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Lipcowe warsztaty wakacyjne
C
entrum Promocji i Kultury w Brzezinach jak co roku
zorganizowało letnie zajęcia dla dzieci z miasta i okolic.
W lipcu odbyło się 6 warsztatów, podczas których
dzieci uczestniczyły w różnych aktywnościach.

się gra terenowa - czyli podchody. Dzieci podzielone na
trzy grupy wykonywały kolejne zadania przygot ow an e pr z e z
praktykantki. Wyzwa-

dnia warsztatów Centrum
odwiedziła Agata Ostrowska, która poprowadziła zajęcia wokalno-logopedyczne.
Prawdziwy kibic, chcąc zagrzewać do walki
swoich sporto-

i zakrzykiwanie jest lepiej słyszane i odbierane. Agata Ostrowska to logopedka, pedagożka i wokalistka Teatru Muzycznego w Łodzi.
Kolejne zajęcia wakacyjne już od 6 lipca. Szczegóły
znaleźć można na plakacie informacyjnym, stronie internetowej www.
cpik-brzeziny.com.pl,
profilu fejsbukowym

FOT. Jolanta lechowska-Białecka

O formę fizyczną małych
kibiców zadbała Sylwia Lewandowska. Przy zastosowaniu różnych ćwiczeń - rozciągających, wzmacniających,
pokazała dzieciom jak dbać
o kondycję i jak samodzielnie pracować nad rozwojem
mięśni.

Warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w górach
Warsztaty odbywały się pod
znakiem mundialowych zmagań piłkarskich. Wszystkie zajęcia tematycznie związane
były ze sportem i kibicowaniem. Pierwszego dnia uczestnicy, pod czujnym okiem Patrycji Lewy, wykonywali prace
plastyczne związane z futbolem. Grupowym zadaniem
było stworzenie transparentu zagrzewającego do gry piłkarzy polskiej reprezentacji.
Choć polska reprezentacja
ostatni mecz zagrała w czerwcu, mali kibicie wierzą, że
w kolejnych turniejach drużyna da z siebie wszystko.
Sport to nie tylko sama gra,
ale także relacjonowanie przebiegu spotkań. Redaktor naczelna „Brzezińskiego Informatora Samorządowego”
Anna Barańska-Bekrycht poprowadziła warsztaty dziennikarskie, podczas których, być
może przyszli dziennikarze,

uczyli się jak wygląda praca
redaktora, jakie predyspozycje
musi mieć osoba, która chce
zostać dziennikarzem i jak
przebiega praca - zaczynając
od zbierania materiału do samego relacjonowania. Dzieci
przeprowadzały między sobą
wywiady, a na koniec stworzyły makietę gazety.
Na kolejnych zajęciach
uczestnicy warsztatów wysłuchali prelekcji Tomasza Pietraszewskiego, który opowiedział o swoich doświadczeniach jako wspinacz górski.
Choć tematyka nie dotyczyła stricte futbolu, to przecież
sport nie kończy się na piłce nożnej. Dzieci poznały zasady bezpiecznego wędrowania po górach i zobaczyły jak
wygląda sprzęt potrzebny do
wejść na trudniejsze odcinki
tras. Wyposażenie wspinacza
górskiego to kilka kilogramów
ekwipunku.

Dzieci chętnie uczestniczyły w różnych formach zajęć FOT. Jolanta lechowska-Białecka
Prawdziwym oderwaniem
od sportowych zmagań była
wizyta w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Dyrektor Paweł Zybała zadbał, żeby
program zajęć był różnorodny. Pod okiem Bogusławy
Tyralskiej młodzi mieszkańcy miasta i okolic najpierw zapoznali się z wystawą obrazów
Henryki Hak, a następnie wykonali, dziś już prawie zapomniany, pamiętnik szkolny.
Tradycja ta kiedyś popularna, pozwala na zachowanie
w pamięci szkolnych przyjaźni. Po części plastycznej, dyrektor Zybała poczęstował
wszystkich pizzą wypiekaną
w muzealnym piecu. Na zakończenie tego dnia odbyła

Dzieci podczas zabaw zorganizowanych przez CPiK FOT. Jolanta lechowska-Białecka
nia były różnorodne i ciekawe. Dzieci odkryły, że tego
typu zabawa przynosi wiele satysfakcji. Ostatniego

wych idoli musi wiedzieć jak
to zrobić. Ćwiczenia na mowę
i poprawną artykulację pokazały, że wyraźne śpiewanie

www.facebook.com/cpikbrzeziny oraz pod numerem tel.
46-874 31 31.
 JLB
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Marsz dla Życia i Rodziny po raz kolejny w Brzezinach

Uczestnicy poprzedniego Marszu dla Życia i Rodziny FOT. Grzegorz Kozieł

P

o raz kolejny w naszym mieście w dniu 26 lipca,
w święto patronki Brzezin, św. Anny, odbędzie się
Marsz dla Życia i Rodziny. Tegoroczne hasło tej
niezwykłej manifestacji to: „Polska Rodziną Silna!”.

Marsz dla Życia i Rodziny
to wydarzenie, które w całej Polsce organizowane jest
od 13 lat. Co roku wzrasta
liczba uczestników manifestacji, co świadczy o przywiązaniu Polaków do wartości chrześcijańskich i patriotycznych.
Jak można przeczytać na
stronie internetowej Centrum Życia i Rodziny, głównego organizatora marszu,
hasło „nawiązuje do setnej
rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości oraz
do 40 rocznicy wyboru Jana
Pawła II na Stolicę Piotrową.
- Tym Marszem chcemy podziękować naszym
przodkom za wolność oraz
wartości, jakie w swoich rodzinach przechowali dla nas
i następnych pokoleń: wiarę, afirmację życia, przywiązanie do rodziny, patriotyzm. Jednocześnie upominamy się wobec rządzących
o budowanie przyszłości
naszej Ojczyzny na tych
wartościach (…).
Biorąc to wszystko pod
uwagę, wychodzimy na ulice polskich miast, aby:
- wyrazić wdzięczność
Bogu za wolność i niepodległość, za każde ludzkie życie i każdą rodzinę.

- dziękować naszym
przodkom za przechowanie
dziedzictwa wiary i wszystkiego co stanowi o naszej
tożsamości.
- wobec władz publicznych wyrazić oczekiwanie
budowania przyszłości Polski na wartościach przechowywanych i chronionych
przez poprzednie pokolenia
Polaków - wiary, szacunku
dla życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju, małżeństwa kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa oraz wychowania.
- wezwać władze publiczne do uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości poprzez zagwarantowanie każdemu Polakowi,
również nienarodzonemu
jego podstawowego prawa,
czyli prawa do życia, a także
wypowiedzenia przez Polskę tzw. Konwencji Stambulskiej, uderzającej w rodzinę.”
Fundacja Centrum Życia i Rodziny organizuje
tego typu wydarzenie już od
2006r. Pierwszy Marsz odbył się w Warszawie, a następnie dołączały kolejne
miasta w Polsce.
W tym roku manifestacje zostały zorganizowane
aż w ponad sześćdziesięciu

ośrodkach i uczestniczyło
w nich tysiące ludzi. Barwne korowody przechodziły ulicami polskich miast,
jednocząc przedstawicieli wszystkich grup społecznych, zawodów i środowisk.
Był to czas radości, ale też
zadumy nad kondycją polskiej rodziny.
Zazwyczaj Marsze dla
Życia i Rodziny odbywają
się w czerwcu, ale ze względu na święto Patronki Brzezin oraz tradycję w naszym
mieście, manifestacja organizowana jest w lipcu. Jak
co roku mieszkańcy, którzy chcą wziąć w niej udział
spotkają się na Placu Jana
Pawła II o godzinie 17.30,
aby przejść ulicami: Piłsudskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Żeromskiego, Andersa, św. Anny, a następnie
o godz. 18.00 uczestniczyć
w uroczystej odpustowej
Mszy św. w kościele św.
Anny.
O r g a n i z at o r z y w y d a rzenia są przekonani, że
i w tym roku, podobnie jak
w latach poprzednich nie
zabraknie mieszkańców
Brzezin, którzy chcąc wyrazić swoje przywiązanie do
wiary i tradycyjnych wartości, przybędą licznie ze swoimi rodzinami, aby wziąć
udział w Marszu.
Msza św. w kościele św.
Anny odprawiona będzie
także w intencji mieszkańców naszego miasta.  EK
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Największa tegoroczna inwestycja w Brzezinach

T

rwają prace przy ekologicznej modernizacji źródeł ciepła. Władze miasta monitorują
realizację tej największej tegorocznej inwestycji. W piątek 13 lipca plac budowy oglądał
burmistrz Brzezin Marcin Pluta. Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 4,3 miliony
złotych, z których blisko 3,1 mln stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Trwajace prace remontowe w Szkole podstawowej nr 3 FOT. Grzegorz Kozieł

Burmistrz odwiedza Szkołe Podstawową nr1 podczas trwających prac remontowych FOT. Grzegorz Kozieł
Inwestycja obejmuje trzy placówki - Szkołę Podstawą nr
1, Szkołę Podstawą nr 3 oraz
Przedszkole nr 3 przy ul. Moniuszki w Brzezinach.
W Szkole Podstawowej nr 1
w Brzezinach prace rozpoczęły się na przełomie roku.
21 grudnia ubiegłego roku
burmistrz Marcin Pluta podpisał umowę z firmą Ecoteam z Częstochowy. Wartość umowy wynosi ponad 1,115 miliona złotych.
Za tę kwotę do końca sierpnia w sali gimnastycznej potrwa wymiana starej podłogi na posadzkę ocieploną styropianem o grubości 26 cm

z wykładziną sportową winylową wzmacnianą włóknem
szklanym, dodatkowo wykonawca musi wykonać tam
zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Wymiana podłogi
i jej ocieplenie wchodzi w grę
także na korytarzu przed salą
gimnastyczną. Aby położyć
nową trzeba było pozbyć się
starej wraz z betonową podbudową.
W szkole wymieniona jest
już stolarka okienna, w sumie blisko 190 okien. Są to
okna trzyszybowe z tzw. ciepłymi parapetami. Warto dodać, że w zastosowanych oknach wyposażonych

w nawiewniki współczynnik przenikania ciepła wynosi 0,9 w/m2K, a więc zapewnia oszczędności ciepła.
Wymienianych będzie także
5 par drzwi wejściowych na
drzwi z aluminium z wkładką termiczną. Wymiana dotyczy również parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
Inwestycja obejmuje też wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
(rury i grzejniki), ponieważ
niedawno szkoła podłączona
została do ciepłowniczej sieci miejskiej.
W Szkole Podstawowej nr
3 w Brzezinach wykonawcą

prac jest firma Sochbud ze
Starachowic, która za kwotę ponad 1,787 miliona złotych ma wykonać ocieplenie
15-centymetrową warstwą
styropianu ściany północnej
i wschodniej sali gimnastycznej, wykonując nowy tynk
akrylowy, a 18- centymetrową warstwą styropianu ocieplić szkolny łącznik. Obecnie
wykonywane prace polegają
na wymianie podłogi w sali
gimnastycznej. Także i tutaj
wymieniona posadzka ocieplona jest 26-centymetrową
warstwą styropianu. Nowa
jest także stolarka okienna
i drzwiowa. Wymiana dotyczy 186 okien na okna z PCV
trzyszynowe o niskim współczynniku przenikalności ciepła, oraz 9 par drzwi wejściowych. Remont dotyczy także
instalacji centralnego ogrzewania. Stare metalowe rury

i żeliwne kaloryfery zastępowane są nowymi. Wymiana
dotyczy także instalacji ciepłej wody użytkowej, która
wzbogacona zostanie o cyrkulację zapewniającą ciepłą
wodę w kranie natychmiast
po odkręceniu kurka.
W Przedszkolu nr 3
w Brzezinach realizatorem
inwestycji jest ta sama firma
co w Szkole Podstawowej nr
3. Koszt przedsięwzięcia to
ponad 1,125 miliona złotych.
Zakres realizowanych prac
obejmuje ocieplenie 16-centymetrową warstwą styropianu piwnic od ław fundamentowych do istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych
i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnicznych
ścian. Ponadto przewidziane jest ocieplenie 19-centymetrową warstwą styropianu stropodachu i wykonanie

prac wykończeniowych dachu wraz z obróbką blacharską oraz likwidacja komina i nadbudowę murów attykowych. W kotłowni po
likwidacji węglowego pieca przeprowadzany jest remont kapitalny umożliwiający zamontowanie węzła cieplnego, czego skutkiem będzie
podłączenie przedszkola do
ciepłowniczej sieci miejskiej.
Wymieniana jest stolarka
okienna i drzwiowa obejmująca 59 okien i 16 par drzwi
wejściowych. Powstanie także nowa instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacja. Dodatkowo w ramach
odrębnej inwestycji wymianie podlega wysłużona instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Koszt dodatkowej inwestycji wynosi ok.
190 tys. złotych.
 GK

Będą dodatkowe patrole policji



W Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach w poniedziałek 2 lipca Burmistrz
Brzezin Marcin Pluta i Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach Marcin Grzelak
podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych.

Blisko 26,5 tys. złotych
przeznaczą władze miasta na sfinansowanie dod at kow ych go d z i n pr a cy policjantów w Brzezinach w drugiej połowie
roku. Tak zwane służby ponadnormatywne oznaczają pracę poza obowiązującym czasem służby. Podpisane porozumienie dotyczy
patroli, które od początku
lipca są już wykonywane
przez policjantów. Miasto

Brzeziny w tegorocznym
budżecie na ten cel przeznaczyło 26.540 zł jako rekompensatę pieniężną za
czas służby policjantów
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach.
Dodatkowe służby patrolowe realizowane na terenie Brzezin w systemie
8 godzinnym, pełnione są
najczęściej przez dwóch
umundurowanych p olicjantów jako patrole piesze

lub zmotor yzowane lub
ewentualnie przez policjanta i strażnika miejskiego.
Zawarte porozumienie
jest uzupełnieniem wcześn i e j s z e go u m ow y n a tę
samą kwotę, zgodnie z którą policjanci pracowali dodatkowo do czerwca. Warto dodać, że obecność patroli pozytywnie wpływa
na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

 GK

Podpisanie porozumienia w sprawie służb ponadnormatywnych FOT. Grzegorz Kozieł
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

pow i at

brzeziński

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

Centrum Opieki Długoterminowej
w Brzezinach

P

 wiat Brzeziński zaprasza inwestorów zainteresowanych wybudowaniem
o
i poprowadzeniem Centrum Opieki Długoterminowej. Powiat posiada uzbrojoną
działkę o powierzchni 0,64 ha w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala, którą może
przekazać w użytkowanie w celu wybudowania infrastruktury Centrum Opieki
Długoterminowej wraz z opieką paliatywno-hospicyjną i poprowadzenia tego
rodzaju działalności na tym terenie.

W trosce o dobro mieszkańców naszego powiatu,
w związku z brakiem takich
usług i dużym zapotrzebowaniem na nie oraz dla odciążenia oddziału internistycznego
Szpitala Powiatowego w Brzezinach, w dniu 5 czerwca 2018
roku podczas sesji Rady Powiatu została podjęta ważna
uchwała. Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do
podjęcia działań w celu pozyskania zainteresowanego inwestora. Powiat poszukuje przedsiębiorcy lub organizacji, która wybuduje opisany
powyżej obiekt oraz poprowadzi działalność z zakresu opieki długoterminowej. Centrum

może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne
w miejscu zamieszkania osób
niesamodzielnych potrzebujących wsparcia. Wszystkie te
zadania mogą być organizowane we współpracy z kadrą
sąsiadującego szpitala, odciążając łóżka szpitalne w sytuacji
gdy leczenie szpitalne zostało
zakończone a pacjent wymaga stałej opieki i jest samotny
lub rodzina nie jest w stanie
zapewnić mu tego w domu.
Istnieje także możliwość prowadzenia usług o charakterze
hostelowym jako działalności
towarzyszącej dla pacjentów
oraz ich rodzin.
Największymi atutami

planowanego przedsięwzięcia są:
- duże zapotrzebowanie na
usługi z zakresu opieki długoterminowej na terenie Powiatu;
- atrakcyjne położenie Powiatu Brzezińskiego blisko autostrady i dróg ekspresowych ;
- objęcie patronatem władz
powiatu realizacji inwestycji
na każdym jej etapie;
- promocję przedsięwzięcia;
- możliwość korzystania
z kadry lekarskiej oraz diagnostyki w nowoczesnej placówce medycznej na europejskim
poziomie.
 Zarząd Powiatu
w Brzezinach

Poprawa jakości
dróg powiatowych

Prace przy przejazdzie kolejowym w miejscowości Rogów ulice Przejazdowa i Sportowa FOT. Materiały Powiat

Prace termomodernizacyjne w DPS Dąbrowa
Prace drogowe na drodze w miejscowości Władysławowo FOT. Materiały Powiat

Informacja
Dnia 27.06.2018 r. została podjęta uchwała Rady Powiatu
w Brzezinach NR LXV/265/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego
oraz określenie warunków udzielenia bonifikaty. Pełny tekst uchwały
zamieszczony jest na stronie www.powiat-brzeziny.pl, www.powiatbrzeziny.4bip.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego
w Brzezinach.

Termomodernizacja DPS w Dąbrowie (gmina Jeżów) objęła szeroki zakres prac FOT. Materiały Powiat

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INSPEKTORA/PODINSPEKTORA ds. PROMOCJI
W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEZINACH
(w wymiarze 1 etatu)
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej BIP
www.powiatbrzeziny.4bip.pl. oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres Starostwa Powiatowego
w Brzezinach: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 do dnia 30 lipca 2018 r. (do godz.16.00).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami
tel. (0-46) 874 11 11; 874 31 75.
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Aktywni INNI poszukują sponsorów

C

potrzebę zapewnienia swoim podopiecznym alternatywy spędzania wolnego czasu
poza lekcjami, czego w naszym mieście brakowało. Organizacja prężnie już więc
działa od 6 lat organizując
różne formy zajęć dla skupionej w nim młodzieży. Jest to
możliwe m.in. dzięki realizacji zadań publicznych oraz
projektów, do których przystępuje.
Z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta spotyka się coroczny Pochód Godności, organizowany w ramach Dnia Godności
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, któremu
patronują: starosta powiatu brzezińskiego, burmistrz
miasta Brzeziny, wojewoda
łódzki oraz PFRON. Uczestniczący w nim członkowie
społeczności lokalnej solidaryzują się z INNY-mi stając się po części uczestnikami ich codzienności,
a zarazem pokazując, że niepełnosprawność intelektualna nie stanowi żadnej bariery

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Atra

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!

Stowarzyszenie INNI obecnie poszukuje sponsorów hipoterapii dla swoich podopiecznych
bardzo przyjemną pracą przy
pielęgnacji koni. Czyszczenie, mycie, obrządek w stajni
- to tylko jeden z przykładów
aktywności dzieci. Największą atrakcją okazała się dla
nich oczywiście jazda konna,
kiedy trzeba było pokonać
strach, zapanować nad emocjami i poddać się tej swoistej terapii, która daje szybkie i trwałe efekty - niweluje
lęki, dodaje wiary we własne

siły, aktywizuje do działania,
wycisza emocje, uczy pożądanych zachowań. Takich
właśnie działań najbardziej
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną brakuje.
Dlatego stowarzyszenie INNI
poszukuje sponsorów - osób
prywatnych i firm, które mogłyby sfinansować zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci,
dla których taki rodzaj terapii może okazać się bardzo

skuteczny.
INNI planują różne działania. Przybywa członków
i sympatyków organizacji,
którzy są coraz bardziej widoczni w czasie świąt powiatu i uroczystości miejskich.
Po raz kolejny „motyl z połamanym skrzydłem” podrywa się do lotu po to, aby świat
stał się otwarty dla wszystkich
ludzi bez wyjątku.

 TOM

Zatrudnię
pielegniarkę

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

ceny!
23/I/2018

- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
- piasek
kcyjne

9/IV/2018

Reklama

we wspólnym życiu w małym
mieście.
Ważnym elementem działań stowarzyszenia jest systematyczna praca na rzecz aktywizacji młodzieży, głównie
uczniów i absolwentów ZSS.
Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Obrony Narodowej możliwe było
zorganizowanie w tym roku
3-dniowej wycieczki na Ziemię Świętokrzyską, gdzie realizowano projekt „Wędrujemy śladami Żołnierzy Wyklętych”.
W czerwcu społeczność
stowarzyszenia uczestniczyła w całodziennych zajęciach
hipoterapii w stajni „Zielony konik” w Borowej. Wyjazd
odbył się w ramach realizacji
zadania publicznego Miasta
Brzeziny „My aktywni”. Było
to niecodzienne przeżycie
dla uczestników tej przygody.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu właścicielki stajni Roksany Wojciechowskiej-Kamińskiej, niepełnosprawna
młodzież mogła zmierzyć się
z niełatwą, ale jak się okazało,

19/IV/2018

INNI to stowarzyszenie, które
na stałe już wpisało się w klimat naszego miasta. Głównym celem jego działalności
jest aktywizacja dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Specjalnych poza lekcjami szkolnymi tak, by niepełnosprawność
nie stanowiła dla nich bariery w rozwoju własnych zainteresowań.
Nie wszyscy mieszkańcy
Brzezin potrafią odszyfrować nazwę Stowarzyszenia.
„INNI” a to w rozwinięciu
„Inicjatywa na rzecz Niepełnosprawnych Intelektualnie”.
Nieprzypadkowo też w logo
stowarzyszenia znajduje się
motyl z połamanym skrzydłem, który jednak mimo
wszystko wzlatuje wysoko,
dzięki ludziom otwartym na
jego potrzeby.
Stowarzyszenie powstało
w 2013 r. z inicjatywy obecnej dyrektor ZSS w Brzezinach - Aleksandry Gumoli,
która pełniąc m.in. rolę pedagoga szkolnego i wychowawcy młodzieży z niepełnosprawnością, dostrzegała

FOT. Agnieszka Zielińska

hociaż są wakacje, to członkowie stowarzyszenia „INNI” działającego przy Zespole
Szkół Specjalnych nie odpoczywają. Obecnie poszukują sponsorów, mogących
pomóc w sfinansowaniu hipoterapii dla podopiecznych organizacji, o której
skuteczności młodzi ludzie mogli się przekonać w czasie czerwcowych zajęć.

6
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Nowa świetlica w Grzmiącej
Wartość inwestycji zamknęła
się łącznie kwotą ok. 1,6 mln
zł. Była to inwestycja zrealizowana z środków własnych samorządu gminy Brzeziny. Powierzchnia zabudowy zrealizowanego obiektu
to 290,19 m², powierzchnia

użytkowa 189,25 m², a kubatura 828,89 m³. Na całość
składa się duża sala spotkań, zaplecze sanitarno – higieniczne, zaplecze techniczne, szatnia, mała sala spotkań oraz kotłownia wraz ze
składem opału. Z dużej sali

spotkań wyjście prowadzi na
taras otoczony zielenią i drzewami.
Prace prowadzone były od
2016 roku, a wykonawcą była
firma „MODERNDOM” s.c.
z siedzibą w Skierniewicach.

 TOM

FOT. Archiwum Gminy Brzeziny



akończone zostały już roboty budowlane przy przebudowie i rozbudowie budynku koZ
munalnego w miejscowości Grzmiąca. Obiekt został odebrany od wykonawcy i rozpoczęła się procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Nowa świetlica w Grzmiiącej ma prawie 200 metrów powierzchni użytkowej

Termodernizacja w Gałkówku Kolonii Powstało 86 przydomowych oczyszczalni



Bardzo intensywnie prowadzone są roboty
termomodernizacyjne w budynku Szkoły
Podstawowej w Gałkówku Kolonii.

Jest to jeden z siedmiu obiektów użyteczności publicznej objętych współfinansowaniem środkami unijnymi w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 w ramach działania IV.2 Termomodernizacja budynków, poddziałania
IV.2.1 Termomodernizacja
budynków – ZIT projekt pn.
„Poprawa jakości powietrza
uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy

Brzeziny”.
Pomimo trudności, jakie
pojawiają się przy realizacji prac przebieg budowy jest
bardzo sprawny. Prace jednocześnie prowadzone są przy
wymianie okien, docieplaniu
ścian, przygotowywaniu docieplenia posadzki, wymianie
kotłów olejowych na kocioł
opalany biomasą. W dniach
16-18 lipca zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb ciepłej
wody użytkowej.
W ramach prowadzonej inwestycji do realizacji przyjęto oprócz robót

termomodernizacyjnych
również zakres prac związany
z przebudową obiektu w zakresie wyrównania poziomu
posadzki w całym obiekcie,
wygospodarowane zostanie
miejsce dla zaplecza sanitarno – szatniowego oraz toaleta
dla osób niepełnosprawnych.
Przypomnijmy, że w ramach
rozpoczęcia inwestycji na
obiekcie szkoły w roku 2017 r.
docieplono poddasze budynku i zagospodarowano jego
część na potrzeby szkolne.
Termin zakończenia robót ustalony jest do końca
sierpnia 2018 r. Wartość robót budowlano – montażowych łącznie w zakresie termomodernizacji i przebudowy w bieżącym roku to kwota
1.216.454,23 zł
 TOM



 akończyło się pierwsze z zadań objętych projektem pn. „Uporządkowanie goZ
spodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Brzeziny poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę wodociągu” obejmujące budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków.

W wyniku przeprowadzonych robót wykonano 86
sztuk takich obiektów, a prace zostały odebrane w dniu 5
czerwca 2018 r..
Wartość robót budowlano – montażowych to kwota
1.399.000,00 zł brutto. Prace
z tego projektu współfinansowane są z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,

ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
operacja typu „Gospodarka
wodno – ściekowa”. Gmina
w chwili obecnej przygotowuje dokumentację umożliwiającą o ubieganie się o refundację poniesionych kosztów w wysokości 63,63%
wartości netto tj. o kwotę
723.726,58 zł.
Do rozliczenia pozostanie wodociąg w Teodorowie,
dla którego prace budowlano – montażowe zostały

zakończone i trwa procedura
odbioru oraz budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdanka, która zgodnie z umową planowana jest
do zakończenia w połowie
września.

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

Zatrudnię
Szwaczki
Praca stała
Stałe kroje
Wysokie zarobki
Możliwość
zakwaterowania
513 761 761

„Europejski Fundusz
Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca
w obszary wiejskie”

11/V/2018

SZKOLENIA
DLA PRACODAWCÓW
I PRACOWNIKÓW
INSTRUKCJE BHP,
OCENY RYZYKA,
POMOC W REALIZACJI
NAKAZÓW PIP
665-866-825

22/X/2017

15/I/2013

1/I/2011

22/X/2017

5/I/2014

Reklama
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Mundurowi bezkonkurencyjni w strzelaniu

N

a strzelnicy LOK w Ozorkowie odbył się turniej strzelecki „Wspólnie do celu” ,
zorganizowany przez komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach Marcina
Grzelaka. Najlepsi strzelcy otrzymali puchary i medale.

W turnieju uczestniczyło sześć drużyn reprezentujących strażaków (zawodowych i ochotników) policjantów, harcerzy z ZHP
w Brzezinach, członków
Zw i ą z k u S t r z e l e c k i e g o

„ St r z e l e c”, Ur z ą d M i a sta i Starostwo Powiatowe
w Brzezinach. Uczestnicy
na miejscu mogli zobaczyć
wystawę broni przygotowaną przez Nadwiślańskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów

Broni. Każdy mógł dotknąć
broni i zapoznać się z jej parametrami.
Po krótkim instruktarzu rozpoczęły się zawody w strzelaniu z broni krótkiej Walther P 99 do tarczy.

Każdy z uczestników miał
trzy strzały próbne i dziesięć
liczących się do punktacji.
Najlepszym strzelcem okazał
się Zbigniew Cupryn z KPP
Brzeziny, który na 100 uzyskał aż 91 punktów. II miejsce z wynikiem 89 punktów zajął Marcin Balcerak
ze Związku Strzeleckiego
„Strzelec” zaś III Aleksander
Grad z Komendy Powiatowej

PSP w Brzezinach. Na czwartym miejscu zaklasyfikował
się szef brzezińskiej prewencji Dariusz Kurek, który uzyskał 80 punktów. Jak widać
mundurowi w strzelaniu byli
bezkonkurencyjni. Wśród
pań najlepiej z bronią radziła
sobie Sylwia Marczyk ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach. Wynik 71 punktów przewyższał rezultat

niejednego z panów. W klasyfikacji zespołowej zwyciężyli policjanci przed strażakami, strzelcami, harcerzami
oraz miejskimi i powiatowymi urzędnikami. Najlepsi i najgorsi strzelcy otrzymali puchary, medale i dyplomy.
Poza konkursem chętni mogli sprawdzić się w strzelaniu
z kbks-u.

 GK

Wszyscy uczestnicy turnieju strzeleckiego podczas zbiorowego zdjęcia FOT. Grzegorz Kozieł

Najlepsi strzelcy turnieju z dyplomami FOT. Grzegorz Kozieł

Podczas zawodów FOT. Grzegorz Kozieł
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AUTO -SKUP
każde,
500-484-727
ZŁOMOWANIE samochodów,
509-099-286
SKUP  AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592SPRZEDAM Alfa Romeo JTD,
1,9, 2004 r., diesel, przebieg 85
540 km, tel. 608 570 064
KUPIĘ stare motocykle – motorowery, 604 627 402
KUPIĘ przyczepę dwuosiową samochodową 2,5 tony
604-607-306
SPRZEDAM Audi A2, stan bardzo dobry, 1.6 benzyna, 604
607 306
SPRZEDAM Opla Antarę, stan
bardzo dobry, 604 607 306
KUPIĘ stary motocykl w dobrym stanie WSK 125, lub MZ,
604 607 306

Usługi
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata oferta!
gwarancja najniższych cen!, 501
144 475, www.odslonka.pl
R EMO NT Y, w ykończenia
wnętrz 503-509-874
HYDRAULIKA , glazura , wykończenia 502-858-882 OBSŁUGA
imprez okolicznościowych nauka gry na keyboardzie – INESS,
781 783 580
DACHY, krycie papą termozgrzewalną, 500 335 060
LPG, montaż – serwis – diagnoza, mechanika pojazdowa, skup
samochodów, 789 188 646
ELEK TRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl tel.
515-362-050
MATEMATYKA, fizyka, chemia,
664 626 854
DOCIEPLENIA budynków, wykończenia wnętrz, poddasza,
izolacja budynków, 608 661 045
DOMOFONY – 501 478 588
ROWERY – sprzedaż, naprawa,
serwis. 792 934 565
GŁADŹ i malowanie, 531 484
914
BUDOWY kompleksowo, wykończenia wnętrz, 505 509 874
MATEMATYKA – liceum, gimnazjum, studenci, 502 208 511
DACHY, PAPA TERMOZGRZ
E WA L NA , M A LOWA N I E , SM
AROWANIE, GWARANCJA,
PROFESJONALNIE 735-300-550
UKŁADANIE kostki brukowej
i granitowej, 537 705 155
TANIO zetnę i potnę drzewa,
537 843 600
OGRODZENIA klinkier, granit,
łupek 604 543 817
WYWÓZ ziemi, gruzu, gliny, rozbiórka, 503 073 500

PIACH, żwir, transport, 503 073
500
SAMOCHÓD do ślubu, 692 981
421, wynajmę
DREWNO opałowe, trociny, tel.
885 162 087
LOGOPEDA – wady mowy, 607
221 015
DREWNO opałowe, rozpałka, trociny inne, 694-080-553
MALOWANIE, gipsowanie, gładzie, Brzeziny, Andrespol, Łódź,
794 609 008

Praca
ZATRUDNIĘ ekspedientkę do
sklepu spożywczego tel. 887767-311, 887-767310
PRACA na budowie, dzwonić po
18.00 505-362-878
SZWACZKĘ pełne ubezpieczenie 661-121-966
SZUKASZ nowych wyzwań zawodowych tel. 507-130-096
ZATRUDNIĘ do prac wykończeniowych przy czapkach dziewiarskich te. 607-207-868
ZATRUDNIĘ do szycia czapek
dziewiarskich tel. 607-207-868
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
w transporcie międzynarodowym tel. 601308-566
ZATRUDNIĘ  pomoc domową
na 1/4 etatu, również z Ukrainy
tel. 607 207 868
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę
604-381-688
PODEJMĘ opiekę nad dzieckiem
lub osobą starszą od września –
emerytka 512-095-755
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
POTRZEBNY mężczyzna do
prac ogrodowo porządkowych,
tel. 602 475 488
ZATRUDNIĘ do nauki w zakładzie krawieckim, tel. 602 475
488
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243
809
ZAKŁAD przerobu drewna zatrudni pracowników fizycznych,
504 010 550
TARTAK zatrudni pracowników
fizycznych, operatora traka, pilarzy, 504 010 550
ZATRUDNIĘ na umowę o pracę, sklep spożywczy, rynek
Nowosolna, 604 936 065
PRASOWACZKĘ Brzeziny, 500
448 129
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
kraj, stała praca, tel. 690 321 370
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca,
tel. 690 321 370
ZATRUDNIĘ pracownika do gospodarstwa rolnego, kat. B+T,
z doświadczeniem, tel. 606 155
155

ZATRUDNIĘ spawacza do cięcia
złomu - Koluszki, tel. 602579706
FIRMA remontowo budowlana zatrudni pracowników, 606
794 645
PRACOWNIKA na budowę, 535
662 878
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, tel.
501 038 542
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 508
853 414
PRASOWACZKĘ, 507 755 880,
512 970 000
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 604 543 817
ZATRUDNIĘ do prac elewacyjnych i wykończeń wnętrz, bez
nałogów, 504 818 183
POSZUKUJĘ do szycia (chałupniczki), 604 588 616
ZATRUDNIĘ pracowników
ogólno budowlanych, 603 872
901
FIRMA krawiecka zatrudni krojczego, tel. 730 222
ZATRUDNIĘ pracowników do
remontu palet i operatora wózka widłowego, tel. 600 755 404
w Brzezinach
ZATRUDNIĘ przy zbiorze borówki, 790 650 064
ZATRUDNIĘ piekarza do pracy w piekarni. Dobre warunki
pracy. Brzeziny, tel. 502 849 008
ZATRUDNIĘ Panią do opieki
nad dziećmi, Brzeziny, tel. 530
983 242
ZATRUDNIĘ do zakładu garmażeryjnego w Brzezinach, 509 127
870
ZATRUDNIĘ mężczyznę z prawem jazdy, 601 343 530
POTRZEBNI pracownicy – produkcja okien i drzwi, Dremar,
Jeżów Łowicka 95/97, tel. 609
319 030
HAFCIARZA przyjmę oraz pomoc hafciarza, 725 294 493
ZATRUDNIĘ pracownika do
młyna, 605 139 221
ZATRUDNIĘ kierowcę kat.
C+E/C, praca Stryków (Raben),
514 499 982
POTRZEBNA osoba do sprzątania, 604 607 306
POTRZEBNA osoba do prac porządkowych, ogrodniczych. 604
507 306
POTRZEBNA osoba ze znajomością haftu ręcznego, 604 607
306
EMERYT sprawny, kierowca,
doświadczenie w zaopatrzeniu, handlu, remontach, przyjmie prace jedno zmianową, 604
614 353
ZATRUDNIĘ presera, 799 781
832
ZATRUDNIĘ do pracy osoby
w branży budowlanej (działalność), umiejących murować itp.
do pracy w Niemczech, zapewniam transport – spanie, więcej
pod tel. 697 817 719

ZATRUDNIMY kierowcę kat. C,
C+E. Kraj, praca 5 dni w tygodniu, kontakt 506-262-509
ZATRUDNIMY pracownika
oczyszczalni ścieków, kontakt
506-262-509
ELEKTRYKÓW, pomocników
elektryków – zatrudnimy 42
214 07 00

Nieruchomości
SPRZEDAM działkę 1632m2,
669 44 63 44
OD 65 tys. za działkę budowlaną, uzbrojoną (woda, prąd),
Brzeziny ul. Okrzei i Południowa
tel. 501-034-069
KUPIĘ mieszkanie do 36m², 2
pokoje spółdzielcze do 2 piętra
tel. 512-335-206
SPRZEDAM dom w Koluszkach,
ul Warszawska 606-391-122
SPRZEDAM działkę budowlaną
w Brzezinach tel. 505-527-007
DZIAŁKĘ budowlaną 1600m²
na ul. Reymonta sprzedam tel.
608- 415-950
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja, 508 301 005, 601 305
357
KUPIĘ mieszkanie do remontu
lub zadłużone Brzeziny, Koluszki
i okolice, 731 746 722
SPRZEDAM tanio działkę 1,2 ha
Wola Cyrusowa 600-645-944
DZIAŁKI budowlane woda, prąd
i cisza, tel. 788 264 336
SPRZEDAM dom w Koluszkach,
665 925 923
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
SPRZEDAM 42 m2, 693 975 425
SPRZEDAM działki w Rogowie
1585 m2 i 2941 m2, 664 062 125
SPRZEDAM działkę budowlaną 1500 m na Józefowie, gmina
Rogów, tel. 695 586 140
WYNAJMĘ 2 lokale o powierzchni 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
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
SPRZEDAM działkę 600 m2, ul.
Kordeckiego, 664 811 218
SPRZEDAM nieruchomość
z działką w Brzezinach przy ul.
Słowackiego 27, bliższe informacje na miejscu
SPRZEDAM dom 140 m²okolice
Kalonki 501-384-860
SZUKAM mieszkania do wynajęcia 2 pokoje w bloku
509-328-146
SPRZEDAM siedlisko + 0,70 ha,
Zacywilki, 605 138 765
SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach przy ul.

Potockiego około 1200 m², 604
627 402
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
WYNAJMĘ mieszkanie 60 m2,
ul. Kościuszki, 46 874 23 89, 503
651 489
SPRZEDAM działkę budowlaną 1200 m2, Zalesie k. Brzezin,
75 000, 661 076 095
SPRZEDAM 1 ha ziemi w miejscowości Dąbrówka Duża, tel.
517 648 659, 609 342 076
SPRZEDAM działkę budowlaną,
Brzeziny, 782 845 235

Różne
SPRZEDAM odkurzacz Miele,
sam sprząta, 604 607 306
SPRZEDAM lodówkę dwu komorową, 604 607 306
SPRZEDAM organy Technics
Yamacha, telewizor plaski, wózek dziecinny spacerowy, pianino, lodówkę dwukomorową
604-607-306
SPRZEDAM antyki, sypialnię ludwikowską, sekretarzyk, zegar
stojący, sofę i dwa fotele ludwik,
komodę 604-607-306
KUPIĘ zboże, 508 471 814
PRZYJMĘ ziemię (tylko ziemię)
Brzeziny tel. 696-719-111

FIRMA Fungis kupi słomę w belach okrągłych i dużej kostce,
możliwość nawiązania dłuższej
współpracy jak również podpisanie umowy przy większych
ilościach, tel. 509 718 882
WYWÓZ ziemi, gruzu, gliny, rozbiórka, 503 073 500
PIACH, żwir, transport, 503 073
500
SPRZEDAM stemple budowlane, 600 804 392
SPRZEDAM stemple budowlane, długość 3,20 m, 602 466 902
TANIO sprzedam dwie kanapy
jednoosobowe i komodę, dwa
stoliki RTV, 508 364 847
SPRZEDAM owerlok 5 nitkowy,
mereszkę, podszywarkę, żelazko i ladę sklepową, tel. 508 364
852
SPRZEDAM drewno opałowe
suche 693 848 122
SPRZEDAM używaną plastikową studnię do wody do wkopania w ziemię, tel. 600 804 392
SPRZEDAM celagier oraz styropian, 601 977 501
ODDAM gruz na wywóz (cegła),
730 198 307
KUPIĘ zboża, łubiń, groch, tel.
601 359 692
SPRZEDAM prosięta, 505 523
031
SPRZEDAM rusztowanie do dociepleń jak i do murowania ok.
120 m, również markowe elektro narzędzia, cena do uzgodnienia, tel. 697 817 719

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
• 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

Motoryzacja

19 LIPCA 2018 | NR 14

9

Dni Brzezin 2018 w obiektywie aparatu
Reprezentacja Urugwaju walecznie zdobyła trzecie miejsce FOT. Grzegorz Kozieł

Burmistrz Marcin Pluta z najlepszym strzelcem BMŚ Michałem Marciniakiem FOT. Grzegorz Kozieł

Tuż przed koncertem Anity Lipnickiej FOT. Grzegorz Kozieł

Brzezinianie świętowali z całymi rodzinami FOT. Grzegorz Kozieł

Dla najmłodszych brzezińskich artystów scena okazała się za mała FOT. Grzegorz Kozieł

Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach FOT. Grzegorz Kozieł

10
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Brzezinian nie wystraszyła pogoda FOT. Grzegorz Kozieł

Koncert Anity Lipnickiej FOT. Grzegorz Kozieł

Hop, hop i w górę FOT. Grzegorz Kozieł

Młode i dynamiczne tancerki FOT. Grzegorz Kozieł

Grupa Afromental rozgrzała publiczność FOT. Grzegorz Kozieł
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Podobno to nie takie trudne FOT. Grzegorz Kozieł

Prawdziwie męski sport siłowanie na ręke FOT. Grzegorz Kozieł

Pyszne potrawy u Młodych Duchem FOT. Grzegorz Kozieł

Oblegane stoisko CPiK i Urzędu Miasta FOT. Grzegorz Kozieł

Organizatorzy Dni Brzezin oraz grupa Afromental FOT. Grzegorz Kozieł

11
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Zachwycone fanki zespołu Afromental FOT. Grzegorz Kozieł

Nie zabrakło pamiątkowych fotografii z członkami zespołu FOT. Grzegorz Kozieł

Prawdziwie brzezińscy kibice FOT. Grzegorz Kozieł

Duma Brzezin czyli drużyna hokeistek FOT.Grzegorz Kozieł

Piłka nożna łączy pokolenia FOT. Grzegorz Kozieł

Narodowe barwy nie tylko na szaliku FOT. Grzegorz Kozieł
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Kibice podczas meczu Polska Kolumbia FOT. Grzegorz Kozieł

Dawid Saj zagrzewał kibiców FOT. Grzegorz Kozieł
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Wyjątkowo z okazji Dni Brzezin najmłodsi jeszcze nie w łózkach FOT. Grzegorz Kozieł

Burmistrz Marcin Pluta i Anita Lipnicka FOT. Grzegorz Kozieł

Wielkie emocje podczas kibicowania drużynie narodowej FOT. Grzegorz Kozieł

Koncert Anity Lipnickiej zachwycił brzezinianki FOT. Grzegorz Kozieł

Mecz Polska Kolumbia kibice oglądali na ogromnym telebimie FOT. Grzegorz Kozieł, Andrzej Jaśkiewicz

14
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Brzezińskie Mistrzostwa Świata
Na zwycięzców Brzezińskich Mistrzostw Świata czekał prawdziwie mundialowy puchar FOT. Roksana rybak

Zawodnicy turnieju toczyli brawurowe pojedynki FOT. Roksana Rybak

Piłkarze robili sobie pamiątkowe zdjęcia z flagą reprezentowanej drużyny FOT. Roksana Rybak

Jak w każdych mistrzostwach bramkarz był kluczową postacią FOT. Roksana Rybak
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Zlot motocyklistów
Kawalkada motocykli przejechała przez Brzeziny FOT. Grzegorz Kozieł

Zlot to okazja do spotkań i wymiany doświadczeń FOT. Grzegorz Kozieł

Nagrody dla zwycięzców motocyklowych konkursów FOT. Grzegorz Kozieł

Pasja do motocykli to nie tylko męska sprawa FOT. Grzegorz Kozieł

Bywa, że czas ma ogromne znaczenie FOT. Grzegorz Kozieł

15
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Brzeziński zlot odwiedzili najlepsi z najlepszych FOT. Grzegorz Kozieł

Nawet na motorze strój zobowiązuje FOT. Grzegorz Kozieł

Najmłodszy motocyklista zlotu FOT. Grzegorz Kozieł

Kobiety też potrafią rzucić oponą FOT. Grzegorz Kozieł

Ciekawie jaki kolor wybrać na przejażdżkę FOT. Grzegorz Kozieł

Za parę lat motor będzie znacznie większy FOT. Grzegorz Kozieł
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Zbierali świadectwa zbrodni sprzed 70 lat

W

Brzezinach pojawili się niezwykli goście.
Członkowie fundacji Yahad - In Unum przez kilka
dni zbierali świadectwa o zbrodniach, do których
doszło w Brzezinach w czasie II wojny światowej.

Międzynarodowa delegacja
składająca się z Polki mieszkającej w Brukseli, tłumaczki z Warszawy, sporządzającego notatki z wywiadów ze
Stanów Zjednoczonych, kamerzysty z Gwatemali i fotografa z Francji przez kilka
dni gościła w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Fundacja Yahad – In Unum
założona przez katolickiego
księdza o. Patricka Desbois
zbiera i bada świadectwa od
naocznych świadków wydarzeń II wojny światowych
w celach edukacyjno-historycznych m.in. masowe
egzekucje Żydów, Romów
oraz innych ofiar zamordowanych w Europie Środkowo- Wschodniej podczas
II wojny światowej, w tym

w Polsce. Fundacja od 2004
roku odkryła tysiące masowych grobów ofiar wojny i zarejestrowała zeznania ponad 5 tys. świadków.
Ostatnio ta lista powiększyła się o kilkoro świadków
z Brzezin.
- Najpierw pracujemy na
bazie dokumentów archiwalnych, z których dowiadujemy się o zaistniałych
wydarzeniach. Na tej podstawie do Brzezin przyj e cha li an k ieterzy, którzy odnaleźli osoby mogące być świadkami egzekucji.
W Brzezinach udało się
ustalić troje takich świadków. Mogą oni opowiedzieć o wydarzeniach jakie
rozegrały się w Brzezinach
podczas II wojny światowej.

Osoby te zgodziły się na
nagranie tych wspomnień
- mówi Renata Skuńczyk
przeprowadzająca wywiady.
Dwie z nich to mieszkanki
Domu Pomocy Społecznej
Jadwiga Duczek i Irena Jatczak. Był także mężczyzna
mieszkający w Brzezinach
od 1933 roku.
- Osoby, z którymi udało
się porozmawiać w Brzezinach, wniosły bardzo dużo
informacji, ponieważ archiwalne informacje zostały
potwierdzone przez naocznych świadków, a przy okazji wychodzą także nowe
fakty. Pani Jadwiga Duczek
poinformowała o możliwości przeprowadzania podczas wojny eksperymentów
medycznych na dziewczynkach, o których nie mieliśmy pojęcia dodaje Renata
Skuńczyk.
Koordynację przeprowadzania wywiadów wzięła na

Zawody wędkarskie 55+



W niedzielę 8 lipca na zbiorniku wodnym w Bogdance w gminie Brzeziny odbyły
się zawody wędkarskie zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski koło
w Brzezinach. Były skierowane do członków koła w wieku powyżej 55. lat.

Jerzy Durański odbiera puchar za zwycięstwo w zawodach FOT. Grzegorz Kozieł
Do niedzielnych zawodów
przystąpiło 9 zawodników
spełniających kryterium
wiekowe. Wśród nich najlepszym okazał się 66-letni emerytowany pracownik
gospodarczy brzezińskiego
przedszkola Jerzy Durański,
który złowił ryby o łącznej
masie blisko 3 kilogramów.
Były to leszcze i płocie. -Miałem chyba najgorsze miejsce
z możliwych, ponieważ tutaj
dzieci się kąpią i płoszą ryby,

ale było wybrane w drodze
losowania. Mimo to wygrałem. Łowiłem na robaki,
a także zanętą własnej produkcji. To moje drugie zwycięstwo w tym roku. Poprzednio wygrałem zawody o puchar prezesa - mówi
zwycięzca niedzielnych zawodów Jerzy Durański, który otrzymał puchar z rak
prezesa Jerzego Sobocińskiego. Jacek Paluch z wynikiem
1,835 kg złowionych ryb

zajął II miejsce, na III uplasował się Marek Marczyk
z wynikiem 1,825 kg złowionych ryb. IV miejsce zajął Jerzy Sobociński prezes brzezińskiego koła, który złowił
ponad 1,2 kilograma ryb.
Kolejne zawody wędkarskie zaplanowane są w nocy
z 21 na 22 lipca. Będzie to
nocny połów dowolną metodą, jednak z wykorzystaniem
tylko jednej wędki.

 GK

Członkowie Międzynarodowej delegacji podczas pracy FOT. Grzegorz Kozieł
siebie Zofia Krawczyk, która w brzezińskim Domu Pomocy Społecznej prowadzi

terapię zajęciową. Odwiedziny gości w DPS-ie było
sporym wydarzeniem dla

jej mieszkańców, którzy
przysłuchiwali się zbieranym wywiadom.
 GK

Sterylizacja i kastracja psów i kotów



Miasto Brzeziny w tym roku przeznaczyło 13,5 tys. zł na sterylizację psów i kotów.
Na zlecenie miasta zabiegi przeprowadza gabinet weterynaryjny Misiakvet
Justyny Misiak przy ul. Głowackiego 30a w Brzezinach.

Zakres umowy obejmuje między innymi sterylizację i kastrację psów oraz kotów należących do mieszkańców
Brzezin, znakowanie zwierząt
metodą czipowania, a także
sterylizacje i kastrację kotów
wolno żyjących. Umowa obowiązuje do 30 listopada, chyba
że wcześniej wykorzystane zostaną pieniądze zaplanowane
w budżecie na ten cel.
- Jest to drugi rok z rzędu,
w którym miasto Brzeziny
przeznacza środki na finansowanie zabiegów weterynaryjnych związanych z kastracją
i sterylizacją psów i kotów.
W ubiegłym roku było to 10
tys. w tym 13,5 tys. zł. W działaniu na rzecz zmniejszenia
bezdomności zwierząt, korzystniejszym rozwiązaniem
jest zapobieganie powiększaniu populacji niż późniejsze wydatki na utrzymywanie bezdomnych psów i kotów
w schroniskach - mówi zastępca burmistrza Justyna Nowak.
Kotka przeznaczona do zabiegu sterylizacji powinna
mieć przynajmniej 5-6 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że

Przygotowywanie do zabiegu sterylizacji FOT. Grzegorz Kozieł
zabieg u tych zwierząt powyżej
2-3 lat powinien być poprzedzony badaniem krwi w zakresie stanu wątroby i nerek,
co jest bardzo ważne przed podaniem narkozy. Niestety tego
typu badanie nie jest refundowane, a jego koszt wynosi około 50 złotych. Badanie to jest
potwierdzeniem oceny stanu
wydolnościowego zwierzęcia.
Jeżeli stwierdzono dysfunkcję tych narządów, zabieg musi
zostać poprzedzony wsparciem poprzez suplementację –
mówi Justyna Misiak.
Po zabiegu koty dochodzą do siebie w zależności od rodzaju zabiegu od
kilku do kilkunastu dni.

Rekonwalescencja psów trwa
do dwóch tygodni. Trzeba jednak pamiętać o podawaniu po
zabiegu antybiotyków (wizyta pozabiegowa jest w cenie),
wymagane są leki do podawania w domu. Ważne jest ograniczenie ruchu dla zwierzaków
po zabiegu, gdyż szwy mogą
się rozerwać. Dodatkowo
właścicielskie zwierzęta są bezpłatnie czipowanie i umieszczane w rejestrze.
W tym roku bezpłatnym
zabiegom do tej pory poddano blisko 30 kotek, 5 kocurów
oraz 2 psy. W ubiegłym roku
kastracji i sterylizacja poddano blisko 40 kotów oraz ponad
20 psów. 
 GK
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Teleopieka dla seniorów

P

ilotażowy program tzw. teleopieki zostanie
uruchomiony w gminach powiatu brzezińskiego.
Samorząd powiatowy zdecydował o objęciu nim 30
samotnych mieszkańców powyżej 65 roku życia.

Realizacja Programu Opieki Senioralnej w Powiecie
Brzezińskim jest efektem
przyjętej przez Radę Powiatu uchwały. Rozwój usług
opiekuńczych wpisany jest
także w Strategię Rozwoju Powiatu. Projekt zakłada,
że dla 30 osób zostaną zakupione specjalne telefony stacjonarne, bądź komórkowe,

których dodatkowym wyposażeniem jest tzw. „przycisk
życia”. W przypadku telefonów stacjonarnych jest on
umieszczony na zawieszce
na szyi, a w przypadku telefonów komórkowych jest to
opaska na rękę.
Program realizowany p r z e z Po l s k i e C e n trum Opieki zakłada różne

warianty wsparcia seniorów
w ramach teleopieki, dlatego też na specjalnych telefonach znajdują się zarówno czerwone, niebieskie jak i zielone przyciski.
Możliwe jest też przekazywanie danych przez czujniki np. w postaci tele-ekg.
Powiat brzeziński postanowił sfinansować korzystanie
z czerwonego „guzika życia”
po przyciśnięciu, którego
następuje natychmiastowe
połączenie z Centrum Operacyjno-Alarmowym.

Susza zmniejsza zbiory porzeczki



Długotrwały brak opadów znacząco obniżył plony porzeczki. Przy niskiej cenie
owoców plantatorzy zastanawiają się, czy nie pozostawić owoców na krzewach,
ponieważ ich zbiór może być nieopłacalny.

W specjalnym szkoleniu uczestniczyli już samorządowcy oraz pracownicy
ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu brzezińskiego, którzy wytypowali do udziału w programie 30

Czerwcowa susza w znaczny sposób zmniejszyła ilość
dojrzałych owoców porzeczki zarówno czarnej jak i czerwonej. -Tegoroczne zbiory są niższe nawet o połowę
w stosunku do roku ubiegłego. Owoce są małe, zawierają mniej niż zwykle soku,
a nawet wysychają na krzewach. Susza sprzyja rozwojowi szkodników m.in.
przędziorka, a dodatkowym problemem jest opadanie liści. Większość krzewów
jest w bardzo złej kondycji.

Niekorzystny wpływ tegorocznej suszy odczuwalny
będzie jeszcze w przyszłym
roku, gdyż plon będzie znacznie niższy - mówi Aleksandra
Frydrych, właścicielka ponad
2 hektarowej plantacji porzeczki z gminy Brzeziny.
Cena hurtowa porzeczki
czarnej wynosi obecnie ok.
30 groszy za kilogram. Na
początku zbiorów była wyższa i wynosiła do 50 groszy
za kilogram. Cena czerwonej
porzeczki tym roku wynosiła
1,70 zł za kilogram, a obecnie

spadła do 70 groszy. To
znacznie niżej niż cena opłacalności utrzymywania plantacji. Niektórzy plantatorzy rozważają nawet możliwość pozostawiania owoców
na krzewach. -W moim przypadku zbiór się jeszcze opłacał, gdyż mam procentowy
udział w kombajnie do zbioru porzeczki. Gdybym miała zatrudnić do zbioru ludzi
i wynająć kombajn, zbiór byłby zupełnie nieopłacalny dodaje Aleksandra Frydrych.

 GK

oczekiwane jest wezwanie
z „przycisku życia” w czasie całodobowych dyżurów.
Szczegóły tej formy pomocy
można znaleźć na stronach
internetowych: www.centrum-opieki.pl oraz www.
powiat-brzeziny.pl. Programem tym objęto już około 1000 osób w całym kraju, a powiat brzeziński jest
pierwszym w województwie
łódzkim, który postanowił
realizować do końca bieżącego roku taki pilotażowy
projekt.
 TOM

ZUS przyjmuje wnioski
o dofinansowanie do projektów
poprawiających warunki pracy



Susza wyniszcza zbiory porzeczki FOT. Grzegorz kozieł

osób, po 6 w każdej z gmin.
Dodatkowo powiat sfinansował możliwość, dla każdego
mieszkańca powiatu brzezińskiego będącego w wieku powyżej 65 lat, który zakupi we własnym zakresie
opisywane telefony, bezpłatny dostęp do systemu teleopieki. Osoby zainteresowane
udziałem w tym programie
powinny się kontaktować
ze Starostwem Powiatowym w Brzezinach tel. 87411-11 w. 51. W Centrum
Operacyjno-Alarmowym

Od 16 lipca do 23 sierpnia br. można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Na ten
cel przeznaczone jest 50 mln zł.

Program adresowany jest do
wszystkich firm, a poziom
dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa i liczbę zatrudnionych w nim
osób.
Wniosek o dofinansowanie może złożyć przedsiębiorca, który nie zalega z opłacaniem składek do
ZUS oraz podatków, jego
firma nie jest w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania
układowego z wierzycielem oraz w ciągu ostatnich
trzech lat nie korzystała
z dofinansowania z ZUS –
wyjaśnia Monika Kiełczyńska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa
łódzkiego
ZUS dofinansuje zarówno projekty inwestycyjne

jak i doradcze. Projekty inwestycyjne dotyczą podniesienia bezpieczeństwa technicznego w bezpośrednim
otoczeniu pracowników.
Może to być np. zakup urządzeń oczyszczających powietrze, instalacja osłon do
niebezpiecznych maszyn
i urządzeń czy też zakup
środków ochrony indywidualnej. W przypadku projektów doradczych ZUS dofinansowuje działania mające pomóc przedsiębiorcom
ocenić zagrożenia występujące w miejscu pracy. Polega to np. na przeprowadzeniu pomiaru hałasu, wibracji i zapylenia. Wnioskujący
może połączyć projekt inwestycyjny z doradczym.
Na przykład mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do
ubezpieczeń od 1 do 9 osób,
mogą zyskać dofinansowanie nawet w wysokości 90 %

szacowanej wartości projektu, w kwocie nie wyższej niż
140 tys. zł.
„Na złożenie wniosku jest
tylko miesiąc. Warto zerknąć na stronę www.zus.pl
oraz do Biuletynu Informacji Publicznej ZUS, gdzie
udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym
jego regulamin i wymagane załączniki do wniosku” –
dodaje Monika Kiełczyńska.
Wszystkie złożone w terminie wnioski zostaną
sprawdzone p o d względem formalnym oraz ocenione pod kątem poprawy
BHP w zakładzie, redukcji
oddziaływania czynników
szkodliwych takich jak hałas czy zanieczyszczenia oraz
zapewnienia ochrony przed
wpływem szkodliwych substancji chemicznych i biologicznych.

 GK

Reklama

1.08.2018r. w godz. 8:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Słoneczna, Kołłątaja, Burskiego, Kordeckiego,
Stryjkowskiego, Słowackiego od Nr 26 do końca.
2.08.2018r. w godz. 8:00 do 12:00: Brzeziny ul.: Łódzka Nr od 1 do 15, Łąkowa, Kościuszki Nr od 43
do 68, Krasickiego, Paprotnia Nr od 68 do 73. w godz. 11:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Polna, Spokojna,
Wesoła, Cicha, Małczewska Osiedle.
1/VII/2018

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 rolnych stanowiących:
działkę nr 1307 o pow. 0,7173 ha, położonej w obrębie 5 m. Brzeziny, części działek
nr 284/1, 284/2, 284/3, 284/4 o łącznej pow. 4,9994 ha, części działek nr 283/2,
283/3, 283/4, 283/5 o łącznej pow. 1,8672 ha, położonych w obrębie 1 m. Brzeziny,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30 września 2021 r.
Wykaz publikowany przez 21 dni, tj. od 11 czerwca 2018 r. do 2 lipca 2018 r.
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10. jubileuszowa pielgrzymka na Jasną Górę

W

sierpniu brzezinianie za wszystkich parafii już po raz dziesiąty wyruszą
w Pieszej Pielgrzymce z Brzezin na Jasną Górę. Jak każda z poprzednich będzie
to nie tylko wydarzenie o wymiarze duchowym, ale również logistyczne
przedsięwzięcie.

Uczestnicy poprzedniej pielgrzymki na Jasną Górę FOT. Tomasz Guzek
Po raz pierwszy pielgrzymi
z Brzezin wyruszyli na jasnogórski szlak w sierpniu

2009 r. Inicjatorem tamtego wydarzenia był ówczesny gwardian brzezińskiego

klasztoru franciszkanów o.
Zbigniew Rogowski i animatorzy przyklasztornych

grup świeckich. Od zarania
historii brzezińskiego pątnictwa na Jasną Górę mieszkańcy Brzezin pielgrzymują wraz koluszkowianami
– obydwie pielgrzymki łączą się w Będkowie. - To będzie już dziesiąta wspólna
pielgrzymka do Częstochowy. Od początku łączymy
się z Koluszkami i to dzięki
pomocy koluszkowian, ich
życzliwości i tego, że przyjęli nas „pod swoje skrzydła”, pielgrzymki dochodzą
do skutku - mówi Elżbieta
Pietrzak, pomysłodawczyni i inicjatorka brzezińskich
pielgrzymek.
- Jesteśmy bardzo
wdzięczni wszystkim kapłanom, jak również ojcom
i braciom z brzezińskiego klasztoru, którzy przez
te dziesięć lat towarzyszyli
nam na pątniczych szlakach,
błogosławili pielgrzymkom
i odprawiali msze „wyjścia”.
Słowa wielkiej wdzięczności
kierujemy także do sponsorów brzezińskich pielgrzymek, którzy od wielu lat wytrwale nas wspierają, nie

oczekując niczego w zamian
- dodaje Elżbieta Pietrzak.
Brzezińskie pielgrzymki do Częstochowskiej Madonny to nie tylko wydarzenie o wymiarze duchowym,
ale też sprawnie zorganizowane od strony logistycznej
przedsięwzięcie: grupa dysponuje mobilnym punktem
medycznym i opieką lekarza, własną kuchnią, nagłośnieniem, asystą mobilnego policjanta i służbą kierowania ruchem. Nie brakuje
także wspaniałej zabawy pątnicy w punktach noclegowych organizują wspólne ogniska, tańce i pląsy dla
dzieci. Najmłodszy brzeziński pątnik liczył sobie pół
roku, zaś najstarsi uczestnicy pielgrzymek to osoby ponadsiedemdziesięcioletnie.
Brzezińska grupa liczy około stu osób.
- W związku z okrągłą
rocznicą pragniemy na tegoroczną pielgrzymkę zaprosić wszystkich, którzy
z nami dotychczas pielgrzymowali i jak najwięcej nowych osób. Wyruszamy 21

Za nami strefy kibica i letnie kino




Mundial 2018 w Rosji dobiegł końca, a wraz z nim została zamknięta strefa kibica
w ogrodach Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Mieszkańcy naszego miasta
oglądali na wielkim ekranie większość meczów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
oraz w ramach plenerowego kina „Kocówka” kilka seansów filmowych.

Wniosek o licencję niekomercyjną na publiczną
transmisje Mistrzostw Świata do TVP przesłał dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała. Telewizja
Polska odpowiedziała pozytywnie, udzielając zgodę
na wyświetlanie wszystkich
meczów rosyjskiego Mundialu. Wielki ledowy ekran
stanął na scenie w ogrodzie Muzeum Regionalnego
w czwartek 19 czerwca, kiedy oficjalnie została otwarta
Strefa Kibica na mecz reprezentacji Polski z Senegalem.
Mieszkańcy Brzezin oprócz

pojedynków Polaków mogli
oglądać wieczorne mecze
fazy grupowej innych reprezentacji oraz większość pojedynków fazy pucharowej.
Wśród widzów można było
zobaczyć m.in. Burmistrza
Brzezin Marcina Plutę.
Telebim od samego początku służył transmisjom
spotkań piłkarskich, ale postanowiono go również wykorzystać do innych inicjatyw. Dlatego też zdecydowano się na powrót letniego
kina plenerowego. Widzowie na seanse zapraszani
byli z własnymi kocami oraz

jedzeniem i piciem. Deszc z ow a p o g o d a n i e s t e t y
wpłynęła na mniejsze zainteresowanie widzów. Brzezinianie mogli obejrzeć pięć
najlepszych produkcji filmowych kina europejskiego ostatnich lat: Wieczni
chłopcy (2013) reż. Anthony Marciano, Pewnego razu
na dzikim wschodzie (2014)
reż. Hiner Saleem, Russendisco (2012) reż. Oliver Ziegenbalg, Szkolna imprezka
(2013) reż. Bora Dagtekin
oraz Stary człowiek i może
(2014) reż. Dome Karukoski.
 DS

Telebim przed meczem finałowym Mistrzostw Świata FOT. Dawid Saj

To miejsce na Twoją reklamę
46 874 31 31 wew. 2, bis@cpik-brzeziny.com.pl

sierpnia, a zapisy rozpoczną
się 15 sierpnia w kancelarii parafialnej przy kościele farnym - dodaje Elżbieta
Pietrzak.
Pielgrzymować na Jasną
Górę z brzezińskimi pątnikami można także duchowo. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do takiej formy
pielgrzymki. Warunkiem
duchowego pielgrzymowania jest codzienne uczestnictwo we mszy świętej oraz
odmówienie jednej tajemnicy różańca świętego w intencji pielgrzymów. Na tę
formę pielgrzymki można
będzie się zapisać w księgach intencji dostępnych we
wszystkich brzezińskich parafiach. Można tam również
wpisywać intencje, w których pielgrzymi będą modlić się podczas wspólnego,
pielgrzymkowego różańca.
Szczegółowe informacje
dotyczące jubileuszowej X
Pieszej Pielgrzymki z Brzezin na Jasną Górę opublikujemy w kolejnym wydaniach
BIS.
 mg
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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. Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Polska Press Grupa
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Olimpijskie złoto hokeistek

T

W ramach przygotowań
do Olimpiady zawodniczki KS Hokej Start Brzeziny wybrały się na kilka dni
poza granice naszego kraju, a dokładnie do Niemiec.
W Hamburgu podopieczne
trener Małgorzaty Polewczak rozegrały mecz sparingowy z THC Altona-Bahrenfeld. Po spotkaniu kontrolnym przyszedł czas na
zwiedzanie miasta oraz integrację przy wieczornym
grillu. Kolejny dzień brzezinianki rozpoczęły od udziału w turnieju w ramach uroczystego otwarcia boiska
sportowego miejscowego
klubu hokejowego. Nasze
dziewczyny zajęły pierwsze miejsce. Na zakończenie wyjazdu zawodniczki z Brzezin zagrały mini
gry w pomieszanych składach z niemiecką drużyną

gospodarzy.
Impreza finałowa odbyła się w Kompleksie Sportowym „Siemion” przy ulicy
Olimpijskiej 2 w Siemianowicach Śląskich. Zmagania
trwały od wtorku 3 lipca
do niedzieli 8 lipca, a rywalizacja toczyła się zarówno w kategorii dziewczyn jak i chłopców. System
rozgrywek był taki sam jak
w poprzednich edycjach.
W pierwszym dniu zmagań
nasze hokeistki zmierzyły
się z KKS Kolejarzem Gliwice. Na piękną bramkę Angeliki Bober odpowiedziała Natalia Oleś, a spotkanie
zakończyło się remisem 1:1.
Drugi mecz z UKS Orient II
Łozina również długo trzymał w napięciu, ale tym razem komplet oczek powędrował na konto KS Hokej Start, który wygrał 2:0

po bramkach: Julity Grzelak i Magdaleny Pabiniak.
Trzecimi rywalkami naszego zespołu był LKS Gąsawa.
Na gola Kaji Wendland odpowiedziała Oliwia Kucharska i oba zespoły podzieliły
się punktami. W ostatnim
i najważniejszym dla całego
układu tabeli meczu, podopieczne trener Małgorzaty Polewczak zagrały z UKS
SP 5 Swarek Swarzędz. Hat-trickiem (trzema strzelonymi bramkami) popisała się
Magdalena Pabiniak, a po
golu dołożyły: Oliwia Kucharska i Zuzanna Rubacha.
Dla swarzędzanek honorowe trafienie zaliczyła Marta
Czujewicz, a końcowy rezultat brzmiał 5:1. W końcowym rozrachunku KS Hokej Start Brzeziny z ośmioma punktami zajął pierwsze
miejsce. Na drugiej pozycji

FOT. Anna Gabara

o jest znakomity sezon hokeistek. Po złotym medalu Mistrzostw Polski
zdobytym przez seniorki, juniorki KS Hokej Start Brzeziny wygrały XXIV
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Letnich w hokeju na trawie
kobiet.

Zawodniczki KS Hokej Start Brzeziny ze złotymi medalami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
sklasyfikowany został LKS
Gąsawa, a na najniższym
stopniu podium stanął KKS

Kolejarz Gliwice. Młode
brzezinianki w swoim najważniejszym turnieju w tym

roku pokazały się z bardzo
dobrej strony.

 DS



Nie mają sobie równych w tym roku zawodnicy grupy kolarskiej Raz Na Wozie
BrzezinyMTB Team. Okazali się najlepszą drużyną młodzieżową podczas festiwalu
rowerowego BikeMaraton w Szklarskiej Porębie.

W sumie aż dziewięć razy
s t aw a l i n a n aj w y ż s z y m
stopniu podium.Do Szklarskiej Poręby udała się ośmioosobowa ekipa. Każdy
z naszych zawodników liczył na zajęcie wysokiego
miejsca. Tegoroczna górska impreza była wyjątkowa. Poza tradycyjnym odcinkiem każdy uczestnik
mógł wybrać rozszerzony
i utrudniony dystans tzw.
Ultra. Charakteryzował się
bardzo trudnymi odcinkami. W Szklarskiej Porębie
nawet na najkrótszej trasie trzeba wykazać się dużo
większymi umiejętnościami

technicznymi niż na innych
edycjach.
Wi ę k s z o ś ć t e a m u z e
względu na przygotowania
do Mistrzostw Polski zdecydowała się na dystans
25km. Na tym dystansie
najlepszym zawodnikiem
okazał się Mateusz Gwiazd a . Ni e d o ś ć ż e w y g r a ł
w swojej kategorii wiekowej, to zdobył jeszcze trzecie miejs ce w kategor ii
Open, w której startowało aż 244 zawodników. Na
ósmym miejscu w wyścigu Open linię mety przekroczył trener Piotr Dziedzic, któr y t y m s amy m

wygrał w swojej kategorii wiekowej. D wunaste
miejsce w Open zajął Samuel Świerczyński, a trzynasty był Igor Pacocha.
Samuel wygrał w swojej kategorii, a Igor zajął znakomite drugie miejsce. Bard z o o dw a ż n i e p oj e ch a ł
Adam Długosz, który zdecydował się na dystans Ultra. Mimo problemów technicznych z rowerem dojechał do maty na drugim
miejscu w swojej kategorii.
Patryk Pacocha przejechał
linię mety na osiemnastym
miejscu w Open i był tuż
za podium, ponieważ na

?
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czwartym miejscu w swojej
kategorii wiekowej. Dystans
Mega 70 km zaatakował
Marek Pawełczyk zajmując
w ogólnej klasyfikacji 52
miejsce. Miłą niespodziankę sprawił Alan Pacocha,
któr y podczas wyścigów
BikeMaraton Kids zdobył
drugie miejsce. Dopełnieniem pracowitego dnia naszych kolarzy było zwycięstwo w kategorii drużyn
młodzieżowych.
Warto dodać, że to już
drugi puchar dla drużynowy dla Brzezin w tegorocznym cyklu. Pierwszy
grupa Raz Na Wozie BrzezinyMTB Team odebrała
podczas imprezy w Polanicy Zdroju.

 Dawid Saj

FOT. Piotr Dziedzic

BikeMaraton dla kolarzy z Brzezin

BikeMaraton dla kolarzy z Brzezin

SKORZYSTAJ Z OFERTY

CENTRUM PROMOCJI i KULTURY w BRZEZINACH

W Centrum nikt sie nie nudzi:
DLA Dzieci: ZAJĘCIA PLASTYCZNE • zajęcia teatralne • balet • robotyka • szachy
DLA DOROSŁYCH: MALARSTWO • music body • samoobrona • stretching
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Rekordowa kolejka w lidze orlikowej

B

lisko historycznego rekordu w ostatniej kolejce fazy zasadniczej Brzezińskiej Ligi
Piłki Nożnej. Zdrowie Rogów w piętnastej serii spotkań zmiażdżyło Speed Polik 40:0.
To drugi tak wysoki rezultat bramkowy w całej edycji rozgrywek. Bramki w starciu
zespołu z Rogowa i Polika padały praktycznie co minutę.

W pewnym momencie większość sympatyków ligi zaczęło się zastanawiać, czy nie
zostanie poprawiony ligowy
rekord z pierwszego lub drugiego sezonu, w którym FC
Pato wygrało z Burzą Przecław 69:0. Biorąc pod uwagę, że mecze trwają w wymiarze czasowym dwa razy
trzydzieści minut, to bramki w tym pojedynku padały
często w przedziale poniżej
jednej minuty. Wydaje się,
że strzelenie większej liczby
goli w jednym meczu byłoby
nie lada wyczynem.
W innych meczach 15.
kolejki Red Devils wygrały 9:5 z Grubymi Wiórami,
Misie pokonały 16:1 Zieloną stronę Mocy, OKS okazał
się lepszy od Wybrzeża Klatki Schodowej wygrywając
9:7. Ze względu na wcześniejsze wycofanie się z rozgrywek trzech zespołów: TS
Relaks, Turbo Team i Red
Luj, trzy punkty walkowerem powędrowały na konto:
Arki Brzeziny, Baka Juniors
i Grabarzy. Nadrobiono

również część ligowych zaległości. OKS wygrał z Grabarzami 3:0, Zieloni Bimbrownicy pokonali Arkę Brzeziny
3:0, a Zdrowie Rogów przegrało z Orłami 4:5. W związku z tym zawodnicy z Rogowa stracili szanse na zajęcia
miejsca w pierwszej czwórce gwarantującej rozstawienie w losowaniu par drugiej
części rozgrywek, czyli fazy
pucharowej. Bez względu
na wyniki zaległych spotkań
zwycięzcą fazy ligowej zostały Czerwone Diabły (Red
Devils). Oprócz nich w najlepszej czwórce znaleźli się:
Wybrzeże Klatki Schodowej,
Zieloni Bimbrownicy i Grube Wióry. To bardzo ważne
ponieważ w pierwszej rundzie fazy pucharowej wymienione wcześniej zespoły nie mogą trafić na siebie.
Do nich zostaną dolosowane drużyny z miejsc od piątego do ósmego. Wiadomo już, że będą to na pewno: OKS, Zdrowie Rogów,
Orły i Misie. Nieznana jest
jeszcze tylko kolejność tych

ekip, ponieważ brakuje wyników zaległych meczów.
Ostateczną tabelę poznamy wieczorem 29 lipca, kiedy odbędzie się ostatni zaległy pojedynek. Dla drużyn,
które nie awansowały zajmując miejsca od dziewiątego do trzynastego przewidziano rozgrywki mini
play-off. W nich zespoły
będą rywalizować wyłącznie
o prestiż. Nie wezmą w nich
udział wycofane zespoły:
TS Relaks, Red Luj i Turbo
Team. Faza pucharowa ruszy w weekend 18/19 sierpnia (sobota/niedziela) i potrwa przez blisko miesiąc.
Finałowe starcia zaplanowano na niedzielę 16 września.
Wtedy poznamy zwycięzcę, wicemistrza oraz trzecią
i czwartą drużynę szóstego
sezonu Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej 2017/2018.
Do zakończenia fazy ligowej zostało jeszcze pięć
zaległych spotkań. W niedzielę 22 lipca o godzinie 17.00 OKS zmierzy się
z Baka Juniors, a półtorej

Zakończyła się pierwsza runda zmagań BLPN FOT. Roksana Rybak
go d z i ny p óź n i e j Z i e l o ni Bimbrownicy zagrają
z Red Devils. W niedzielę 29

lipca o godzinie 18.00 Zieloni Bimbrownicy skonfrontują się z Orłami. Wszystkie

mecze odbędą się na Orliku przy Szkole Podstawowej
nr 2.
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iłkarze Startu Brzeziny rozpoczęli przygotowania do rundy jesiennej łódzkiej klasy
okręgowej nowego sezonu 2018/2019. Czarno-czerwoni oprócz pierwszych zajęć
treningowych mają za sobą pierwszy mecz kontrolny. Brzezinian do ligowych zmagań
przygotowywać będzie ten sam duet trenerski Robert Szubert i Waldemar Pabiniak

Zespół zostanie wzmocniony kilkoma zawodnikami. Nie ma się co dziwić,
że brzezinianie po spadku
rozgrywki II grupy łódzkiej klasy A przeszli jak
burza zapewniając sobie
promocję do wyższej klasy rozgr ywkowej na kilka kolejek przed końcem.
W ostatnich tygodniach
zmagań sztab szkoleniowy myślami był przy kolejnym sezonie.
To z myślą o powrocie
do klasy okręgowej czynione były obserwacje zawodników, którzy mogliby w z m o c n i ć s e n i or s k i
zespół. Na pierwszych zajęciach treningowych piłkarze spotkali się w poniedziałek 9 lipca na Stadionie Miejskim przy ulic y

Sportowej 1. W tym tygodniu brzezinianie odbyli trzy treningi. Podobnie będzie wyglądał plan
przygotowań na kolejne dni. Czarno-czerwoni
będą trenować w poniedziałki, środy i czwartki,
a weekend rozegrają mecz
kontrolny. Pierwszy już za
nimi. Spotkanie z występującą w skierniewickiej
klasie okręgowej Jutrzenką Drzewce odbyło się na
b oi s ku w L ip c a c h R e y montowskich. Po pier ws z e j o d s ł on i e o bi e e k i py na przer wę schodziły
przy bezbramkowym remisie. Druga połowa rozpoczęła się dla naszej drużyny jak marzenie. W 52
minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego przez

Dominika Jedynaka, najsprytniej zachował się Artur Poździej, któr y pewnym strzałem z pięciu met rów p okonał gol kip era
Jutrzenki. Rywale próbowali szybko odrobić straty i niecałe dziesięć minut
późnej drzewcanie wykorzystali szybką kontrę, po
której Michał Kulawiński
musiał skapitulować. Na
kwadrans przed końcem
p oj e d y n ku w p olu k arnym Jutrzenki faulowany
był Paweł Swaczyna. Sędzia nie miał problemów
z oceną sytuacji i podyktował rzut karny. Jedenastkę na gola silnym strzałem zamienił Dominik Jedynak. Więcej goli już nie
padło i Start wygrał swój
pierwszy mecz kontrolny

w okresie przygotowawczym. Brze zinianie w ystąpili w składzie: Michał
Kulawiński - Dawid Krawczyk, Piotr Nawrocki, Roger Smuga, Norbert Kowalski - Paweł Swaczyna,
Robert Szubert, Mariusz
Matusiak, Artur Poździej,
Dominik Jedynak - Wojciech Koperniak.
Oprócz meczu kontrolnego z Jutrzenką Drzewce,
nasi piłkarze swoją formę
sprawdzą jeszcze z czterema solidnymi zespołami.
W sobotę 21 lipca Start
zmierzy się z GLKS Sarnów/Dalików (łódzka klasa okręgowa), w środę 25
lipca zagra z LZS Justynów
(II grupa łódzkiej klasy
A). Następnie będzie krótka przerwa od sparingów
i kolejny mecz kontrolny czarno-czer woni rozegrają dopiero w sobotę
4 sierpnia z czwartoligową Andrespolią Wiśniowa

FOT. Krzysztof Ławski

Ruszyły przygotowania piłkarzy do nowego sezonu

Rozgrzewka piłkarzy przed sparingiem z Jutrzenką Drzewce
Góra. W niedzielę 12
sierpnia w próbie generalnej Start spotka się z rezer wami Widzewa Łódź.
Ze względu na regenerację płyty boiska w Brzezinach, większość meczów

odbędzie się na boiskach
rywali. Wyjątkiem będzie
tylko starcie w środku tygo dnia z LZS Justynów.
Ten pojedynek odbędzie
się na Stadionie Miejskim.
 DS
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Dwie wakacyjne wystawy w bibliotece



Obecnie w brzezińskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej można oglądać wystawy
poświęcone 100-leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz Zbigniewowi
Herbertowi.

Sejm RP uznał te patronaty w roku 2018, obok takich wydarzeń i postaci
jak: Powstanie Wielkopolskie, Konfederacja Barska,
Irena Sendlerowa, abp Ignacy Tokarczuk oraz prawa
kobiet. Pierwsza z prezentowanych ekspozycji, przygotowana wspólnie z Panią
Marią Mroczkowską ma na
celu pokazanie mechanizmów, jakie doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości - wyjaśnia współtwórca wystawy
- Maciej Ciesielski. Można
tu znaleźć zdjęcia i obszerne opisy dotyczące ważnych wydarzeń z tego okresu oraz sylwetki znanych

postaci m.in. Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana
Paderewskiego, Romana
Dmowskiego czy Wojciecha Korfantego. - Poprzez
tę w ystawę próbujemy
przede wszystkim pokazać rolę polskich elit w długim, trudnym i niezwykle
skomplikowanym procesie
odzyskiwania przez Polskę
niepodległości, to wspaniała wielowiekowa historia, tradycja i kultura polska kształtowały nasze elity, a te z kolei kształtowały
współczesną im kulturę
i tradycję oraz pisały kolejne rozdziały naszej historii
- wyjaśnia Maciej Ciesielski. Ekspozycję składającą

się z 11 plansz można oglądać w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Druga z wystaw poświęcona Zbigniewowi Herbertowi, znajduje się w czytelni d l a dorosłych. Na
ekspozycji znajdziemy informacje na temat życia
poety, znane cytaty jego
wypowiedzi, najgłośniejsze
wiersze, jak i zbiory utworów jego autorstwa, jakie są
dostępne w brzezińskiej bibliotece. W jego dorobku
są zarówno wiersze, dramaty, słuchowiska, opowiadania jak i bajki, a wśród nich
tak znane zbiory jak „Pan
C ogito”, „Rovigo”, „Elegia na odejście”, „Raport

Ekspozycja poświęcona Zbigniewowi Herbertowi prezentuje jego życie i twórczość FOT. Tomasz Guzek
z oblężonego Miasta i inne
wiersze”, czy dramat „Jaskinia filozofów”. Wkrótce

w brzezińskiej bibliotece
pojawi się kolejna wakacyjna wystawa, tym razem

Filmowy przewodnik

Miasta przyszłości





Główna bohaterka zaczyna
spotykać się z chłopakiem,
w którym od dawna się podkochuje. Niestety nie podoba
się to jego byłej dziewczynie
Alexi, która kiedyś przyjaźniła się z Dani. Alexa, która jest
gwiazdą internetu próbuje za
wszelką cenę zemścić się na
byłej przyjaciółce.
Mimo że podczas filmu
przeważały w większym stopniu sceny tylko z uczniami liceum, to najbardziej barwną
bohaterką była Fiona Shively, w którą wcieliła się Kate
Walsh. Postać grana przez
Kate jest właścicielką gabinetu weterynarii i w większości
sytuacji, jawi się jako szalona pozytywnie osoba. Dzięki grze aktorskiej Walsh film
nabiera lekkości i daje przyjemne odczucia oglądającym.
Kolejną osobą, która wyróżniała się kreacją postaci była Alicia Sanz, która gra Alexi. Przedstawiała
ona doskonale wszystkie cechy szkolnej gwiazdy. Chamskie zachowania i wywyższanie się to znaki szczególne tej
osoby.
Autorem muzyki do filmu
jest Ruwanga Samath, dzięki której film jeszcze bardziej

FOT.pixabay.com

„#Realityhigh” jest to film młodzieżowy reżyserii Fernanda Lebrija. Produkcja,
która miała swoją premierę we wrześniu 2017 roku opowiada o niezbyt znanej
w szkole dziewczynie imieniem Dani.

pozostaje w klimacie komedii dla nastolatków. Muzyka podkreślała również momenty wzruszające, które dawały dużo do myślenia.
Dzięki temu jest to film
dla młodzieży, kostiumy są
współczesne i znane ze szkolnych korytarzy dzisiejszej
szkoły. Kreacja wizerunkowa
dobrze odpowiadała charakterom postaci. Na przykład
w przypadku Fiony - bohaterki zwariowanej strój był
kolorowy i bardzo odważny.
Alexa była celebrytką, dlatego musiała wyglądem przykuwać uwagę, a jej ubrania
były bardzo drogie i strojne.

Dani w filmie przeszła diametralną przemianę, nie tylko w sposobie bycia, ale też
w wyglądzie. Na początku
była niezbyt modnie ubraną
dziewczyną, lecz w pewnym
momencie zaczęła wyglądać
jak Alexa.
Produkcja, mimo że jest
bardziej przeznaczona na widzów młodszych, może być
bardzo dobrą nauką dla dorosłych. Mogą oni pomóc
swoim dorastającym dzieciom, które dążą za wszelka
cenę do bycia popularnym.
Nie zawsze takie marzenia są
dobre dla człowieka.

 Młoda redakcja

z okazji 140-rocznicy urodzin Janusza Korczaka.

 TOM

Ludzie od zawsze zastanawiali się jak będzie wyglądało życie przyszłych pokoleń.
Swoje wyobrażenia często ukazywali w książkach czy filmach. Wizja taka została
przedstawiona w drugiej części filmu „Powrót do przyszłości”.

W filmie tym główni bohaterzy przenieśli się w czasie
z 1985 do 2015 roku. W tej
wizji w roku 2015 były latające samochody i deskorolki,
samozawiązujące się buty czy
kurtki, które automatycznie
wysychają oraz hologramy.
Miasta były zanieczyszczone i nie czyniono wiele, aby
poprawić ten stan. Czy w jakiejś części się to sprawdziło?
A jak będą wyglądały miasta
w przyszłości? Czy da się teraz
odpowiedzieć na to pytanie?
Można powiedzieć, że odpowiedź już powstała. Aby zagospodarować przestrzeń do
tej pory niewykorzystywaną przez ludzi, w samym sercu pustyni w Zjednoczonych

Emiratach Arabskich powstało najbardziej ekologiczne
miasto na świecie - Masdar.
W tym miejscu wykorzystywane są nowoczesne technologie, pozwalające na korzystanie z naturalnych źródeł.
Energia pochodzi tam z paneli fotowoltaicznych, zredukowano odpady do minimum
oraz zastosowano recykling
wody, jest ona wykorzystywana tyle razy ile to tylko możliwe. Dzięki specjalnym rozwiązaniom architektonicznym
naturalnie powstające ciągi
powietrza ochładzają otoczenie i klimatyzacja jest zbędna. Jednak najbardziej zaskakujący jest fakt, że w mieście
tym nie ma samochodów.

Zamiast tego, transport funkcjonuje pod ziemią. Auta zastępują elektryczne taksówki,
które nie potrzebują kierowcy. Powstają tam siedziby różnych firm oraz instytuty naukowe, lecz mało ludzi decyduje się na przeprowadzenie
się tam. Czy przyczynia się do
tego strach przed niezwykłymi
rozwiązaniami albo położenie
Masdaru? Czy nasza cywilizacja podąży właśnie w tym kierunku i w przyszłości większość miast będzie opierało się
na podobnych założeniach?
A może wręcz przeciwnie,
nadal nikt nie będzie chciał
spędzać życia w takim miejscu i Masdar odniesie porażkę?
 Młoda redakcja
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Burmistrz zaprosił Ambasadora do Brzezin



Z okazji Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych w rezydencji Ambasadora USA
w Warszawie odbył się uroczysty raut. Burmistrz Brzezin Marcin Pluta wraz małżonką
był gościem przyjęcia na osobiste zaproszenie Paula W. Jonesa i jego żony Catherine

Dzień 4 lipca w Stanach
Zjednoczonych to jedno
z najważniejszych dni w roku
Amerykanie świętują w tym
dniu Dzień Niepodległości. Na specjalne uroczyste
przyjęcie z tej okazji wydane 5 lipca, Ambasador USA
w Polsce zaprosił do swojej rezydencji w Warszawie

polityków, zaprzyjaźnionych
samorządowców, przedstawicieli świata nauki oraz biznesu, dziennikarzy, a także
celebrytów.
Oficjalnie bal zorganizowano dla uczczenia 242. urodzin Stanów Zjednoczonych,
amerykańskiego Święta 4
Lipca oraz setnej rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie
spotkania znalazło się między innymi wystąpienie Ambasadora Paula W. Jonesa,
a także koncert. Burmistrz
Marcin Pluta razem z żoną
złożyli gospodarzowi życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Burmistrz ponowił

także zaproszenie ambasadora do odwiedzenia Brzezin.
Przyjęcie w ambasadzie,
mimo świątecznego charakteru, było także okazją do
nawiązania kontaktów biznesowych, co może mieć
szczególne znaczenie dla
pozyskiwania inwestorów
w kontekście planów związanych z rozwojem brzezińskiej strefy ekonomicznej.
AB

Paul W. Jones i Marcin Pluta wraz z małżonkami FOT. UM Brzeziny

Dotacje na ochronę zabytków

W

Urzędzie Miasta Burmistrz Brzezin Marcin Pluta podpisał umowę z Parafią
pw. Podwyższenia św. Krzyża reprezentowaną przez proboszcza ks. Mariusza
Wojturskiego w sprawie dotacji na prace konserwatorskie elewacji kościoła oraz,
z Moniką Jedynak w sprawie dofinansowania remontu kamienicy przy ul. św. Anny 1

Podpisanie umowy na dotację na remont elewacji kościoła FOT. Grzegorz Kozieł
Otrzymana dotacja w wysokości 15 tys. zł ma być przeznaczona na rozpoczęcie
remontu związanego z pracami konserwatorskimi elewacji świątyni, które wyceniono na ponad 275 tys.
zł. Prace potrwają do końca listopada. Udzielenie dotacji to wykonanie uchwały
Rady Miasta Brzeziny z 28
czerwca. Radni podjęli decyzję o udzieleniu wsparcia
finansowego na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kościele widniejącym w rejestrze zabytków.
Z akres robót obejmuj e o dsłonię cie zabyt kowe go w ąt ku c e g l an e go,
oczyszczenie, impregnację i uzupełnienie lica cegły oraz prace konserwatorskie w obrębie elewacji zachodniej (frontowej) oraz

południowej i północnej do
przypór czyli tej części budowli, która wzmacnia ściany. Złożony wniosek z końca maja o udzielenie dotacji
wsparty został decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków z lutego - o konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich.
Kościół parafialny
w Brzezinach, którego parafia została er ygowana w 1139 roku jest jednym z cenniejszych zabytków sztuki renesansowej
i gotyckiej nie tylko Brzezin, ale województwa łódzk i e go. We d ł u g naj now szych badań na koniec XIII
wieku datowane jest powstanie pierwszej fazy got yck i e go ko ś c i o ł a , któ ry był wielokrotnie przebudowywany i odnawiany.

Głównym założeniem prac
jest usunięcie nałożonych
w późniejszym czasie tynków, które zaburzają właściwy odbiór gotyckiej bryły kościoła. W latach
2 0 1 1 - 2 0 1 7 w ś w i ąt y n i ,
przeprowadzono już szereg prac. Należy wymienić
roboty przy południowej,
północnej i wschodniej elewacji kościoła polegające
na zabezpieczeniu przeciwwilgociowym fundamentów kościoła, skuteczne
odprowadzenie wód opadowych, wykonanie izolacji pionowej elewacji oraz
wykonanie I etapu remontu więźby dachowej. Było to
możliwe dzięki znacznemu
wsparciu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250 tys. zł, z budżetu

miasta Brzeziny w wysokości 114,5 tys. zł, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi - 76 tys. zł,
Łódzkiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków 50 tys. zł,
W środę 11 lipca Burm i s t r z B r z e z i n Ma r c i n
Pluta przy kontrasygnacie skarbnik Grażyny Meli
p o dpi s a ł k o l e j n ą u m o wę tym razem z Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. św.
Anny 1 w Brzezinach reprezentowaną przez zarząd wspólnoty - Monikę Hoffmann-Grabowską
i Monikę Jedynak. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na sfinansowanie robót budowlanych
przy obiekcie wpisanym
do rejestru zabytków jakim

jest kamienica przy ul. św.
Anny 1.
Zgodnie z zawartą umową przewidywany koszt inwestycji wynosi ponad 99,5
tys. złotych, z których blisko 60 tys. złotych stanowi
miejska dotacja. Inwestycja związana jest z wykonaniem do połowy grudnia remontu elewacji wraz
z kol or y st y k ą . Z aw ar t a
umowa jest wykonaniem
uchwały Rady Miasta Brzeziny z 28 czerwca, na mocy
której miejscy radni udzielili dotacji na sfinansowan i e rob ót bu d ow l anych
w kamienicy.
Budynek z oficyną zaprojektowany w 1882
roku przez A. Wesołowskiego prezentuje typ
XIX wiecznej eklektycznej budowli miejskiej

z neorenesansowymi motywami wystroju elewacji.
W 2015 roku dzięki dotacji
z budżetu miasta w wysokości 91,9 tys. zł oraz środków własnych w wysokości
blisko 50,5 tys. złotych udało się wyremontować dach
kamienicy. Po dwóch latach, aby zapobiec dalszej
degradacji obiektu, wspólnota mieszkaniowa chcąc
kontynuować remont w połowie czer wca wystąpiła
z wnioskiem o wsparcie finansowe. Remont elewacji
kamienicy jest niezbędny,
ponieważ jest to budynek
mieszkalny z drewnianymi
stropami i drewnianym dachem krytym papą, a fragmenty zniszczonej elewacji sypią się na chodnik, po
którym poruszają się piesi. 
 GK

