z Jedynką w roku szkolnym
2017/2018 pożegnali uczniowie klasy I–VII oraz grupa przedszkolna. Tym razem wszyscy uczniowie i ich
rodzice spotkali się na trawiastym boisku Kompleksu
Sportowego Orlik, ponieważ
w szkole trwa remont.
Wśród gości znaleźli się
wiceburmistrz Miasta Justyna Nowak i przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Tadeusz Barucki. Uroczystość
rozpoczął dyrektor Zbigniew
Zieliński, życząc udanych
wakacji i dziękując za miniony rok, podkreślił, jak ważna
jest wiara w swoje umiejętności oraz docenienie każdego człowieka zgodnie z jego
możliwościami. Pani Justyna Nowak wyraziła satysfakcję ze współpracy z Jedynką,
przypominając o stałym rozwoju i postępie szkoły oraz
wręczając w imieniu Burmistrza Marcina Pluty nagrody dla uczniów z najwyższą średnią, na pochwały i wielkie brawa zasłużyli:
Justyna Ferdzyn z klasy V b



W Przedszkolu nr 3 w Brzezinach dzieci żegnały się ze swoimi paniami i kolegami
już od poniedziałku 18 czerwca. Tego dnia szczególnie uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2017/2018 odbyło się w oddziale IV prowadzonym przez
Anetę Kubicz i Justynę Pawlak.

Z przedszkolem już na stałe żegnały się starszaki, które od września rozpoczną naukę w szkole podstawowej.
6-latki rozpoczęły swój program artystyczny tradycyjnie
– tańcząc poloneza do muzyki Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. W dalszej części uroczystości dzieci
śpiewały piosenki i recytowały wiersze związane z pożegnaniem przedszkola, nowymi

obowiązkami w szkole i nadchodzącymi wakacjami. Wyjątkowym momentem było
pożegnanie starszych kolegów przez grupkę 5-latków,
które w przedszkolu jeszcze pozostaną. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie dyplomów ukończenia przedszkola i upominków
w postaci słowników polsko
– angielskich ufundowanych
przez Radę Rodziców.

W kolejne dni skeczami,
wierszykami i piosenkami
pożegnały się z przedszkolem dzieci z pozostałych
grup, które po wakacjach
będą w większości kontynuowały edukację przedszkolną. Nie zabrakło również
prezentacji umiejętności
posługiwania się językiem
angielskim pod kierunkiem lektorki Małgorzaty
Wiśniewskiej. 
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ



Już w czwartek, 21 czerwca uczniowie brzezińskiej Jedynki mieli przedsmak
zakończenia przygody z rokiem szkolnym 2017/2018, tuż po mszy świętej,
kończącej rok katechetyczny, liczne nagrody, statuetki, dyplomy, medale
i upominki zostały wręczone podczas specjalnie zorganizowanego apelu.

Nagrody wręczał Przewodniczący RM Tadeusz Barucki
– średnia 6,00, Marcel Zieliński z klasy VI a – średnia
6,00 oraz Adam Dejda z klasy VI a – średnia 5,82. Ciepłe słowa skierował w stronę zgromadzonych Tadeusz
Barucki, podkreślił zaszczyt
uczestniczenia w uroczystości zakończenia roku szkolnego w najstarszej brzezińskiej szkole, której sam jest
absolwentem, a której klimat
hołduje historii i tradycji, tak

często pomijanych we współczesnych czasach. Rok szkolny 2018/2019 , jak podkreślił dyrektor Zieliński będzie
rokiem przełomowym, uczniowie klas VIII przystąpią
do egzaminów, które zweryfikują nie tylko ich wiedzę i umiejętności, ale także
określą ich dalszą ścieżkę życiową, stając się przepustką
do wymarzonych szkół śred GK
nich. 

Przedszkolaki z uśmiechem uczestniczyły w zakończeniu roku szkolnego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Burmistrz Marcin Pluta uzyskał absolutorium

P

osiedzenie Rady Miasta Brzeziny 28 czerwca było
jednym z ważniejszych w roku samorządowym. Absolutorium to kluczowa uchwała, jaką co roku podejmują radni powiatów, gmin i sejmików.

Przyjęcie uchwały absolutoryjnej oznacza zaakceptowanie
wykonania budżetu za dany
rok, czyli pozytywną ocenę
pracy starostów, burmistrzów
czy zarządów sejmików. Prawidłowe wykonanie budżetu, to praca całego samorządu, szeregu osób w Urzędzie
Miasta, miejskich jednostkach
czy szkołach, a przede wszystkim osoby zarządzającej czyli w wypadku Brzezin Burmistrza Marcina Pluty. Radni
pozytywnie ocenili jego pracę i podczas LIII sesji podjęli
uchwałę absolutoryjną.
Podczas posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta przedstawił radnym
najważniejsze informacje na
temat działań w okresie między sesyjnym.
W wyniku starań Urzędu Miasta Sejmik Województwa Łódzkiego podjął 29 maja
uchwałę w której udzielił pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu województwa
na zakup sprzętu wysokościowego dla OSP w kwocie 18. tysięcy zł.
6 czerwca Burmistrz Marcin
Pluta podpisał umowę na dofinansowanie realizacji zadań
ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na nabycie wyposażenia i urządzeń
ratownictwa dla OSP. Miasto Brzeziny otrzymało kwotę
19.404 zł.
7 czer wca T VP 3 nagrała program o Strefie

Inwestycyjnej w Brzezinach,
audycja została wyemitowana
13 czerwca.
11 czerwca zastępca burmistrza Justyna Nowak uczestniczyła w XIX Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury w Łowiczu. Przedmiotem obrad było omówienie sprawozdania za rok 2017
i przyjęcie budżetu na 2018 r.
11 czerwca Burmistrz Marcin Pluta uczestniczył w posiedzeniu Zarządu SŁOM
w Łodzi. Przedmiotem obrad była aktualizacja Strategii
i rozdysponowanie rezerwy
w zakresie działania IV.1 Odnawialne źródła energii.
14 czerwca odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółek: ZUK Sp. z o.o.
w Brzezinach, PEC Sp. z o.o.
w Brzezinach i TBS w Brzezinach Sp. z o.o. Podjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych tych spółek za rok
obrotowy 2017 i sprawozdania z działalności Zarządów
za rok 2017, oraz w sprawie
absolutoriów dla Zarządów
i Rad Nadzorczych.
19 czerwca komisja konkursowa wyłoniła do zatrudnienia kandydata na dyrektora Przedszkola Nr 3 – p.
Agnieszkę Gazdę. Wpłynęła
jedna oferta.
21 czerwca zastępca burmistrza Justyna Nowak uczestniczyła w Forum Dialogu
Mieszkaniowego w Warszawie, którego organizatorem

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny za
rok 2017.
Głosowanie imienne na
wniosek formalny M. Sysy:
Za przyjęciem uchwały głosowali Z. Baczyński, D. Guzek,
K. Jeske, T. Klimczak, Z. Krawczyk, A. Kurczewski, P. Maślanko, D. Szymczak, przeciw
I. Skipor, M. Sysa, wstrzymali
się od głosu T. Barucki, G. Kędzia, G. Maślanko, J. Piątkowski, G. Pietrasik.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Brzeziny.
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciw 2,
wstrzymało się 5.
Uchwała w sprawie zmian
budżetu i zmian w budżecie
Miasta Brzeziny na 2018 rok
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się od głosu 4.,
jedna osoba nie brała udziału
w głosowaniu.
Uchwała zmieniając a
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Brzeziny
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Uchwała w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Brzeziny oraz w sprawie
ustalenia usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Miasta Brzeziny
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 2,
wstrzymało się 1.

był BGK i BGK Nieruchomości S.A. we współpracy z Radą
Mieszkalnictwa – organu pomocniczego Prezesa Rady
Ministrów. Odbyła się debata
kompleksowa uwzględniająca kluczowe wyzwania, jakie
stoją aktualnie przed rynkiem
m. in. w obszarze społecznym, ekonomicznym, finansowym oraz legislacyjnym.
Forum było okazją do omówienia modeli działania programu Mieszkanie Plus.
22 czer wca Burmistrz
Marcin Pluta uczestniczył
w Zgromadzeniu Związku
Miast Polskich w Kartuzach.
Przedmiotem obrad było
między innymi opiniowanie
projektów zmian niektórych
ustaw np. Kodeks wyborczy,
o odpadach, o VAT oraz rozporządzeń.
23 i 24 czerwca odbyły się
Dni Brzezin.
25 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni
Socjalnej Communal – Service, na którym zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółdzielni za rok obrotowy 2017 i sprawozdanie
z działalności Zarządu za rok
2017 oraz udzielono absolutorium Prezesowi
Zgodnie z porządkiem obrad LIII sesji Rady Miasta
Brzeziny radni przyjęli siedemnaście uchwał:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za rok
2017.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw 1,
wstrzymało się 6.

Uchwała w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Brzeziny ograniczenia w godzinach
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem
sprzedaży
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 0,
wstrzymał się 1.
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto
Brzeziny
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kamienicy
z oficyną przy ul. Św. Anny 1
w Brzezinach
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków – Kościele
p.w. Podwyższenia Św. Krzyża, przy ul. Kościuszki 48
w Brzezinach
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Uchwała w sprawie utworzenia Środowiskowego
Domu Samopomocy w Brzezinach i nadania mu Statutu
Za przyjęciem uchwały

głosowało 7 radnych, przeciw
1, wstrzymało się 2.
Uchwała w sprawie planu
pracy Rady Miasta Brzeziny
na II półrocze 2018 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 1, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Brzeziny na II półrocze
2018 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze
2018 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny na II półrocze
2018 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Uchwała w sprawie planu
pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2018 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze
2018 r.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 0,
wstrzymało się 0.

 AB

18 tysięcy dla OSP Brzeziny
Sejmik Województwa Łódzkiego podjął 29 maja uchwałę o wsparciu finansowym
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach dotacją w wysokości 18. tysięcy złotych.
O środki te aktywnie zabiegał burmistrz. OSP będzie
mogła przeznaczyć te pieniądze na zakup zestawu ratownictwa wysokościowego wraz
z wyposażeniem.

Na spotkaniu w Urzędzie
Marszałkowskim, w którym
uczestniczyli Marcin Pluta
oraz Skarbnik Miasta Brzeziny Grażyna Mela podpisana została umowa, w sprawie przekazania środków,
z Arturem Bagieńskim wicemarszałkiem Województwa
Łódzkiego.
Dotacja dla OSP sprawi,
że jednostka będzie mogła

w pełni wykonywać zadania
z zabezpieczenia medycznego, ponieważ zakup sprzętu pozwoli strażakom nieść
pomoc jeszcze szybciej i skuteczniej. Nowy sprzęt ułatwi
„walkę z czasem”, który podczas akcji ratowania życia
i zdrowia poszkodowanych,
uczestniczących w wypadkach, jest szczególnie istotny.

 AB

FOT. URZĄD MARSZAŁKOWSKI



Strażac y ochotnic y z Brzezin wzbogacą się o now y sprzęt. Umowę na
dofinansowanie zestawu ratownictwa wysokościowego wraz z wyposażeniem
podpisał 3 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Burmistrz Marcin Pluta.

Od lewej wicemarszałek Artur Bagiński, skarbnik Brzezin Grażyna Mela i burmistrz Marcin Pluta

10

5 LIPCA 2018 | NR 13

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O TRZECICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O TRZECICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3
i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta
Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta
Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr z dnia

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11
stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia
2018 r. i Zarządzeniem Nr z dnia

Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza

Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza

trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 4
miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki nr:
1. 3 809/2 o pow. 1416 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043519/7
Cena wywoławcza – 75.040,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
2. 3 809/3 o pow. 979 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043518/0
Cena wywoławcza – 48.880,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
3. 3 809/4 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043522/1
Cena wywoławcza – 49.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
4. 3 809/5 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043521/4
Cena wywoławcza – 49.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
5. 3 809/6 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043520/7
Cena wywoławcza – 57.120,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 3
miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki nr:
1. 3746/1 o pow. 1258 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043560/9
Cena wywoławcza – 44.480,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
2. 3746/2 o pow. 1130 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043559/9
Cena wywoławcza – 40.000,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
3. 3746/3 o pow. 1491 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043558/2
Cena wywoławcza – 52.720,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
4. 3746/12 o pow. 1103 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043564/7
Cena wywoławcza – 53.760,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
5. 3746/13 o pow. 1103 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043563/0
Cena wywoławcza – 53.760,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
6. 3746/14 o pow. 1107 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043562/3
Cena wywoławcza – 53.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
7. 3746/15 o pow. 1209 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043561/6
Cena wywoławcza – 58.880,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
8. 3746/16 o pow. 1675 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą Nr LD1B/00043569/2
Cena wywoławcza – 69.520,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

Przetargi odbędą się w dniu 21 sierpnia 2018 r. odpowiednio o godz. 9.00, 9.30, 10.00,
10.30 i 11.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na
konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000
0010, w terminie do 14 sierpnia 2018 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT
23%.
Pierwsze przetargi były przeprowadzone 19 kwietnia 2018 r., jednak zakończyły
się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium, drugie przetargi
były przeprowadzone 26 czerwca 2018 r., jednak również zakończyły się wynikiem
negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzeziny powyższe nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem:
1-26 MNu o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i uzupełniającym: zabudowa usługowa.
Szczegółowe informacje o przetargach udzielane są od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargach znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.
pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od 27.06.2018 r. do 18.07.2018 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
Informuje, że na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (dz. U. Z 2018 r. Poz. 121) Wywieszony
jest na tablicy ogłoszeń w urzędzie miasta brzeziny wykaz nieruchomości
położonych w brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 stanowiących
działkę: nr 2841/37 o pow. 21 m2 kw. Ld1b/00004939/2 przeznaczoną do
oddania w najem na okres do trzech lat na rzecz właściciela nakładów
poniesionych na wybudowanie naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj.
od 27.06.2018 r. do 18.07.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz nieruchomości stanowiącej część działki nr 1322 (obręb 8 m.
Brzeziny) o pow. 0,3172 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy do 30 września 2021 r.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj.
od 20 czerwca 2018 r. do 11 lipca 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

Informuję, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16
stanowiących działkę: nr 2841/26 o pow. 21 m2 kw. LD1B/00004939/2
przeznaczoną do oddania w najem na okres do trzech lat na rzecz
właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj.
od 26.06.2018 r. do 17.07.2018 r.

Przetargi odbędą się w dniu 22 sierpnia 2018 r. odpowiednio o godz. 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 i 12.30 w Urzędzie Miasta Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu
na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040
0031 2000 0010, w terminie do 16 sierpnia 2018 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek
VAT 23%.
Pierwsze przetargi były przeprowadzone 23 kwietnia 2018 r. na działki nr
3746/1, 3746/2 i 3746/3 oraz 25 kwietnia 2018 r. na działki nr 3746/12, 3746/13,
3746/14, 3746/15 i 3746/16, jednak zakończyły się wynikiem negatywnym
ze względu na brak wpłaty wadium. Drugie przetargi były przeprowadzone
27 czerwca 2018 r., jednak również zakończyły się wynikiem negatywnym ze
względu na brak wpłaty wadium.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Brzeziny powyższe nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym
symbolem: 1-7 MN o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, a działki 3746/1-3746/3 dodatkowo częściowo w obszarze
oznaczonym symbolem: 1-9 Z o przeznaczeniu: zieleń nieurządzona.
Szczegółowe informacje o przetargach udzielane są od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargach znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z
uzasadnionych przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze
zm.) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku
z Uchwałą Nr XLIV/308/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września
2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 16 listopada 2017 r. i Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza
Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3840 o pow. 6349 m²,
położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej
własność Miasta Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach
prowadzi księgę wieczystą LD1B/00043586/7. Nieruchomość posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej – ul. Wojska
Polskiego (zezwolenie zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu z 6 lutego
2016 r.). Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej.
Cena wywoławcza – 364.500,00 zł, wadium – 50.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu r. 7 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie
Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium
w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy
w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010, w terminie do
31 lipca 2018 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć
podatek VAT 23%.
Pierwszy przetarg był przeprowadzony 22 grudnia 2017 r., jednak
zakończył się wynikiem negatywnym zez względu na brak wpłaty
wadium, drugi przetarg był przeprowadzony 10 maja 2018 r., jednak
również zakończył się wynikiem negatywnym za względu na brak
wpłaty wadium.

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16
stanowiących działkę: nr 2841/43 o pow. 21 m2 kw. LD1B/00004939/2
przeznaczoną do oddania w najem na okres do trzech lat na rzecz
właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj.
od 8.06.2018 r. do 29 .06.2018 r.

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16
stanowiących działkę: nr 2841/37 o pow. 21 m2 Kw. LD1B/00004939/2
przeznaczoną do oddania w najem na okres do trzech lat na rzecz
właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj.
od 27.06.2018 r. do 18.07.2018 r.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeziny przyjętego Uchwałą Nr XXV/158/2016
Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta
(Dz. Urz. Woj. Łódz. z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) powyższa
działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 4 – 1 Pu
o przeznaczeniu podstawowym: obiekty produkcyjne, składy i magazyny
i uzupełniającym: zabudowa usługowa. Ustala się możliwość realizacji
przeznaczenia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 45%
powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe. Wielkość
dopuszczalnej zabudowy – 70% powierzchni działki budowlanej.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16,
III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.
brzeziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny
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Skąd się bierze cena ciepła

C

ena jednego gigadżula ciepła produkowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzezinach wynosi 28,36 złotych i jest
ona znacznie niższa niż średnia cena w Polsce.

Według informacji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2018 wynosiła ona
w 2017 roku 39,65 zł. Również cena jednoczłonowa za
brzezińskie ciepło jest jedną z najniższych w regionie

łódzkim i wynosi zaledwie,
w zależności od taryfy: 37,77
i 44,17 zł.
Ceny ciepła produkowanego przez zakłady energetyczne zatwierdzane są przez
Urząd Regulacji Energetyki.

Przy ich kalkulacji brane są
pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na cenę,
spośród których największy wpływ mają koszty opału, który w ostatnim roku
znacznie podrożał oraz przeglądy. W taryfach zatwierdzanych przez URE oprócz
ceny za jeden gigadżul określona jest również cena jednoczłonowa.

Składa się na nią cena jednego gigadżula wyprodukowanego ciepła plus opłata za moc ciepła zamówionego przez odbiorcę oraz za
jego przesył. Opłaty za moc
zamówioną stanowią swego
rodzaju comiesięczny abonament, ich wysokość nie zależy od ilości ciepła zużytego
przez odbiorcę, lecz od warunków technicznych budynku, a w szczególności kubatury oraz jego ocieplenia.
W Brzezinach najczęściej
mamy do czynienia z dwoma rodzajami cen jednoczłonowych, a na ich wysokość
ma wpływ, oprócz zamówionej mocy i przesyłu, także to,
czy węzeł cieplny u odbiorcy

jest jego własnością czy należy on do PEC. W pierwszym przypadku jest to taryfa
A1 z ceną 37,77 zł, a w drugim A2 w wysokości 44,17 zł.
Ceny obowiązujące w Brzezinach są jednymi z najniższych w regionie, porównując je z sąsiednimi miejscowościami, takimi jak choćby
Koluszki (A1 40,29 zł, A2
41,95 zł), Rawa Mazowiecka
(A1 49,98, A2 51,61 zł), Łowicz (A1 42,44 zł, A2 49,80
zł), czy Ozorków (A1 48,47
zł, A2 51,09 zł). Tańsze ciepło w województwie łódzkim
mają tylko Skierniewice (A1
32,14 zł, A2 37,70 zł).
Odbiorca ciepła dostarczanego przez ciepłownię ma

na fakturze wyszczególnioną opłatę za zamówioną moc
wyrażoną w megawatach,
opłatę za przesył ciepła wyrażoną również w megawatach
i są to kwoty stałe oraz opłatę za zużyte gigadżule ciepła, która jest opłatą zmienną. Im bardziej ktoś ma „rozkręcone” kaloryfery w domu,
tym więcej zużywa gigadżuli ciepła. Zsumowanie tych
wszystkich opłat daje kwotę,
jaką co miesiąc płaci odbiorca ciepła.
Warto zauważyć, że cena
za jeden gigadżul ciepła
wytwarzanego przez PEC
w Brzezinach, mimo wzrostu
cen opału, utrzymuje się na
poziomie z 2013 r.!  RED

Burmistrz Miasta Brzeziny
INFORMUJE
Przyjmowane są wnioski
od rolników i producentów rolnych,
którzy z powodu suszy ponieśli straty
w swoich gospodarstwach.

Brzezińskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest jednym z najtańszych w regionie FOT. ARCH. PEC BRZEZINY

Druki wniosków można otrzymać
w Urzędzie Miasta Brzeziny
III piętro, pokój 304.

Zmiana funkcjonowania linii 90C
REKLAMA

Optyk – okulista

Jubileuszowa promocja
Voucher -700 zł
na zakup soczewek progresywnych
i 30 % rabatu na 2 opakowania soczewek Acuvue
*szczegóły w salonie

zmienia się ilość kursów na tej
linii. Aby sprawdzić aktualny
rozkład jazdy autobusu linii

90C zapraszamy na stronę internetową łódzkiego MPK –
www.mpk.lodz.pl.
 RED

8/VI/2017

Zmiany wejdą w życie od
dnia 15 lipca. Autobus z pętli w Brzezinach do skrzyżowania Rokicińska/Gajcego będzie jeździł bez zmian.
Następnie ulicami: Gajcego,
Zakładową, Hetmańską, Rokicińską i dalej do pętli Rondo Inwalidów. Linia zatrzymywać się będzie na wszystkich stałych przystankach na
ul. Zakładowej i Gajcego (bez
przystanku Gajcego/Rokicińska, w kierunku północnym,
który zostanie zawieszony)
i Hetmańskiej oraz dodatkowo na tymczasowych przystankach: Hetmańska/Zakładowa w kierunku pętli Janów
oraz Zakładowa/Hetmańska w kierunku pętli w Brzezinach. Jednocześnie nie

FOT. WWW.MPK.LODZ.PL



Ze względu na rozpoczęcie I etapu prac związanych z przebudową ul. Rokicińskiej
w Łodzi, na odcinku od ul. Józefiaka do ul. Gajcego nastąpią zmiany w funkcjonowaniu linii 90C łączącej Brzeziny z Łodzią.

Brzeziny ul. Sienkiewicza 6
tel. 46 8742689
Zaprasza
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OG ŁOSZENIA DROBNE
MOTORYZACJA

ROWERY – SPRZEDAŻ, NAPRAWA,

AUTO-SKUP KAŻDE, 500-484-727

KRYCIE DACHÓW, PAPA TERMOZ-

MI, WODNO-KANALIZACYJNYMI
I C.O. POPROWADZI BUDOWĘ 604381-688

B+T, Z DOŚWIADCZENIEM, TEL.
606 155 155

GRZEWALNA, 572 969 432, USUWANIE PRZECIEKÓW

ZATRUDNIĘ DO ZAKŁADU GARMAŻERYJNEGO TEL. 509-127-870

CIA ZŁOMU - KOLUSZKI, TEL.
602579706

STANIE ORAZ OPEL ALTARA TEL.
604-607-306

GŁADŹ I MALOWANIE, 531 484 914

PODEJMĘ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

Z AT R U D N I Ę

BUDOWY KOMPLEKSOWO, WY-

516 192 529

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW,

KOŃCZENIA WNĘTRZ, 505 509 874

LUB OSOBĄ STARSZĄ OD WRZEŚNIA –EMERYTKA 512-095-755

ZATRUDNIĘ MURARZY TEL. 604543-817

NA ZATRUDNI PRACOWNIKÓW,
606 794 645

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA DO

POTRZEBNY PRACOWNIK DO

DO 20/2018

SPRZEDAM AUDI A2 W IDEALNYM

509-099-286

SPRZEDAM VOLKSVAGEN PASSAT 2005R. B6 1,9 DIEZEL COMBI,
TEL.691-141-654

SKUP AUT I MOTOCYKLI, CAŁE,
USZKODZONE 510-724-923

AUTO-SKUP CAŁE, USZKODZONE
502-592-035

SPRZEDAM ALFA ROMEO JTD, 1,9,
2004 R., DIESEL, PRZEBIEG 85 540
KM, TEL. 608 570 064

SPRZEDAM OPEL VECTRA „H” HATCHBACK 1,9, 120 KM 2005R, LIFT
TEL. 607-078-851

KUPIĘ STARE MOTOCYKLE – MOTOROWERY, 604 627 402

KUPIĘ PRZYCZEPĘ DWUOSIOWĄ
SAMOCHODOWĄ 2,5 TONY 604607-306

SERWIS. 792 934 565

MATEMATYKA – LICEUM, GIMNAZJUM, STUDENCI, 502 208 511

DACHY, PAPA TERMOZGRZEWAL

NA,MALOWANIE,SMAROWANIE,
GWARANCJA, PROFESJONALNIE
735-300-550

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
I GRANITOWEJ, 537 705 155

OGRODZENIA KLINKIER, GRANIT,

W Y KO Ń C Z E N I A
WNĘTRZ 503-509-874

ELEKTRYK - PRZYŁĄCZA, DOMY,

799-781-832

SAMOCHÓD

DO
Ś L U B U,
692 981 421, WYNAJMĘ

ZATRUDNIĘ KWIACIARKĘ Z DO-

DREWNO OPAŁOWE, TROCINY,

ZATRUDNIĘ POMOCNIKA NA

SKLEPU SPOŻYWCZEGO TEL. 887767-311, 887-767310

PRACA NA BUDOWIE, DZWONIĆ

ROLETY, PLISY, MOSKITIERY DO

SZWACZKĘ PEŁNE UBEZPIECZE-

NAPRAWA OKIEN PCV, REGULACJA, WYMIANA SZYB, 508 537 104
OBSŁUGA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE – INESS, 781 783 580
DOMY KANADYJSKIE – SZKIELETOWE, WWW.DOM-SZKIELETOWY.
COM, TEL. 605 547 201

DACHY, KRYCIE PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ, 500 335 060

LPG, MONTAŻ – SERWIS – DIAGNOZA, MECHANIK A POJAZDOWA, SKUP SAMOCHODÓW,
789 188 646

OGRODZENIA KLINKIER, GRANIT,

PO 18.00 505-362-878
NIE 661-121-966

PORZEBNY PRACOWNIK DO RÓŻ-

NYCH PRAC PORZĄDKOWYCH
I OGRODOWYCH
604-607-306,
46 874-28-81

SZUKASZ NOWYCH WYZWAŃ ZA-

ŚWIADCZENIEM, 665-227-387
KROJOWNIĘ. PRACA STAŁA, TEL.
606 489 403

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E,
TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY, 695 602 799 LUB 607 838 520

ZATRUDNIĘ SZWACZKI – PRACA
CAŁY ROK, 509 869 237

WODOWYCH TEL. 507-130-096

609 243 809

ZATRUDNIĘ DO PRAC WYKOŃ-

ZAKŁAD PRZEROBU DREWNA ZA-

TEL. 508 188 138

POSZUKUJĘ DO SZYCIA (CHAŁUPNICZKI), 604 588 616

ZATRUDNIĘ PR ACOWNIKÓW

W TRANSPORCIE KRAJOWYM.
CODZIENNE ZJAZDY DO DOMU
I WOLNE WEEKENDY, 607 805 115

FIRMA KRAWIECKA ZATRUDNI

DO ZAKŁADU CUKIERNICZEGO
(NOWOSOLNA) , ½ ETATU, PRACA W GODZINACH NOCNYCH,
516 190 960

TARTAK ZATRUDNI PRACOWNI-

NIERUCHOMOŚCI

KÓW FIZYCZNYCH, OPERATORA
TRAKA, PILARZY, 504 010 550

OD 65 TYS. ZA DZIAŁKĘ BUDOW-

PRZY ZBIORZE BORÓWKI AMERY-

ZATRUDNIĘ NA UMOWĘ O PRACĘ,
SKLEP SPOŻYWCZY, RYNEK NOWOSOLNA, 604 936 065

PR A SOWAC Z K Ę

B R Z E Z I N Y,

MECHANIKA SAMOCHODOWE-

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, KAT. C+E,

ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ

LUB B Z DOŚWIADCZENIEM TEL.44
714-46-00

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLA-

NĄ W BRZEZINACH TEL. 505-527007

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, KAT. C+E,

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 1600 m²

926

DOMOFONY – 501 478 588

KIEROWNIK BUDOWY Z UPRAW-

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA DO

NIENIAMI OGÓLNOBUDOWLANY-

GOSPODARSTWA ROLNEGO, KAT.

DO WYNAJĘCIA NOWY DOM 1500

NA UL. REYMONTA SPRZEDAM
TEL. 608- 415-950

DZIAŁKI BUDOWLANE 850 m2
POLNA BRZEZINY, PRĄD, WODA,

WYNAJMĘ BUDYNEK NA CELE GOSPODARCZE LUB MIESZKANIOWE 150 M2, DŁUGOTERMINOWO,
BRZEZINY, TEL. 662 089 398

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 2800 M2, STARE KOLUSZKI,
TEL. 512 515 132

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, TEL. 665-227-153

RÓŻNE
KUPIĘ ZBOŻE, 508 471 814
SPRZEDAM ODKURZACZ MIELE
ROBOT, ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE,
WÓZEK INWALIDZKI 604-607-306

PRZYJMĘ ZIEMIĘ (TYLKO ZIEMIĘ)
BRZEZINY TEL. 696-719-111

SPRZEDAM ORGANY TECHNICS
YAMACHA, TELEWIZOR PLASKI,
WÓZEK DZIECINNY SPACEROWY,
PIANINO, LODÓWKĘ DWUKOMOROWĄ 604-607-306

SPRZEDAM PSZENŻYTO I MIESZANKĘ ZBOŻOWĄ, 604 358 755

FIRMA FUNGIS KUPI SŁOMĘ W BE-

NĄ 1500 M NA JÓZEFOWIE, GMINA
ROGÓW, TEL. 695 586 140

LACH OKRĄGŁYCH I DUŻEJ KOSTCE, MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA
DŁUŻSZEJ WSPÓŁPRACY JAK
RÓWNIEŻ PODPISANIE UMOWY
PRZY WIĘKSZYCH ILOŚCIACH, TEL.
509 718 882

WYNAJMĘ 2 LOKALE O PO-

WYWÓZ ZIEMI, GRUZU, GLINY,

WIERZCHNI 36 m2 I 51,5 m2 POD
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
W KOLUSZKACH PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ 14. JEST MOŻLIWOŚĆ
POŁĄCZENIA ICH, KONTAKT 509
029 745 LUB 509 029 746

ROZBIÓRKA, 503 073 500

SPRZEDAM DZIAŁKI W ROGOWIE
1585 M2 I 2941 m2, 664 062 125

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLA-

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE
PRZY UL. GŁOWACKIEGO (UZBROJONE), 602 259 432

ODSZKODOWANIE ZA PONIESIONE STRATY MATERIALNE (POŻAR,
POWÓDŹ, ZERWANY DACH ITP.)
NAWET JEŚLI OTRZYMAŁEŚ ODSZKODOWANIE, BYĆ MOŻE NALEŻY SIĘ TOBIE DOPŁATA, ZADZWOŃ 516-165-415

KORDECKIEGO, 664 811 218

PIACH, Ż WIR , TR ANSPORT,
503 073 500

SPRZEDAM NIERUCHOMOŚĆ

SPRZEDAM STEMPLE BUDOWLA-

Z DZIAŁKĄ W BRZEZINACH PRZY
UL. SŁOWACKIEGO 27, BLIŻSZE INFORMACJE NA MIEJSCU

NE, 600 804 392

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 600 m2, UL.

JĘCIA 2 POKOJE W BLOKU 509-328146

POKOJE SPÓŁDZIELCZE DO 2 PIĘTRA TEL. 512-335-206

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, KAT. C

ADR, CYSTERNY, KRAJ, STAŁA PRACA, TEL. 690 321 370

TRUM WYNAJMĘ TEL. 601-190-840

KUPIĘ MIESZKANIE DO 36 m², 2

SPRZEDAM DOM W KOLUSZKACH, UL WARSZAWSKA 606391-122

ZATRUDNIĘ KUCHARZA 783-985-

LOKAL UŻYTKOWY 130M2 W CEN-

SPRZEDAM DOM 140 m² OKOLICE

KRAJ, STAŁA PRACA, TEL. 690
321 370

KOŃCZENIA WNĘTRZ, PODDASZA, IZOLACJA BUDYNKÓW,
608 661 045

KACH, 665 925 923

LANĄ, UZBROJONĄ (WODA,
PRĄD), BRZEZINY UL. OKRZEI I POŁUDNIOWA TEL. 502-034-069

GO ZATRUDNIĘ, DOBRE WARUNKI PRACY PPHU „DAMISS”, UL. POŁUDNIOWA 12/14
NA 1/4 ETATU, RÓWNIEŻ Z UKRAINY TEL. 607 207 868

SPRZEDAM DOM W KOLUSZ-

SPRZEDAM 42 m2, 693 975 425

ZATRUDNIĘ DO PRAC ELEWACYJ-

ZATRUDNIĘ DO SZYCIA CZAPEK

W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM TEL. 601308-566

PRĄD I CISZA, TEL. 788 264 336

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, KAT. B,

NIKA, 604 543 817

TRUDNI PRACOWNIKÓW FIZYCZNYCH, 504 010 550

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, KAT. C+E,

NY 607-078-851

NYCH I WYKOŃCZEŃ WNĘTRZ,
BEZ NAŁOGÓW, 504 818 183

ZATRUDNIĘ MURARZY I POMOC-

CZENIOWYCH PRZY CZAPKACH
DZIEWIARSKICH TE. 607-207-868

DZIEWIARSKICH TEL. 607-207-868

NA 4900 m², MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU, 65 ZŁ ZA METR 731-327-232

m², W TYM LOKAL POD DZIAŁALNOŚĆ Z WYPOSAŻENIEM W WOLI
CYRUSOWEJ W DOBRYM PUNKCIE NA SKRZYŻOWANIU, WYNAJMĘ LUB SPRZEDAM, CENA WYNAJMU 1400 ZŁ 505-140-266 TEL.
505-140-266

ZATRUDNIĘ FAK TUR Z YSTKĘ

ELEKTRYK, ALARMY, ANTENY,

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, WY-

PRASOWACZKĘ, 507 755 880,

512 970 000

KROJCZEGO, TEL. 730 222 048

500 448 129

664 626 854

508 853 414

604-607-306

PANELE TEL. 604-543-817

MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA,

ZATRUDNIĘ PRASOWACZKĘ,

PANIĄ DO SPRZĄTANIA DOMU

KAŃSKIEJ, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, 696 041 293

MONITORING, NAPĘDY BRAMOWE, WWW.INSTALMED.PL TEL.
515-362-050

501 038 542

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT. C

SZ WAC ZK I,

SPRZEDAM DZIAŁKĘ ULICA POL-

DZIAŁKI BUDOWLANE WODA,

PRAC OGRODOWO PORZĄDKOWYCH, TEL. 602 475 488

Z AT R U D N I Ę

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 1632M2, 669
44 63 44

PRACOWNIKA NA BUDOWĘ,

POTRZEBNY MĘŻCZYZNA DO

KŁADZIE KRAWIECKIM, TEL.
602 475 488

WOLA CYRUSOWA 600-645-944

WYNAJMĘ KAWALERKĘ BRZEZI-

O GÓLNOBUD OWL ANYCH,
603 872 901

ZATRUDNIĘ DO NAUKI W ZA-

SPRZEDAM TANIO DZIAŁKĘ 1,2 HA

RÓŻNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH I OGRODOWYCH, TEL. 604607-306

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E, TEL.

503 073 500

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ DO

FIRMA REMONTOWO BUDOWLA-

HURTOWNIA MAT. BUDOWLA-

PRZYJMĘ SZWACZKI-SUKIENKI

PRACA

BIURA,

535 662 878

PIACH, Ż WIR , TR ANSPORT,

TEL. 885 162 087

DO

BUDOWLANYCH W STRYKOWIE,
DOBRE WYNAGRODZENIE TEL.
605-086-824

ROZBIÓRKA, 503 073 500

WYWÓZ ZIEMI, GRUZU, GLINY,

MIESZKANIA, POMIARY, UPRAWNIENIA BUDOWLANE, 605-397-614
OKIEN, PRODUCENT, 508-537-104
HYDRAULIKA, GLAZURA, WYKOŃCZENIA 502-858-882

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ MAT.

NYCH W STRYKOWIE ZATRUDNI
KIEROWCĘ KAT. B LUB C. DOBRE
WYNAGRODZENIE TEL. 601-153348

ŁUPEK 604 543 817

USŁUGI
R E MO NT Y,

MŁYNA TEL. 605-139-221

ZATRUDNIĘ SPAWACZA DO CIĘ-

KANALIZACJA, 508 301 005, 601
305 357 KUPIĘ MIESZKANIE DO
REMONTU LUB ZADŁUŻONE
BRZEZINY, KOLUSZKI I OKOLICE,
731 746 722

KALONKI 501-384-860

SZUKAM MIESZKANIA DO WYNA-

SPRZEDAM SIEDLISKO + 0,70 HA,
ZACYWILKI, 605 138 765

WYNAJMĘ KAWALERKĘ, BRZEZINY 607-078-851

SPRZEDAM LOKAL LUB WYNAJMĘ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DZIAŁKĘ 900 m² GAŁKÓW
KOLONIA 607-078-851

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W BRZEZINACH PRZY UL.
POTOCKIEGO OKOŁO 1200 m²,
604 627 402

SPRZEDAM ANTYKI, SYPIALNIĘ
LUDWIKOWSKĄ, SEKRETARZYK,
ZEGAR STOJĄCY, SOFĘ I DWA FOTELE LUDWIK, KOMODĘ 604-607306

SPRZEDAM STEMPLE BUDOWLANE, DŁUGOŚĆ 3,20 M, 602 466 902

SPRZEDAM PROSIĘTA, 503 756 061

POLICJANTOM
I STRAŻAKOM,
którzy pełnili dyżur
w Brzezinach
24 czerwca 2018 r.,
za wzorową
i kompleksową pomoc
dziękuje właścicielka mieszkania
zalanego w wyniku
awarii hydraulicznej.
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Filozofia jedzenia, czyli życie
W

Duża część społeczeństwa
uważa takie sposoby na życie za bardzo nietypowe i powstałe w naszych czasach,
lecz jest to mylne przekonanie. Już w starożytnej Grecji żyli wegetarianie. Jednym
z najbardziej znanych wegetarian z tamtych czasów był
Pitagoras. Wegetarianizm
i weganizm to rozpowszechnione style żywienia, przykłady tych mniej znanych to:
frutarianizm, witarianizm
i semiwegetarianizm.
Weganizm polega na rezygnac ji ze sp oży wania
wszelkich pokarmów mięsnych i tych pochodzenia
zwierzęcego. To znaczy, że
weganie nie jedzą mięsa,
mleka, serów i jaj. Niektórzy

usuwają ze swojej diety również miód, jako produkt odzwierzęcy. Termin weganizm określa też osoby, które
nie korzystają z produktów,
w których powstaniu uczestniczą zwierzęta np. futer, kości słoniowej, skór czy kosmetyków testowanych na
zwierzętach.
Wegetarianizm to jeden
z najpopularniejszych stylów życia. Polega na wykluczeniu z jadłospisu mięsa.
Może wiązać się z unikaniem
produktów pochodzących
z uboju, takich jak smalec
lub żelatyna. W Indiach istnieje całkowicie wegetariańskie miasto – Palitana. Jest
to święte miasto wyznawców dżinizmu – religii, której

głównym celem jest przestrzeganie Ahismy czyli zasady nie krzywdzenia żadnych stworzeń. Występuje
tam prawny zakaz spożywania oraz sprzedawania mięsa,
jaj i ryb. Za nieprzestrzeganie
prawa grozi kara pozbawienia wolności. Ten restrykcyjny przepis został wprowadzony po strajkach głodowych dżinijskich mnichów.
Frutarianizm to najbardziej
zaostrzona forma wegetarianizmu. W tym sposobie odżywiania oprócz mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego nie spożywa się żadnych
owoców i warzyw, których zerwanie uśmierciłoby roślinę.
Ich pokarmem jest produkt
naturalny, którego pozyskanie

FOT.PIXABAY.COM

ielu ludzi decyduje się na zmianę swojego stylu żywienia na wegetarianizm,
weganizm lub pochodne od nich. Do takich postanowień często skłaniają poglądy
moralne, religijne, troska o zdrowie czy chęć poprawy losu zwierząt.

nie wymaga „zabicia” rośliny,
czyli owoce w znaczeniu botanicznym.
Witarianizm wyklucza
z diety spożywanie pokarmów poddanych obróbce

termicznej. Semiwegetarianizm polega na usunięciu
z menu tylko mięsa czerwonego, zaś dozwolone jest spożywanie mięsa białego. Ta
odmiana wskazana jest dla

Spotkanie w Szkole Przewodnik po zawodach
Podstawowej nr 3 



W środę 6 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej
nr 3 w Brzezinach odbyło się ciekawe spotkanie.
Odwiedziła nas rodzina, która kiedyś mieszkała
w Brzezinach, a od wielu lat mieszka w Finlandii.

Podczas wizyty gimnazjaliści mogli się dowiedzieć jak wygląda szkoła
w Finlandii. Tok nauczania w tamtejszych szkołach jest zupełnie inny
niż w Polsce. Lekcja trwa
75 minut, a przerwy są
o wiele dłuższe niż u nas,
a program jest prostszy niż
w naszym kraju. Jednak Polacy nie mają tam łatwo.
Często decydują się na pracę za niższe stawki, co nie
do końca spotyka się za akceptacją rodowitych mieszkańców. Obawiają się oni, że
przyjezdni zabiorą im pracę.

W Finlandii inna jest też
kultura, np. nie ma zwyczaju
dawania sobie prezentów na
urodziny. Nasi goście wyrazili chęć powrotu do ojczyzny. Powiedzieli, że tęsknią
za Polską i w najbliższym
czasie będą się starali wrócić
do kraju.  Młoda redakcja

Koniec roku szkolnego 2017/2018 za nami. W związku z tym uczniowie kończący
gimnazjum mają już wybrane swoje przyszłe szkoły. Zalogowali się już w systemie i zanieśli wnioski. Pozostało tylko dostarczyć świadectwa i wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz czekać na potwierdzenie przyjęcia do danej placówki.

Mam W tym roku każdy
z nich przebył trudną drogę
w trakcie, której rozważał różne możliwość
przyszłego rozwoju oraz najkorzystniejsze zawody. Te
decyzje zostały już
podjęte, a więc
pomoc dla nich
w postaci "Przewodnika po zawodach" jest już
zbędna. W tym wydaniu gazety zamieszczamy ostatni artykuł
z tej serii.
Dietetyk – jest to osoba, która zajmuje się m.in. żywieniem
człowieka. Pomaga w ustaleniu jadłospisu osobom, które

np. są chore, czy chcą zdrowo
się odżywiać. Mimo że w Polsce zawód dietetyka nie jest
jeszcze doceniany, to jest on

wyborem przyszłościowym.
Coraz więcej osób zdaje sobie
sprawę jakie znaczenie ma dobre odżywianie, dlatego kieruje się do specjalisty.
Dodatkowo już
w wielu placówkach, czy instytucjach państwowych dietetyk
musi być zatrudniony.
Najważniejszymi cechami dobrego
dietetyka są m.in. komunikatywność i empatia. Osoba, która zgłasza się do dietetyka powinna czuć się swobodnie i nie mieć przy nim

Brzeziny , Mickiewicza 13
tel: 46 8742190
662959824

Sala Bankietowa "Leśna"
w Starych Koluszkach
organizuje wesela,
komunie, chrzciny
oraz inne imprezy
okolicznościowe
ZAPRASZAMY

22/V/2018

Naprawa sprzętu RTV,
komputerów, laptopów,
tabletów, CB.
Montaż i ustawienie anten
SAT, DVB-T i CB
(Dojazd do klienta.)

601 -33-56-23

Dyżury radnych
Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

6/VI/2018

REKLAMA

Zbigniew Bączyński, Andrzej Kurczewski

27.06.2018 r.

Zofia Krawczyk, Grażyna Pietrasik

22.08.2018 r.

17/V/2018

kobiet w ciąży, które były wegetariankami lub dla osób,
które dopiero rozpoczynają
przygodę związaną ze zmianą stylu życia.
 Młoda redakcja

dyskomfortu. Dodatkowo
dietetyk powinien dbać również o swój wygląd, aby dawać przykład.
Jeśli chodzi o przygotowanie do zawodu to są dwie
możliwości: – można wybrać
studia na kierunku dietetyka, gdzie zakres nauki obejmuje elementy chemii, fizyki, czy biologii, a można też
wybrać się do technikum, czy
studium policealnego, gdzie
m.in. uczy się anatomii, psychologii, czy etyki. Szkołę
kończy się egzaminem zawodowym. Po nauce w technikum, czy na studiach należy
odbyć wiele praktyk. Zarobki dietetyka wynoszą około 2,4 tys. złotych w sektorach państwowych, a w prywatnych gabinetach nawet od
3 tys. wzwyż.
 Młoda redakcja
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Pracowity czas sekcji karate Shorin-ryu

C

zer wiec to bardzo pracowit y moment dla
przedstawicieli karate Shorin-ryu z Brzezin. Oprócz
specjalnych pokazów zawodnicy znaleźli czas na
kształtowanie swoich umiejętności oraz podnoszenie
kwalifikacji. Przed nimi jeszcze Letnia Akademia Shorin-ryu
Karate i Kobudo, a potem zasłużony odpoczynek.
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach Po raz
kolejny odbył się Piknik Rodzinny. Sekcja karate Shorin-ryu została zaproszona na
uroczystość, aby zaprezentować swoje umiejętności w formie pokazu. Prelekcji przyświecała słoneczna pogoda,
która dodatkowo wpłynęła
na lepszy odbiór widowiska.
W pokazie uczestniczyli: Daniel Jędrzejczak, Aleksander
Wira, Jan Dąbrowski, Jakub
Wasielewski, Maria Wira, Natalia Zawadzka, Natalia Szczepaniak, Szymon Michaus,
Mikołaj Juraś, Franek Zawadzki i Oliwier Klimowski.
Tegoroczny pokaz rozpoczęła grupa początkująca demonstrując techniki podstawowe, które były interpretowane
przez zaawansowanych karateków. Z każdą minutą poziom
pokazywanych umiejętności

był zwiększany. Demonstrowano kata (formy), bunkai
(zastosowanie technik w parach) i dużo elementów samoobrony. Pokaz zrobił duże wrażenie na publiczności, która
nagrodziła uczestników wielkimi brawami. Zajęcia prowadził posiadacz 6 dana Dariusz
Jędrzejczak.
Jednym z najważniejszych
wydarzeń był Międzynarodowy Staż Okinawa Shorin-Ryu
Karate dla czarnych i brązowych pasów, który odbył się
w hali widowiskowo-sportowej POKSTiR w Pińczowie.
W stażu uczestniczyło ponad
130 osób, z czego 102 osoby to posiadacze stopni mistrzowskich. Treningi prowadził sensei Kenyu Chinen. Staż
podzielony był na trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył wszystkich kata szkoleniowych z wykorzystaniem

Staż trenerski karate Shorin-ryu. FOT. DARIUSZ JĘDRZEJCZAK
do kumite (walki-samoobrony). Drugi blok kata mistrzowskie z zastosowaniem w kumite i trzeci blok: to tai sabaki
(zejścia i uniki) z zastosowaniem w kumite. W zajęciach
uczestniczyli karatecy z kilkudziesięciu klubów Shorin-Ryu
Karate z terenu całej Polski
oraz goście zawodnicy z Japonii, Francji, Czech i Słowacji.

Podczas stażu sensei Kenyu
Chinen wręczył ponad dwudziestu osobom specjalne certyfikaty na stopnie mistrzowskie w zakresie 1-4 dan. Staż
zakończyło uroczyste soyonara party w hotelu „Nad Starą
Nidą”. Łódzkie Centrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo ,,BUSHI” reprezentowali: Dariusz Jędrzejczak 6

dan, Kacper Kosmala 4 dan,
Krzysztof Ławnicze 3 dan,
Marcin Lewandowski 3 dan,
Daniel Jędrzejczak 2 dan,
Przemysław Lesiecki 1 dan
i Wojciech Sołyga 2 kyu. – Ten
staż był podsumowaniem całego roku szkoleniowego. Kadra
czarnych pasów się powiększyła. Umiejętności ćwiczących
też. Najbliższy sprawdzian

będzie w lipcu podczas Letniej
Akademii Shorin-ryu Karate
i Kobudo. Będziemy walczyć
do ostatniej sekundy. Przyszły
rok zaczynamy we wrześniu.
Zapraszamy na nasze zajęcia
każdą osobę która chce rozpocząć przygodę z karate shorin-ryu – powiedział Dariusz Jędrzejczak, szef Shorin-ryu Ka DS
rate w Brzezinach. 

Półmetkowe rozstrzygnięcia w Lidze Orlikowej



Po trzech tygodniach przerwy spowodowanych Brzezińskimi Mistrzostwami Świata
wróciła Brzezińska Liga Piłki Nożnej. W ostatnim czasie wiele się w niej wydarzyło. Przed
ostatnią kolejką fazy zasadniczej znamy już
najlepsze osiem zespołów, które powalczą
w fazie pucharowej o mistrzowski tytuł.

W dwunastej serii spotkań
Zielona Strona Mocy wygrała 5:3 z Baka Juniors, OKS
wysoko 8:3 pokonał Red Luj,
Wybrzeże Klatki Schodowej
rozgromiło Misiów 13:5, a po
3:0 swoje spotkania wygrały Grube Wióry ze Speed Polik oraz Red Devils z Grabarzami. Trzy punkty na swoje
konto walkowerem dopisały
natomiast Orły i Zdrowie Rogów, które miały w terminarzu starcia z wycofanymi Turbo Team i TS Relaks.
W trzynastej kolejce również sypnęło walkowerami.
Za wycofane zespoły trzy
punkty dopisały: Orły, Zielona Strona Mocy i Zieloni
Bimbrownicy. Oprócz tego
bez konieczności wychodzenia na boisko komplet punktów na swoje konto dopisały:

Zdrowie Rogów w konfrontacji z Wybrzeżem Klatki
Schodowej oraz Grube Wióry z OKS. Na orlikowej murawie odbyły się zatem tylko
trzy mecze. Grabarze pokonali 10:5 Arkę Brzeziny, Misie 20:3 rozgromiły Speed Polik, a Red Devils 11:1 uporał
się z Baka Juniors.
W ostatniej czternastej kolejce Grube Wióry wygrały
15:6 z Zieloną Stroną Mocy,
Baka Juniors zwyciężył 11:2
z Arką Brzeziny, Wybrzeże
Klatki Schodowej nie miało
żadnej litości dla Speed Polik gromiąc go 24:4, a w hicie kolejki OKS pokonał 5:1
Misiów. Tym razem trzy oczka walkowerem powędrowały do Grabarzy, Zielonych
Bimbrowników i Red Devils.
Na inny termin przełożono

Jak co roku, rozgrywki Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej są bardzo zacięte. FOT. MATEUSZ CIEŚLAK
starcie Orłów ze Zdrowiem
Rogów. Po czternastu tygodniach rywalizacji w tabeli fazy zasadniczej na prowadzeniu znajduje się Red
Devils. Oprócz Czerwonych

Diabłów pewny udział w mistrzowskich play-offach
mają: Grube Wióry, Wybrzeże Klatki Schodowej, Zieloni Bimbrownicy, Zdrowie
Rogów, Misie, Orły i OKS.

Ostatnia kolejka zadecyduje,
z którego dokładnie miejsca
zespoły wyjdą do fazy pucharowej. Zespoły z dolnej
ósemki zagrają w meczach
wyłącznie o prestiż.

W najbliższy weekend 7/8
lipca odbędzie się ostatnia
15. kolejka fazy zasadniczej.
W sobotę 7 lipca na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr
2 o godzinie 18:00 Speed Polik zmierzy się ze Zdrowiem
Rogów. O tej samej porze na
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Red Devils z Grubymi Wiórami, a na godzinę 19:30 starcie Zielonych
Bimbrowników z Orłami.
W niedzielę 8 lipca na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 17:00
OKS zmierzy się z Wybrzeżem Klatki Schodowej,
a półtorej godziny później
Zielona Strona Mocy podejmie Misie. Tym razem przymusowa pauza dotknie: Grabarzy, Arkę Brzeziny i Baka
Juniors. Wszystko związane jest oczywiście z wycofaniem: Rad Luj, Turbo Team
i TS Relaks. Początek rozgrywek fazy pucharowej wstępnie zaplanowano na połowę
sierpnia, a finały na połowę
 DS
września. 
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Czternaste Mistrzostwo hokeistek

N

a ten sukces sympatycy hokeja na trawie czekali
od dawna. Zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny
dokonały niezwykłej rzeczy wygrywając na
bardzo trudnym terenie turniej finałowy
Hokejowych Mistrzostw Polski.

Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak w decydującym meczu pokonały odwieczne rywalki AZS
Politechnikę Poznańską
i zdobyły złote medale Mistrzostw Polski. Chciałoby
się powiedzieć do trzech razy
sztuka, ponieważ dwa lata
z rzędu brzezinianki kończyły sezon na drugim miejscu.
W tym roku Polski Związek
Hokeja na Trawie po raz kolejny podjął decyzję o organizacji turnieju finałowego zarówno dla kobiet jak
i mężczyzn w jeden weekend
na jednym obiekcie. Kluby
miały kilka tygodni na zgłaszanie swoich ofert organizacyjnych. Wśród nich znalazła się kandydatura z Brzez i n . Ni e ste t y hoke j ow a
centrala przychyliła się do
wniosku AWF Poznań i finały odbyły się na obiekcie
Akademii Wychowania Fizycznego przy ulicy Królowej
Jadwigi 27/39 w Poznaniu.
Impreza odbyła się w weekend 23-24 czerwca.
W sobotę 23 czerwca odbyły się cztery spotkania
półfinałowe, w których rywalizowali na przemian panowie i panie. W pierwszym

półfinale AZS Politechnika
Poznańska (drugi zespół fazy
zasadniczej) pokonał pewnie
3:1 (1:0) trzeci zespół pierwszej części rozgrywek LOMS
Poznań. W drugim półfinale na boisko wybiegły brzezinianki. Rywalem pierwszego
po fazie zasadniczej KS Hokej-Start Brzeziny był czwarty po pierwszej rundzie LKS
Gąsawa. Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak
nie miały dla rywalek żadnej litości i pewnie pokonały zawodniczki z Gąsawy 3:1
(1:0). Dwa gole w tym jeden z krótkiego rogu strzeliła Monika Specjal, a jeden
z krótkiego rogu Tatiana Tsimonchik. Dla rywalek jedno
trafienie odnotowała Paulina
Sobokowska.
Decydujące starcia o medale Mistrzostw Polski odbyły się w niedzielę 24 czerwca.
Najpierw w meczu o trzecie
miejsce LOMS Poznań pokonał LKS Gąsawa 1:0 (0:0)
i to zawodniczki z Poznania stanęły na najniższym
stopniu podium, a następnie w pojedynku o trzecie
miejsce seniorów LKS Gąsawa pewnie 4:1 (2:1) pokonał KS AZS AWF Poznań.

Walka na boisku toczyła się do ostatnich minut meczu. FOT. WOJCIECH BUDZYK
Dopiero w trzecim pojedynku zmierzyły się dwa odwiecznie rywalizujące ze
sobą o złoty medal zespoły
AZS Politechnika Poznańska i KS Hokej-Start Brzeziny. Mecz był bardzo emocjonujący, a gra bardzo szybka
i wyrównana. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym, lecz zasłużonym prowadzeniem brzezinianek.
Na listę strzelców wpisała się
w 23 minucie Karolina Grochowalska, która pewnie wykorzystała krótki róg. Druga odsłona również była niezwykle wyrównana. Szybko
jednak nasze zawodniczki

zdołały podwyższyć prowadzenie za sprawą Moniki
Polewczak. KS Hokej-Start
kontrolował od tego momentu poczynania na boisku i szukał kolejnych okazji do bramki. W 50 minucie
Oliwia Kucharska zdobyła
trzeciego gola dla zawodniczek z Brzezin i nasze hokeistki były o krok od zdobycia
mistrzowskiego tytułu. Wyraźna przewaga okazał się
dla poznanianek poza zasięgiem i do końcowego gwizdka wynik spotkania nie uległ
już zmianie. KS Hokej-Start
wygrał z AZS Politechniką
pewnie 3:0 (1:0) i sięgnął po

Mistrzostwo Polski w hokeju na trawie kobiet. Tym samym brzezinianki sprawiły prekursorce tej dyscypliny
w naszym mieście Małgorzacie Polewczak świetny prezent urodzinowy. Warto dodać, że najlepszą strzelczynią
sezonu została Paula Sławińska. Dla drużyny z Brzezin
jest to czternasty tytuł Mistrza Polski w historii.
Wcześniej brzezinianki po
najwyższe trofeum sięgały
w latach: 1993, 1995, 1996,
2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2007, 2010, 2011
i 2015. Oprócz tego brzezinianki dziesięciokrotnie

zdobywały srebrne medale i trzy razy rozgrywki kończyły na trzecim miejscu.
Nasze złotka w imprezie finałowej wystąpiły w składzie: Anna Gabara, Klaudia Głowacka, Paula Sławińska, Karolina Grochowalska,
Agata Uchrońska, Paulina
Grotek, Monika Specjał, Marzena Pawlak, Monika Polewczak, Aleksandra Kuzmecka, Patrycja Chodakowska,
Dżesika Mazur, Oliwia Kucharska, Weronika Dziubek,
Emilia Kowalska, Angela
Bober, Tatiana Tsimonchik,
Magda Pabiniak.

 DS

Brąz tenisistów w mistrzostwach województwa

Daniel Świerczyński i Marcin Dens z Brzezin w decydującym meczu rywalizacji
deblowej pokonali zawodników LKS Biała Rawska i stanęli na najniższym stopniu
podium z brązowymi medalami. W zakończonym sezonie rozgrywkowym Daniel
Świerczyński reprezentował
barwy MLUKS Brzeziny, natomiast Marcin Dens był zawodnikiem ULKS Moszczenica. Obaj panowie do
turnieju przystąpili od 1/8
finału. Na tym etapie rozgrywek trafili na duet Karol
Zych/Łukasz Łyszkowicz na

co dzień występujący z LKS
Omega Kleszczów. Brzezinianie nie dali swoim przeciwnikom najmniejszych
szans. Od samego początku osiągnęli wyraźną przewagę i kontrolowali przebieg gry. Ostatecznie gładko
i bez problemów pokonali rywali 3:0. W ćwierćfinale nasi tenisiści spotkali się
z parą ULKS Moszczenica Jarosław Nitek/Paweł Ryś. Tym
razem pojedynek był bardzo trudny, a rywale wymagający. Dopiero po pięciosetowym boju losy awansu do
dalszego etapu rozstrzygnęli

na swoją korzyść Świerczyński/Dens. Zmęczeni brzezinianie w półfinale trafili
na Damiana Rybaka i Pawła
Stopińskiego z UKS Maków.
Pojedynek nie był porywający ze względu na widoczne zmęczenie po wcześniejszym meczu naszej deblowej
pary. Brzezinianie ulegli zawodnikom z Makowa i musieli swojej szansy w turnieju poszukać w spotkaniu o trzecie miejsce. W nim
Daniel Świerczyński i Marcin Dens trafili na parę LKS
Biała Rawska Mariusz Lis/Jakub Synowiecki. Tym razem

FOT.DANIEL ŚWIERCZYŃSKI



Z bardzo dobrej strony pokazali się nasi zawodnicy na Mistrzostwach LZS
województwa łódzkiego w tenisie stołowym mężczyzn, które odbyły się
10 czerwca 2018 roku w Moszczenicy.

Daniel Świerczyński i Macin Dens z brązowymi medalami i dyplomami

brzezinianie stanęli na wysokości zadania i bardzo szybko pokonali rywali 3:0. Dzięki tej wygranej zdobyli brązowy medal Mistrzostw LZS
województwa Łódzkiego.
Zwycięzcą zawodów został
debel Jakub Polański/Jakub
Gierach z MLUKS Dwójka
Rawa Mazowiecka.
Była to ostatnia impreza
tenisa stołowego, zamykająca udany dla MLUKS Brzeziny sezon 2017/2018. Przygotowania treningowe do kolejnej kampanii 2018/2019
tenisiści stołowi rozpoczynają w sierpniu, a rozgrywki ligowe i indywidualne ruszą
we wrześniu.

 DS
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Serbia wygrała Brzezińskie Mistrzostwa Świata

R

Brzezińskie Mistrzostwa
Świata odbyły się po raz
pierwszy. Pomysłodawcą imprezy oraz jednym z organizatorów był Dawid Saj. Organizatorem głównym było
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Urząd Miasta Brzeziny oraz prowadzący rozgrywki Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej Mateusz
Cieślak. Piłkarskie zmagania
toczyły się na płycie głównej boiska Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej
1 w Brzezinach. Tam na specjalnie wydzielonych dwóch
sektorach jednocześnie odbywały się dwa mecze.
Przed wejściem na trybuny
przedstawiciele Brzezińskiego
Klubu Sportowego wystawili
bogato wyposażoną strefę gastronomiczną, w której można było m.in. zjeść kiełbaskę
lub kaszankę, napić się zimnych napojów czy piwa. Impreza była całkowicie bezpłatna, a jej celem była wspólna
zabawa oraz integracja mieszkańców miasta i okolic. Każdy zespół składał się z pięciu
zawodników plus bramkarz

oraz jednej osoby rezerwowej (w fazie pucharowej dziewięciu zawodników). Zasady
turnieju opierały się na regulaminie Brzezińskiej Ligi Orlikowej oraz oficjalnym regulaminie Mistrzostw Świata FIFA 2018. W Mundialu
brały udział osoby w różnym
wieku z Brzezin i okolic oraz
m.in. Łodzi, Zgierza, Koluszek, Radomska. Zespoły uczestniczące w mistrzostwach grały pod nazwą
i w barwach kraju, jaki wylosowali przed rozpoczęciem
rywalizacji na majowej ceremonii losowania. Większość
zgłoszonych ekip podeszła do
mistrzostw bardzo profesjonalnie, występując we własnych specjalnie przygotowanych strojach danego kraju.
W fazie grupowej uczestniczyły 32 reprezentacje.
Zmagania toczyły się systemem każdy z każdym, a do
dalszego etapu awans uzyskały po dwa najlepsze kraje z każdej grupy. Mecze
fazy grupowej odbyły się
17 czerwca, a faza pucharowa w niedzielę 24 czerwca.

FOT. ROKSANA RYBAK

eprezentacja Serbii składająca się z zawodników
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
z Brzezin wygrała Brzezińskie Mistrzostwa Świata.
W wielkim finale Serbowie dopiero po serii rzutów
karnych pokonali reprezentację Niemiec. Na najniższym
stopniu podium stanął Urugwaj, który w meczu o trzecie
miejsce pewnie pokonał Portugalię. Impreza wzorowana na
Mundialu w Rosji przyciągnęła blisko 250 zawodników z całego województwa łódzkiego.

Walka w każdym meczu trwała do ostatniej sekundy
Do zmagań przystąpiło szesnaście zespołów, które awansowały po fazie grupowej.
W 1/8 finału Urugwaj dopiero po serii rzutów karnych pokonał Maroko. W takich samych okolicznościach
Niemcy okazały się lepsze od
Brazylii oraz Francja od Nigerii. Australia 5:1 rozbiła
Argentynę, Panama rozgromiła 7:2 Senegal, Portugalia
skromnie wygrała 1:0 z Rosją, Serbia ograła 3:1 Meksyk,
a Polska pokonała 2:0 Anglię. W ćwierćfinale Serbia
1:0 wygrała z Panamą, Portugalia 2:0 zwyciężyła z Francją,
a Niemcy rozgromili Polskę
5:0. Po raz kolejny rzuty karne rozstrzygnęły awans Urugwaju w starciu z Australią.
W półfinałach Urugwajczycy

przegrali z Serbią 1:4, a Portugalia uległa reprezentacji Niemiec 0:2. W spotkaniu o trzecie miejsce Urugwaj
pewnie 3:0 pokonał Portugalię, a w wielkim finale pełnym sportowych emocji Serbia zmierzyła się z Niemcami. Po regulaminowym
czasie gry był remis 1:1. Dogrywka nie przyniosła bramek i o wszystkim zadecydowały rzuty karne. W nich lepsi okazali się Serbowie i to oni
wygrali Brzezińskie Mistrzostwa Świata. Zwycięzca całego
turnieju otrzymał m.in. replikę Pucharu Świata, a oficjalna ceremonia dekoracji najlepszych drużyn odbyła się
na scenie Dni Brzezin w Parku Miejskim. Najlepszym zawodnikiem Mundialu został

wybrany: Jakub Raj, najlepszym bramkarzem Radosław Filipiński, najlepszym
strzelcem Michał Marciniak,
a najprzystojniejszym piłkarzem Michał Szczepniak. Reprezentacja Serbii wystąpiła
w składzie: Michał Szymczak,
Michał Marciniak, Radosław
Filipiński, Robert Szubert,
Krzysztof Trzewikowski, Paweł Łęczycki, Damian Mospinek, Sebastian Pałygiewicz,
Robert Łapka. W reprezentacji Niemiec zagrali: Michał
Szczepaniak, Łukasz Dłużewski, Artur Wrzesiński, Krzysztof Biegarczyk, Damian Antczak, Kamil Kołodziejczak,
Jakub Raj, Marcin Błaszczyk,
Patryk Zieliński. W Urugwaju natomiast wystąpili: Włodzimierz Kaźmierczak, Tomasz Kaźmierczak, Mariusz
Matusiak, Jarosław Janowski,
Jacek Kaźmierczak, Grzegorz
Bednarczuk, Krzysztof Grzelak, Tomasz Pawłowski, Paweł Swaczyna. - Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim
zespołom za uczestnictwo
w brzezińskim Mundialu oraz
wszystkim osobom, które
przyczyniły się do organizacji tego turnieju. Chciałbym,
aby takie wielkie zawody były
imprezą cykliczną – powiedzia, Dawid Saj pomysłodawca i organizator brzezińskich
Mistrzostw Świata.
Brzezińskie Mistrzostwa
Świata nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc innych

osób i instytucji. Organizatorzy składają serdecznie podziękowania przedstawicielom Brzezińskiego Klubu
Sportowego Start Brzeziny,
szczególnie Rafałowi Jadczakowi za przygotowanie płyty
boiska i ogólną pomoc przy
zawodach, Zbigniewowi Zawadzkiemu, Filipowi Jochmanowi, Włodzimierzowi
Skrzyńskiemu, Piotrowi Natkańskiemu, Krzysztofowi
Ławskiemu, Markowi Klimczakowi za wystawienie i obsługę strefy gastronomicznej
oraz ogólną pomoc, przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach,
szczególnie Marcinowi Białobrzeskiemu, firmie Autopomoc Sławomir Ziółkowski za przewiezienie bramek, Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, szczególnie dla komendanta powiatowego PSP bryg. Dariusza
Guzka za wypożyczenie bramek, właścicielowi siłowni Green Fit Julia Sewerynowi Dębowskiemu za profesjonalne sędziowanie zawodów
i koordynację pracy arbitrów,
firmie Citynet szczególnie
Michałowi Jarudze za wsparcie techniczne podczas imprezy, Wojciech Stańczykowi
za realizację materiału filmowego z Mundialu, Roksanie
Rybak za obszerną fotorelację
z całej imprezy oraz Centrum
 DS
Kultury Fizycznej.

Seniorzy poznawali różne rasy drobiu



W Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Brzezinach 22 czerwca odbyło się
spotkanie z Tadeuszem Klimczakiem. Miejski radny jest członkiem Stowarzyszenia
Hodowców Drobiu Rasowego „Czubatka Polska”.

Prelegent na podstawie własnego doświadczenia zachęcał
uczestników Domu Seniora
+ do posiadania jakiegoś hobby, ponieważ hobby może wyznaczać cel w życiu. Osobiście
od najmłodszych lat za sprawą babci Konstancji, która
pod Wilnem miała gospodarstwo rolne, w którym hodowano różny drób interesował
się ptakami dzikimi i udomowionymi. Jednak dopiero po
przejściu na emeryturę swojemu hobby mógł oddać się
bez ograniczeń. W 2002 roku
za sprawą żony wziął udział
w organizowanym w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ogólnopolskim spotkaniu

miłośników ptaków, którzy
chcieli założyć koło miłośników. Na pierwszym spotkaniu właściciel gazety „Woliera” zaproponował stworzenie
Stowarzyszenia Hodowców
Drobiu Rasowego „Czubatka Polska”, w którym został
członkiem zarządu otrzymując parę kur rasy czubatka
polska. W ten sposób dowiedział się o rasach kur, z którymi nigdy wcześniej się nie
spotkał.
Jako członek stowarzyszenia Tadeusz Klimczak uczestniczy w spotkaniach i wystawach. Był nawet w Holandii i
w Niemczech. Z pierwszej wycieczki przywiózł najmniejsze

kury świata o nazwie seramy.
Za kogucika i dwie kurki zapłacił wtedy 300 EURO, ale
zostałem pierwszym w Polsce hodowcą seram. Dzisiaj
po kilkunastu latach, potomkowie przywiezionych przez
niego kurek serama są praktycznie we wszystkich hodowlach tej rasy w Polsce, ale
także w Maroku, Algierii i na
Ukrainie.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, seniorzy oglądali przyniesione przez Tadeusza Klimczaka zdjęcia drobiu ozdobnego z jego hodowli
i z gazety „Woliera”. Na koniec
gość przekazał seniorom kilka egzemplarzy kolorowej

Seniorzy z dużym zaciekawieniem rozmawiali z Tadeuszem Klimczakiem. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
gazety „Fauna i Flora” z różnorodnymi artykułami o ptakach i zwierzętach, w zamian
otrzymując wyszytego z

materiału ptaka – sówkę.
Uczestnicy spotkania umówili się po wakacjach na następne spotkanie, podczas którego

Tadeusz Klimczak zobowiązał
się zaprezentować swoją kolekcję figurek ptaków z całego
świata.
 GK
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Fotorelacja z Brzezińskich Mistrzostw Świata

W szranki stanęło prawie 250 zawodników z 32 drużyn. FOT. ROKSANA RYBAK

W meczach nie brakowało sytuacji podbramkowych. FOT. ROKSANA RYBAK

Dwa dni rywalizacji przyniosły wiele nieoczekiwanych wyników. FOT. ROKSANA RYBAK

Bramkarze mieli pełne ręce roboty. FOT. ROKSANA RYBAK

Każda z reprezentacji robiła sobie pamiątkowe zdjęcie z flagą. FOT. ROKSANA RYBAK

Kilka meczów w fazie pucharowej zakończyło się seriami rzutów karnych. FOT. ROKSANA RYBAK
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Zakończenie roku w szkołach powiatowych

R

ok szkolny zakończył się także dla uczniów trzech szkół
prowadzonych przez powiat brzeziński: Liceum Ogólnokształcącego Im. J. Iwaszkiewicza, Zespołu Szkół
Specjalnych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Tradycyjnie uczniowie tych
szkół uczestniczyli przed
szkolnymi uroczystościami
we mszach świętych odprawianych w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i pw. św. Franciszka z Asyżu. Uroczystości
zorganizowano tak by we
wszystkich szkołach mogli
gościć przedstawiciel samorządu. Organ założycielski
szkół w tym roku reprezentował wicestarosta Roman Sasin, członek zarządu powiatu Irena Gralewska-Jagiełło
oraz inspektor ds. oświaty Elżbieta Czerwiec- Półbratek.
W Liceum Ogólnokształcącym uczniów żegnała dyrektor Maria Pisarka. Ze
szkoły odchodziło 39. młodych ludzi z dwóch klas.
Dwie nowe klasy pierwsze

planowane są także od nowego roku szkolnego. W tym
roku wśród uczniów wyróżnił się szczególnie Bartłomiej
Łącki, który otrzymał nagrodę starosty, został nominowany do stypendium prezesa
Rady Ministrów, a także wyjedzie na Kampus Uniwersytecki organizowany przez
Uniwersytet Jagielloński.
Nagrodę starosty otrzymała także Aleksandra Jatczak
– uczennica klasy II. Należy
też wyróżnić Jakuba Godosa,
który został laureatem w wojewódzkim konkursie „Żołnierze wyklęci obudźcie Polskę!”. W czasie wakacji w Liceum Ogólnokształcącym
zaplanowano m.in. remont
instalacji elektrycznej oraz
malowanie podłóg.
W Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych, gdzie trwają jeszcze egzaminy zawodowe, dyrektor Anna Sokołowska żegnała uczniów
klas pierwszych i drugich,
gdyż klasy trzecie odbywają jeszcze praktyki, a maturzystów żegnano w kwietniu. Wśród uczniów nagrodą starosty w tym roku
wyróżniono Izabella Gredkę
i Damiana Dzierzbińskiego.
W minionym roku znaczący
sukces odniosła także Małgorzata Urbańska z klasy III.
W konkursie historycznym
organizowanym przez Muzeum Martyrologii w Poznaniu
„Sztafeta pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny
światowej” zajęła II miejsce
za opis dziejów swojej prababki. W nagrodę wyjedzie
na 5 dniowy wyjazd szlakiem pamięci przez Niemcy
do Austrii. W wakacje przygotowany będzie w tej szkole gabinet pomocy przedlekarskiej. Planowane jest też

malowanie parteru szkoły.
Po wakacjach na 90. uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych czekają zagraniczne
wyjazdy, Szkoła będzie realizowała kolejny duży projekt
unijny, tym razem w ramach
Programu Erasmus Plus. Pozyskano 150.000 euro na
praktyki zawodowe uczniów
w Grecji, gdzie nie tylko będą
poznawać tajniki swojego zawodu, ale także będą mieli okazję zwiedzić ten śródziemnomorski kraj. Projekt
ten dotyczy uczniów Technikum Logistycznego oraz
Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych. Prowadzone są także rozmowy, by
uczniowie brzezińskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych praktyki odbywali także
w Niemczech.
22 czerwca po raz ostatni
spotkała się młodzież Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach, by uroczyście zakończyć kolejny etap nauki. Go-

mury szkoły, zaś dwóch gimnazjalistów podjęło decyzję
o kontynuacji nauki w szkole przysposabiającej do pracy.
Pasowania na absolwenta dokonała dyrektor ZSS – Aleksandra Gumola, która uhonorowała uczniów kończących naukę pamiątkowymi
statuetkami. Czworo z nich
otrzymało również zaszczytną nagrodę starosty brzezińskiego. W piękny sposób pożegnali się ze swoimi uczniami wychowawcy klas,
odczytując napisane do nich
listy. Nie zapomniano również o rodzicach uczniów
opuszczających już ZSS. Dyrektor wręczyła im pamiątkowe podziękowania i życzyła wielu dalszych sukcesów. Uroczystość zakończyła
się wręczeniem nagród oraz
świadectw z wyróżnieniem.
Następnie odbyły się ostatnie
pożegnalne spotkania wychowawców z podopieczny TOM
mi w klasach. 

W imieniu władz samorządowych uczniów szkół powiatowych żegnał wicestarosta Roman Sasin

FOT. TOMASZ GUZEK (1-4)

Na zakończeniu roku szkolnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego żegnała dyrektor Maria Pisarska

ści zaproszono na „I Galę
Mist rzów” przygotowaną przez nauczycielkę Beatę Krysztofiak. Licznie obecni byli też rodzice. W trakcie prezentacji pod hasłem:
„Kluczem do edukacji jest
przeżycie piękna” uczestnicy
uroczystości mogli nie tylko
dowiedzieć się o podejmowanych przez ZSS w Brzezinach
nowatorskich działaniach
edukac yjno-w ychowawczych. Poznali także sukcesy uczniów i wraz z nimi
jeszcze raz przeżywali chwile wspomnień oglądając wybrane z całego roku występy
wokalne utalentowanej młodzieży i podziwiając galerię
prac plastycznych, które powstawały pod okiem nauczycieli ZSS, jak również współpracującego ze szkołą artysty – plastyka Bartłomieja
Jarmolińskiego. Wzruszającym elementem uroczystości
było pożegnanie absolwentów, z których 5. opuszcza już

Na zakończeniu roku w Zespole Szkół Specjalnych nie mogło zabraknąć sentymentalnego przedstawienia

Nagrodę starosty Brzezińskiego w Liceum Ogólnokształcącym otrzymali B. Łącki i A.Jatczak
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Noc świętojańska w Muzeum Regionalnym
się zawody kajakowe. Rywalizowano zarówno w kategorii
młodzieżowej, rodzinnej, jak
i „open”. Na zwycięzców czekały dyplomy i nagrody, które wręczył dyrektor brzezińskiego Centrum Kultury Fizycznej – Daniel Nawrocki.
Po zakończeniu tej sportowej rywalizacji na scenie Muzeum Regionalnego pojawił
się pierwszy zespół „Co Noc”.
Później na scenie pojawiła się
„Iness”, czyli Aneta Działak
– gwiazda disco polo rodem
z Brzezin, która koncertuje
po całym kraju. Swoją muzyką zdobyła serca wielu fanów,
także w Brzezinach, o czym

FOT.TOMASZ GUZEK

Zabawa rozpoczęła się już
o godzinie 16.00 od warsztatów plecenia wianków, które prowadziła plastyk Bogusława Tyralska. – Kultywujemy tę tradycję, ponieważ
wiedza o naszych słowiańskich korzeniach ulega zapomnieniu, a to jest ważny element naszej kultury, który
należy przypominać – wyjaśniała Bogusława Tyralska.
W pleceniu wianków wzięły
udział głównie młode dziewczęta, a na puszczanie wianków trzeba było poczekać aż
do wieczora. W trakcie warsztatów o godzinie 17.00 na
stawie miejskim rozpoczęły

FOT.TOMASZ GUZEK

S

tało się już tradycją, że Muzeum Regionalne
w Brzezinach organizuje obchody nocy świętojańskiej. W tym roku miały one jednak szczególny
charakter, gdyż były elementem Dni Brzezin.

Obchody otworzył dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała

Noc Świętojańska rozpoczęła się od warsztatów plecenia wianków

W zawodach kajakowych nie brakowało emocji. FOT. TOMASZ GUZEK

W świętojański klimat wprowadził uczestników zabawy łódzki zespół Dzikie Jabłka. FOT. TOMASZ GUZEK

INESS może się pochwalić, że jest już znaną gwiazdą disco polo. FOT. TOMASZ GUZEK

świadczyły tłumy jakie zgromadziły się na jej występie.
W prawdziwie świętojański klimat wprowadził uczestników zabawy jednak łódzki
zespół „Dzikie jabłka”. – Kilka lat temu zobaczyłem tę
grupę na scenie z okazji konferencji muzealników i moim
zamierzeniem było sprowadzić ten zespół do Brzezin,
bo to wymarzona formacja
jaka może towarzyszyć tradycji puszczenia wianków –
wyjaśniał dyrektor Muzeum
Regionalnego Paweł Zybała. „Dzikie jabłka” to grupa,
która łączy naszą tradycyjną
muzykę ludową z rytmami
afrykańskimi, co poprzedzone jest wnikliwymi studiami
i licznymi podróżami badawczymi. Ten sześcioosobowy
zespół powstał wiosną 2011

roku i od tego czasu z powodzenie koncertuje prezentując połączenie obu żywiołów
„polskiego” i „afrykańskiego”.
W rytmach tej muzyki wyruszył około godziny 21.00
świętojański korowód do parku miejskiego, aby tam puścić
na wodę wianki. Jak wynika z zachowanych dokumentów m.in. plakatów, tradycja
puszczania wianków na stawie miejskim, hucznie kultywowana była także w okresie
międzywojennym, kiedy to
święto organizowała Ochotnicza Straż Pożarna. Świętojański pochód roku 2018 poprzedzały trzy „białogłowy”,
którym powierzono puszczenie wianków. Splecione z kwiatów, które oświetlał
blask świec popłynęły w siną
dal, aby jak każe tradycja,

wyłowił je jakiś kawaler. Na
zakończenie świętojańskiej
zabawy w Muzeum Regionalnym zapłonęło ognisko,
przy którym można było się
zintegrować i czymś się posilić. Tego dnia można było nabyć produkty kulinarne m.in.
u przedstawicieli Brzezińskiego Klubu Sportowego „Start”,
którzy prowadzili zbiórkę na
rzecz rozwoju tej organizacji. W zamian za dobrowolny
datek posilić się można było
lub otrzymać wyrób rękodzielniczy również w namiocie Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym
Dzieciom”, które prowadziło
zbiórkę na rzecz swoich podopiecznych. Obchody nocy
świętojańskiej zakończyły się
późnym wieczorem.  TOM
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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 46 874 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 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
Muzeum Regionalne w Brzezinach
46 874 33 82

Miejska Biblioteka Publiczna
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:
z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00
TAXI „ROBSON” Brzeziny
532 233 303
TAXI TWOMAR Brzeziny
608 334 455

Urząd Miasta w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
tel. 46 874 22 24, fax. 46 874 27 93
http://brzeziny.pl/,
e-mail: brzeziny@brzeziny.pl,
Telefon Alarmowy Urzędu Miasta
509 677 382

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.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Anna Barańska-Bekrycht
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Druk: Polska Press Grupa
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Dobry wojak Szwejk idzie na wojnę

N

a plenerowej scenie na dawnym podwórku Zbigniewa Zamachowskiego, a obecnie
placu Muzeum Regionalnego w Brzezinach, 26 czerwca o godz. 20.00 odbyła się premiera w plenerze przedstawienia „Dobry wojak Szwejk idzie na wojnę”.

Po spektaklu Zbigniew Zamachowski chętnie pozował do zdjęć z widzami. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zbigniew Zamachowski i Krzysztof Dracz na scenie. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

widownię blisko 700 osób.
Dwa lata temu była to Intryga z Teatru Kamienica w reżyserii Jana Englerta, rok
temu „Klub hipochondryków” z Teatru Syrena w reżyserii Wojciecha Malajkata,
a teraz „Dobry wojak Szwejk
idzie na wojnę”.
– Dla mnie było to bardzo wyczerpujące fizycznie
przedstawienie, gdyż gram
cały czas z krótką przerwą na
zmianę kostiumu. 57 stron

Wakacje w brzezińskiej bibliotece



Te g o ro c z n e w a k a c j e w M i e j s k i e j B i b l i o t e ce
Publicznej rozpoczęły się do wizyty dzieci ze
świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik”.

Najmłodsi razem ze swoimi
wychowawcami mieli okazję
poznać historię przedwojennego podróżnika Kazimierza
Nowaka.
Spotkanie zorganizowała Maria Witkowska – kierownik Oddziału dla Dzieci
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach, która przygotowała cykl prelekcji o Kazimierzu Nowaku, podróżującym po Afryce
zarówno pieszo, rowerem,
na wielbłądzie jak i na kajaku. Jego podróż trwała 5 lat,
a utrzymywał się m.in. z listów jakie wysyłał do polskich gazet z relacjami ze
swoich podróży. Był to jeden
z pionierów polskiego reportażu, a jego dzieje zostały
oczywiście opisane w książce

prezentowanej na spotkaniu
pt. „Afryka Kazika”. Prelekcjom o Kazimierzu Nowaku towarzyszy też wystawa
poświęcona Afryce, na którą składają się książki o tym
kontynencie i kilkadziesiąt
zdjęć ukazujących kulturę
czarnego lądu.
Przez całe wakacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Brzezinach trwać będzie
też plebiscyt na najpopularniejszą książkę wakacji, a jak
wyjaśnia Maria Witkowska,
w tym okresie młodzi czytelnicy zmieniają swoje wybory na lżejsze, bardziej radosne lektury. Głosować mogą
dzieci lub reprezentujący
ich rodzice w trzech kategoriach wiekowych: do 5 lat,
od 6 do 10 lat i od 11 do 15

tekstu jest niemalże jednym
wielkim monologiem trwającym blisko półtorej godziny.
W takim przedstawieniu nie
ma miejsca na rutynę. Kiedyś jako dziecko biegałem po
tym podwórku, a teraz mogę
gościć mieszkańców Brzezin.
W życiu o tym bym nie pomyślał. Uwielbiam Brzeziny,
zawsze z moim rodzinnym
miastem się identyfikowałem
i cieszę się że widownia co
roku się zapełnia. Publiczność

zachowywała się rewelacyjnie.
My takich braw nie mamy
wystawiając to przedstawienie w Teatrze Och – powiedział po przedstawieniu Zbigniew Zamachowski.
Już w niedzielę 2 września
podwórko Zbigniewa Zamachowskiego ponownie wypełni się publicznością. Tym
razem z udziałem Krystyny
Jandy, która wystąpi w koncercie piosenki.

 GK

PUNKTY
Z GAZETĄ „BIS”
• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny
• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima w Brzezinach
ORAZ SKLEPY:
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Traugutta
• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza
• Salon Prasowy Kolporter (MILA), ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego
• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska
• Stacja benzynowa „LOTOS”, ul. Waryńskiego

Wystawa o Afryce w Bibliotece Publicznej FOT. TOMASZ GUZEK
lat. Urny do głosowania wystawione zostały w Oddziale dla Dzieci, a wśród uczestników tej czytelniczej zabawy
rozlosowane będą nagrody

książkowe. Warto wziąć
udział w tym plebiscycie jak
i odwiedzić bibliotekę, aby
zapoznać się z historią Kazi TOM
mierza Nowaka. 

• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska Polskiego
• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka
• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki

AUTOPROMOCJA

Jak się nie trudno domyśleć
w tytułowej roli wystąpił Zbigniew Zamachowski. Oprócz
niego na scenie w przedstawieniu reżyserowanym przez
Andrzeja Domalika wystąpili: Milena Suszyńska, Marcin
Bubólka, Krzysztof Dracz,
Mirosław Kropielnicki, Henryk Simon i Michał Zieliński. Oparta na kanwie powieści Jarosława Haska sztuka od czerwca ubiegłego
roku wystawiana jest w warszawskim Och-Teatrze. Licznie zebranej publiczności
chyba najbardziej podobała się scena, w której Krzysztof Dracz jako Kapelan Katz
najpierw prowadzi modlitwę
w kościele, a później dyskutuje z tytułowym Szwejkiem.
Sporo humoru wniosła także
scena w której Mirosław Kropielnicki wcielił się w pełnego temperamentu porucznika Lukasza. Rewelacyjnie
rolę tytułowego Szwejka zagrał Zbigniew Zamachowski.
Było to już trzecie przedstawienie teatralne zagrane w brzezińskim plenerze, które zebrało rekordową
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Jedynka promuje zdrowie

R

ok szkolny 2017/2018 był ważny dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach.
Placówka ubiegała się o włączenie do Regionalnej
Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Całoroczne działania koordynowane przez Agnieszkę
Kubiak skupiały się na edukacji zdrowotnej uczniów,
rodziców oraz pracowników
szkoły. Motywem przewodnim przedsięwzięcia stało się
ograniczenie spożycia słodyczy i napojów energetycznych. Z ideą programu zapoznani zostali rodzice, którzy
z entuzjazmem poparli założenia i cele działań prozdrowotnych. Wśród realizowanych zadań znalazł się m.in.
konkurs na hasło promujące zdrowie. Konkurs miał
na celu nie tylko wybranie
hasła, ale przede wszystkim
przybliżenie uczniom i ich
rodzicom koncepcji programu i jego głównego celu. Jury
oceniło blisko 60 haseł, zwycięzcą rywalizacji okazał się
Bartosz Wasilewski z klasy
II a, który zaproponował następujące hasło: „Słodziutkie polskie jabłuszka zastąpią
nawet pączuszka”, II miejsce
z hasłem „Zdrowie najważniejsza rzecz, więc słodyczom
i napojom energetycznym
mówię precz” zajęła Malwina Górecka z klasy VI b. Na

III miejscu znalazł się Oliwier Łapka z klasy II a, autor
hasła: „Bo w Jedynce każdy
wie, co jest zdrowe, a co nie.
Ograniczamy słodycze i napoje energetyczne, a promujemy owoce, warzywa i ćwiczenia gimnastyczne”.
Kolejnym zadaniem wdrażania programu były warsztaty na godzinach wychowawczych, polegające na
układaniu jadłospisów spełniających kryteria prawidłowego odżywiania, dedykowane dzieciom i młodzieży. W efekcie powstało wiele
tygodniowych jadłospisów,
spośród których wybrane zostały wywieszone na gazetce
ściennej dotyczącej promocji
zdrowia w szkole.
Kolejnym przedsięwzięciem był udział rodziców –
stomatologów oraz stomatologa szkolnego w lekcjach
wychowawczych, podczas
których wyjaśniono między
innymi wpływ diety na stan
zdrowia jamy ustnej. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom, że odżywianie wpływa nie tylko na
masę ciała, ale też na zdrowie

Kiermasz zdrowej żywności. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
poszczególnych narządów,
w tym wypadku zębów.
Wdrażanie programu objęło także prelekcję dr I. Kwaśniewskiej-Karolak dla rodziców i pracowników szkoły
na temat żywienia, przypomniane zostały zasady zbilansowanej diety oraz ogólna
koncepcja dotycząca zdrowego odżywiania.
Kolejnym w yzwaniem
w ramach programu było
przedsięwzięcie pod hasłem: „Czwartek bez słodyczy i chipsów”. Uczniowie

składali pisemne zobowiązania powstrzymywania się od
spożywania słodyczy jeden
dzień w tygodniu, większość
dzieci dotrzymała deklaracji,
co z pewnością przełoży się
na ich stan zdrowia.
Realizacja programu objęła także konkurs na smaczne,
zdrowe, kolorowe dania piknikowe, czyli co na przekąskę
zamiast słodyczy i chipsów.
Konkurs miał na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych oraz
promowanie zdrowego stylu

życia. Uczestnicy konkursu uczyli się przygotowania
zdrowych posiłków, rozwijali wyobraźnię i kreatywność,
a także utrwalili cel zdrowotny, czyli ograniczenie spożycia słodyczy i napojów energetycznych.
W maju wychowawcy klas
0 – III wybrali piosenki o tematyce zdrowotnej przygotowując swoich uczniów do
występu. Zajęcia miały na
celu utrwalenie prozdrowotnych postaw dzieci poprzez
działanie i zabawę.

Finał przedsięwzięcia odbył się 20 czerwca w postaci wielkiego pikniku nazywanego od lat „Śniadaniem na
trawie”. Gośćmi uroczystości
byli: burmistrz Brzezin Marcin Pluta, koordynator Regionalnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Joanna Grzesiak, dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzezinach Barbara Kosma. Uczniowie poszczególnych klas IV – VII
przygotowali zdrowe przekąski w wylosowanych kolorach, klasom IV a i b przypadł w udziale żółty, IV c i d
– pomarańczowy, klasom V –
biały, VI – zielony, natomiast
VII – czerwony. Wszyscy
wykazali się wielką kreatywnością i zaangażowaniem,
stoły wyglądały zjawiskowo, a przekąski były rzeczywiście zdrowe. Aerobik na
świeżym powietrzu pozwolił
spalić zjedzone kalorie, a występy klas 0 – III umiliły czas
pikniku. Dzięki zaangażowaniu całej szkolnej społeczności Jedynce udało się zdobyć
upragniony tytuł i dołączyć
do Regionalnej Sieci Szkół
i Przedszkoli Promujących
Zdrowie. Cała społeczność
szkolna może teraz śmiało
mówić: „Wiem, co jem!”.

 GK

Zbigniew Zamachowski przekazał rower Strefie Rowerowej



Znany aktor Zbigniew Zamachowski 26 czerwca
przekazał swój rower Stowarzyszeniu Strefa
Rowerowa Brzeziny.

Rower ten wiele lat temu kupił za pierwsze zarobione
pieniądze. Zielony składany
jubilat był wtedy szczytem
marzeń. – Rower towarzyszył mi przez wiele lat. Miałem na nim kilka przygód
i wypadków, ale żyję i jestem
cały. Kiedyś wykorzystywałem go niemalże codziennie,
ale skoro nie korzystam już
z niego, niech służy innym –
powiedział Zbigniew Zamachowski przekazując rower.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Daniel Szymczak, miejski radny i przyjaciel Zbigniewa Z amachowskiego. – Rower trafił
do mnie ponad 20 lat temu.
Po dczas przeprowadzk i
Zbyszka mamy sprzątaliśmy

mieszkanie. Wtedy Zbyszek przekazał mi część niepotrzebnych mu już rzeczy.
Wśród nich był właśnie ten
rower. Rower miała użytkować moja mama, ale ostatecznie więcej stał w komórce niż był wykorzystywany.
Pomyślałem, że skoro rower
ma stać, to lepiej przeznaczyć go stowarzyszeniu promującemu rowerowe przejażdżki. Być może rower znanego aktora zachęci innych
do jady jednośladem – mówi
Daniel Szymczak.
W podziękowaniu za przekazany rower Strefa Rowerowa Brzeziny nadała Zbigniewowi Zamachowskiemu
godność honorowego członka stowarzyszenia.

Pomysł przekazania roweru znanego aktora spodobał się i nam, tym bardziej,
że Zbyszek pamięta o Brzezinach, o swoim rodzinnym
mieście. Mając taki rower,
z taką historią będziemy go
wykorzystywać do promocji miasta i jazdy jednośladem. Nasze stowarzyszenie
często wspiera charytatywne
akcje i z całą pewnością będzie przy nich wykorzystywany – mówi Agnieszka Kostrzewska wiceprezes stowarzyszenia Strefa Rowerowa
Brzeziny.

 GK
Zbigniew Zamachowski
z przedstawicielami
Strefy Rowerowej.
FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Nocny Rajd Strefy Rowerowej

S

trefa Rowerowa Brzeziny wspólnie z Muzeum im.
Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym zapraszają 7 lipca na IV edycję nocnego rajdu rowerowego pod hasłem „W poszukiwaniu kwiatu paproci”.

– Taki rajd to prawdziwa
przygoda, jazdą nocą w lesie to bowiem coś niesamowitego – ocenia prezes SRB
– Krzysztof Wątorowski.

Zbiórkę zaplanowano o godzinie 20.00 przy leśniczówce w Janówce, położonej pod
Justynowem przy ul. Leśnej.
Po odprawie około godziny

21.00 grupy ruszą do lasu
gałkowskiego, a do przejechania będzie blisko 10 km.
Po drodze czekać będzie wiele zadań do rozwiązania oraz
niespodzianki. Można zdradzić, że jedną z nich ma być
widok owadów – świetlików, które licznie występują
w tym rejonie. Przewidziano

także konkurs z nagrodami na najbardziej kreatywny kwiat paproci. Jako, że jest
to rajd związany z nocą świętojańską, mile widziane są
również przebrania związane z tym tematem lub jakiekolwiek inne. Po rajdzie, około godziny 23.00, zaplanowano ognisko (prowiant trzeba

zabrać we własnym zakresie). Każdy uczestnik musi
być obowiązkowo wyposażony w oświetlenie z przodu
i z tyłu, kamizelkę odblaskową i inne akcesoria zapewniające bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych. Wcześniejsze zapisy
na rajd nie obowiązują, lecz

na miejscu ze względów
bezpieczeństwa zostanie
sporządzona lista uczestników. Szczegółowe informacje o rajdzie można znaleźć
na na stronie internetowej
Strefy Rowerowej Brzeziny
www.s-r-b.pl. oraz Facebooku w profilu StrefaRowerowaBrzeziny.
 TOM

Rajdy Strefy Rowerowej Brzeziny zawsze przyciągają dużą rzeszę uczestników. FOT. TOMASZ GUZEK

PODZIĘKOWANIA
Dyrektor i pracownicy Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
dziękują wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania Dni Brzezin 2018.
OGROMNE PODZIĘKOWANIA DLA:
Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Pracowników CityNet Sp. z o.o.
w Brzezinach
Pana Dyrektora i Pracowników
Pana Prezesa i Pracowników
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach
Spółdzielni Socjalnej Communal Service Pani Dyrektor i Pracowników
Pani Prezes i Pracowników
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Stowarzyszenia Młodzi Duchem
w Brzezinach Sp. z o.o.
i Babeczek Chili
Pana Prezesa i Pracowników
Członków Klubu Motocyklowego EBeeRy
Zakładu Usług Komunalnych
w Brzezinach Sp. z o.o.
Wolontariuszy
Pana Prezesa i Pracowników
Brzezińskiego Klubu Sportowego START
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Brzeziny
w Brzezinach Sp. z o.o.
Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny
Pracowników Urzędu Miasta
Brzeziny MTB
Pana Dyrektora i Pracowników
Marcina Białeckiego
Muzeum Regionalnego w Brzezinach
Tomasza Pietraszewskiego
Pana Dyrektora i Pracowników
Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach Mateusza Cieślaka
Pracowników Firmy NAP - Namioty
Dawida Saja
Dzięki Państwa pomocy Dni Brzezin 2018
zostały zorganizowane sprawnie i profesjonalnie.

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW
DNI BRZEZIN 2018
PRACOWNIA FLORYSTYCZNA BENIKO
CITYNET SP. Z O.O.
SIŁOWNIA GREENFIT JULIA
AUTOPOMOC SŁAWOMIR ZIÓŁKOWSKI
MARCIN BIAŁECKI OSK SPEED
MKA COMPANY
MAGDALENA KOŻUCHOWSKA
FIRMA DINO – LESZEK WALCZAK
FIRMA GIBAS – JACEK GIBASIEWICZ
FAKBRYKA UŚMIECHU
AGNIESZKA GABRJELCZYK
BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU
BUISNESS OLI S.J.
HALINA MARCIKOWSKA
TADEUSZ MARCINKOWSKI
PR 4 YOU – TOMASZ PIETRASZEWSKI
BIG BEN SZKOŁA JĘZYKOWA
AGENT UBEZPIECZENIOWY
GRAŻYNA DZIUBEK
BRZEZIŃSKI KLUB SPORTOWY
BKS START
ZAKŁADY MIĘSNE „ZBYSZKO”
ZAKŁADY MIĘSNE
ŚCIBIORÓW SP. Z O.O.
RZEŹNICTWO I WĘDLINIARSTWO
PAWEŁ WAWRZONEK

JAN KUŚ
RESTAURACJA PRZY KOMINKU
BIURO HANDLOWE CEDRUS SP. ZO.O.
„ARKA”
ZBIGNIEW BIELAK, TOMASZ BIELAK
PIEKARNIA BRZEZIŃSKA
PZU ODDZIAŁ W BRZEZINACH
WYTWÓRNIA UMUNDUROWANIA
STRAŻACKIEGO W BRZEZINACH
STACJA PALIW „TAMIR”
ABC BARBARA SASIN
„STAŚ-POL”
BOŻENA I ZBIGNIEW STASZEWSCY
INTERMARCHE BRZEZINY
SKLEP OBUWNICZY
REMIGIUSZ HROWATIĆ
„KAMIT” – BEATA I IGOR TWOREK
AGA – SKLEPY – AGNIESZKA DWORNIK
EKO-GAZ JATCZAK S.J.
PIEKARNIA OLSZYŃSCY KOLUSZKI
„EKOMAK” JATCZAK
DELIKATESY PRIMO S.C.
MAREK RUDNIAK, RAFAŁ RUDNIAK
PPHU FARMASZ – JERZY SOBOCIŃSKI
SKLEP KURCZACZEK BRZEZINY
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