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DWUTYGODNIK miasta Brzeziny i ZIEMI brzezińskiEJ 

Wyniki losowania brzezińskiego Mundialu
Tym samym poznaliśmy kapitanów drużyn poszczególnych
reprezentacji narodowych
uczestniczących w prawdziwym Mundialu. Reprezentację Polski poprowadzi zespół
Bartosza Kubiaka.
Ceremonia losowania rozpoczęła się po godzinie 19:00,
a oprócz przedstawicieli drużyn pojawiły się na niej władze Miasta Brzeziny oraz dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych. Choć
impreza, której pomysłodawcami i organizatorami są Dawid Saj, Mateusz Cieślak,
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz Urząd
Miasta w Brzezinach, ma charakter amatorski, uroczystość
wyglądała bardzo profesjonalnie. Na wstępie prowadzący
spotkanie Dawid Saj przedstawił samą ideę organizacji turnieju. Następnie głos zabrali

m.in. Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta oraz prezes Łódzkiego Związku Piłki
Nożnej Adam Kaźmierczak.
Po krótkich wystąpieniach
przedstawiono ogólne zasady imprezy oraz procedurę
losowania. Wszystko wspomagane było multimedialną
prezentacją. Drugim i jednocześnie głównym punktem
wydarzenia było losowanie
drużyn. Na stole znalazło się
dziewięć koszyków. W ośmiu
z nich (grupy od A do H)
znalazły się po cztery reprezentacje, ułożone dokładnie
tak, jak na Mundialu w Rosji.
Dziewiąty, największy koszyk
zawierał 32 nazwiska kapitanów, którzy wystawili drużyny na turniej. Osobą, na której spoczęła największa odpowiedzialność, czyli losowanie
nazwisk kapitanów był prezes Łódzkiego Związku Piłki

Nożnej Adam Kaźmierczak.
Losowanie rozpoczęła zastępca Burmistrza Miasta Brzeziny Justyna Nowak, która była
odpowiedzialna za grupę A.
Opaska kapitańska gospodarza turnieju, Rosji, trafiła do
Krzysztofa Marczyka. Egiptem pokieruje Michał Malczak, zespół Urugwaju poprowadzi Włodzimierz Kaźmierczak, a Arabię Saudyjską
Mateusz Czerwiński. Drugą z kolei grupą zarządzała
dyrektor Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach Ewa
Kalińska. Reprezentację Maroko poprowadzi Mateusz
Cieślak, Iranu - Mateusz Lewandowski, Hiszpanii - Paweł Telążka, natomiast w rolę
Cristiano Ronaldo z Portugalii wcieli się kapitan mistrzów
ubiegłego sezonu Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej, Arkadiusz Klimowski. Grupę C

FOT. Jolanta Lechowska-Białecka

T

 była prawdziwa uroczysta ceremonia losowania, godna imprez sportowych
o
na najwyższym poziomie. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny
w obecności kapitanów zespołów, oficjalnie wylosowano drużyny biorące
udział w precedensowych Brzezińskich Mistrzostwach Świata.

Prowadzący ceremonię Dawid Saj i Prezes ŁZPN Adam Kaźmierczak
wylosowała redaktor naczelna
naszej gazety BIS Anna Barańska-Bekrycht. W tej grupie
Francuzów wylosował Grzegorz Kaźmierczak, Australię Kamil Kotlicki, Peru - Krzysztof Prusinowski, a Danię

Emocjonujące Dni Brzezin 2018

w Maratonie Rowerowym
MTB. Maraton rozpocznie się
przy ul. Chopina, od godziny 8:45 trwać będzie rejestracja uczestników, a same zmagania od 10:20 – kategorie
dziecięce i rodzinne, od 11:30

start kategorii dorosłych. Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie internetowej brzezinymtb.pl. Od południa planowane są również wycieczki krajoznawcze po Parku
Krajobrazowym Wzniesień
Łódzkich. Udział w nich będą
mogły wziąć dzieci i dorośli,
a także całe rodziny. Plan jest
w trakcie budowy, o szczegółach będziemy informować w kolejnych wydaniach
„Brzezińskiego Informatora
Samorządowego”.
  CIĄG DALSZY NA STR. 3

Burmistrz
Miasta Brzeziny
Marcin Pluta

FOT.freepik.com

Centrum Promocji i Kultury
oraz burmistrz Brzezin zapraszają wszystkich mieszkańców
Brzezin i regionu na wspólne
świętowanie. Tego dnia chcemy, żeby każdy z brzezinian
poczuł się wyjątkowo, przecież nie często zdarza się okazja do zabawy ponad wszelkimi podziałami. Na te kilka godzin warto zostawić
codzienne obowiązki i oddać
się świętowaniu.
Od rana w niedzielę 24
czerwca będą mogli Państwo śledzić Mistrzostwa
Województwa Łódzkiego

  CIĄG DALSZY NA STR. 2
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Piknik
rodzinny
w parku
miejskim
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Start
o krok
od awansu
do okręgówki 15
Mieszkańcy
ul. Leśnej
mają asfaltową
21
drogę

Drogie Mamy
W tym szczególnym dla Was dniu, za poświęcenie,
troskę oraz miłość, którą obdarzacie nas każdego dnia,
życzymy Wam dużo zdrowia i radości, a także szacunku bliskich.
Aby każdy Wasz dzień był piękny i słoneczny,
a marzenia się spełniały.

Tegoroczne święto miasta odbędzie się 24 czer wca w Parku Miejskim.
Organizatorzy przewidzieli dla mieszkańców wiele atrakcji. Na scenie pojawią się
wykonawcy lokalni i zaproszone gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej.

FOT.pixabay.com



- Tomasz Chądzyński. Kulki
z koszyka oznaczonego literą D wyciągnął Paweł Zybała
- dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

Będą
trzy strefy
kibica na
Mundial!!!

Zastępca
burmistrza
Justyna Nowak

Przewodniczący
Rady Miasta
Tadeusz Barucki
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 CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Cytując Pana Pawła - stery nad drużyną "Messiego
i spółki", czyli Argentynę,
objął Łukasz Trejster. Poza
tym dowiedzieliśmy się, że
Islandię poprowadzi Wojciech Janczak, Chorwację Mateusz Zduniak, a kapitanem Nigerii będzie Tomasz
Włoskowicz. Największe
emocje wśród publiczności wzbudziła Anna Mrówka - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2. Za jej sprawą w grupie E znalazły się:

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach (Brazylia), Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach (Serbia),
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Kostaryka) oraz zespół prowadzony przez Kamila Jeziorskiego
(Szwajcaria). Osobą odpowiedzialną za grupę F był
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Zbigniew Zieliński.
W tej grupie aktualnych Mistrzów Świata Niemców do
obrony tytułu poprowadzi

Marcin Błaszczyk, kapitanem Meksyku został Mateusz Spychalski, opaskę kapitana Szwecji założy Dawid
Filipiński, a ostatnim kapitanem w tej grupie został Marcin Półrola, któremu wylosowano reprezentację Korei
Południowej.
Przedostatnią z grup wylosował dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 Michał
Gołąbek. Grupa G również
dostarczyła wielu emocji.
Znawcy Brzezińskiej Ligi
Piłki Nożnej szybko uznali

ją za grupę śmierci, bowiem
znalazły się w niej następujące nazwiska: Dawid Krawczyk (Belgia), Marcin Bykowski (Panama), Roger
Smuga (Tunezja) oraz Marcin Prus (Anglia). Ostatnią
grupę, w której znajdowała się m.in. Polska, wylosował Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta. Początkowo Burmistrz śmiał się,
że zleci tę pracę komuś innemu, bowiem do ostatniej
chwili w koszyku pozostawała reprezentacja Urzędu

Miasta Brzeziny i w przypadku sparowania z Polską
padną podejrzenia, że losowanie było ustawione. Tak
się jednak nie stało. Biało-czerwonych do walki o Mistrzostwo Świata poprowadzi Bartosz Kubiak. Pierwszym rywalem reprezentacji
Polski będzie Senegal kierowany przez Daniela Klimczaka. W drugim meczu Polacy zmierzą się z Kolumbią,
czyli Urzędem Miasta Brzeziny. Ostatnim grupowym
rywalem biało-czerwonych

będzie Japonia grająca pod
wodzą Bartosza Miszczaka.
Brzezińskie Mistrzostwa
Świata startują w niedzielę
17 czerwca o godzinie 9 .00
na Stadionie Miejskim przy
ulicy Sportowej 1 w Brzezinach. Faza grupowa zakończy się tego samego dnia
o godzinie 21. Finały turnieju zaplanowano na niedzielę 24 czerwca, czyli w ten
dzień, kiedy odbędzie się
święto miasta – Dni Brzezin 2018.

 DS

Losowanie poprzedziła prezentacja zasad FOT. Jolanta Lechowska-Białecka

Na uroczystość stawili się kapitanowie drużyn FOT. Jolanta Lechowska-Białecka

Goście zaproszeni na losowanie FOT. Jolanta Lechowska-Białecka

Wylosowane zespoły otrzymały kalendarz rogrywek FOT. Jolanta Lechowska-Białecka

Atmosfera fair play dobrze wróży mistrzostwą FOT. Jolanta Lechowska-Białecka

Drużyna Urządu Miasta Brzeziny wylosowano niemal na końcu FOT. Jolanta Lechowska-Białecka
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rozgrywek, prowadzący Dawid Saj pomoże widzom
przygotować się do kibicowania. Czekają nas wspólne
śpiewanie, przegląd zawodników i podgrzewanie atmosfery przed tak ważnym dla Polaków meczem.
Imprezami towarzyszącymi Dniom Brzezin będzie
Noc Świętojańska w Muzeum Regionalnym 23 czerwca. Zabawa będzie trwać od
godziny 16:00, w programie przewidziano warsztaty z plecenia wianków oraz
koncerty lokalnych zespołów
– „Co Noc” i INESS z zespołem, a także zespołu „Dzikie Jabłka”. Tradycyjnie z tej
okazji odbędzie się pochód
i puszczanie wianków na wodzie, a na zakończenie wspólne ognisko.
Tego dnia Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

zaprasza do udziału w zawodach kajakowych rozgrywanych w parku. Warunkiem
uczestnictwa będą wcześniejsze zapisy. Zawody rozpoczną się około godziny 17:00.
Więcej informacji będziemy
zamieszczać w kolejnych wydaniach "Brzezińskiego Informatora Samorządowego",
zachęcamy także do kontaktu z organizatorem zawodów
CKF w Brzezinach.
Na 26 czer wca (godz.
20:00) zaplanowano spektak l na s cenie plenero wej Muzeum Regionalnego w Brzezinach pt.” „Dobry
wojak Szwejk idzie na wojnę”. Szczegóły dotyczące tego
wydarzenia znajdą Państwo
u organizatora.
W kolejnych wydaniach
„Brzezińskiego Informatora Samorządowego” będzie przedstawiać Państwu

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE
Pediatra
Elżbieta Wodzyńska,
693 016 604

Tuje Brabant, Szmaragd,
Columna i inne

profile zaproszonych zespołów. Spotkajmy się 24 czerwca w Parku Miejskim!Główne
atrakcje zaczną się o godzinie

FOT.pixabay.com

 CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Dwudniowe zmagania sportowe wyłonią 3 najlepsze zespoły i graczy indywidualnych, a na zwycięzców czeka
puchar i medale.
Następnie część artystyczną
programu rozpocznie występ
połączonych orkiestr dętych
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach i Gminnego
Centrum Kultury w Dzierżąznej. Swój talent pokażą
również tancerze Centrum
Tańca i Ruchu STEP DANCE.
O godzinie 18.00 na scenie pojawi się Anita Lipnicka
i zespół The Hats, a o 22:10
zagra zespół AFROMENTAL.
Główną atrakcją tegorocznego święta miasta będzie Strefa Kibica z transmisją meczu Polska – Kolumbia. Przed rozpoczęciem
Reklama

Biuro rachunkowe

kontakt:
tel. 46 874 04 44,

17/IV/2018

zatrudni
Księgową,

e-mail:
kancelaria.buchalter@wp.pl

Sucha skóra,
chorujesz na?

- Atopowe Zapalenie Skóry
- Łuszczycę
- inne dolegliwości skórne

Pomogę
600 393 077

10/IV/2018

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

150 - 180 cm - 35 zł,
180 - 220cm - 40 zł
Promocja kwietniowa,
tel. 609 846 309,
(Skierniewice,
Zwierzyniecka 40A)
Zarząd P.Z.W. Brzeziny
zaprasza dzieci
wraz z opiekunami do udziału
w zawodach wędkarskich
z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka.
Zawody odbędą się
3.06.2018 r. Zbiórka
godz. 8.00, zbiornik miejski
w Brzezinach.
Zarząd

11/V/2018

11/III/2018

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

6/IV/2018

5/I/2014

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

Punkty z gazetą „BIS”
• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego

• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny

• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska

• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima

• Stacja benzynowa „LOTOS”,                                     

oraz sklepy:

autopromocja

• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Traugutta

ul. Waryńskiego
• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska
Polskiego

• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza

• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza

• Salon Prasowy Kolporter (MILA),                           

• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka

ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich

• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki

1/V/2018

w Brzezinach

16:30 na scenie w Parku
Miejskim. Po oficjalnym
otwarciu obchodów Dni
Brzezin nastąpi dekoracja

najlepszych drużyn i zawodników turnieju „Brzezińskie
Mistrzostwa Świata”. 
 JLB
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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

Zapraszam na LXIV sesję IV kadencji Rady Powiatu
w Brzezinach, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r.
o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach,
przy ul. Sienkiewicza 16A. Tematem sesji będzie zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2017 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach z tytułu
wykonania budżetu Powiatu Brzezińskiego za 2017 r. Ponadto
informacja nt. rolnictwa w Powiecie Brzezińskim, jak również
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia wysokości
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne
domy dziecka.
Przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach
Marian Krasiński

Informujemy, że od dnia 23 maja br.
Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska zostaje przeniesiony
do budynku przy ulicy Reformackiej 9
(dawny budynek PSP w Brzezinach)

VIII Maraton Rowerowy przez
Ziemię Brzezińską na Syberię
VIII Maraton Rowerowy przez Ziemię Brzezińską na Syberię już
za nami. Jak co roku
jednośladami Ziemię
Brzezińską zwiedzało
ponad 700 pasjonatów rowerowych zmagań. Emocjom nie było
końca, już na wstępie
chcielibyśmy podzię-

kować
Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu
Brzezińskiego
„Nasz
Powiat” za organizację maratonu, dziękujemy również Gminie
Dmosin oraz Stowarzyszeniu Grupa Kolarska „Strefa Rowerowa
Brzeziny”, a zwłaszcza
OSP Kołacinek, OSP

Syberia, OSP Kołacin
i OSP Wola Cyrusowa.
Kolejny raz uczestnicy
ze wszystkich zakątków Polski wraz z rodzinami byli tak licznie
na Ziemi Brzezińskiej.
Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie,
zdrową
rywalizację
i dużą dawkę emocji.
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Agata nastoletnia miss
Agata Barańska, piętnastoletnia mieszkanka Brzezin 29 maja powalczy o tytuł Miss Nastolatek Ziemi
Łódzkiej 2018. Jest uczennicą gimnazjum. W wolnym
czasie interesuje się modą
i sportem i czyta dużo książek. Jej pasją jest także cukiernictwo. Jak sama mówi
- piecze słodkości, bo lubi.
Przez wiele lat uczęszczała do
brzezińskiego klubu pływackiego Nautilus. Jej pierwszą
przygodą z miss były odbywające się w 2008 roku wybory Małej Miss Brzezin.
W grudniu 2017 r. Agata
Barańska wzięła udział w castingu do wyborów Miss Nastolatek Ziemi Łódzkiej 2018.
Została jedną z 16 finalistek.
Teraz intensywnie przygotowuje się do finału. Jak sama

mówi, cotygodniowe próby w Fit&Jump oraz Paczka Centrum Artystyczne pod
okiem choreografek Patrycji
Alenkuć i Agnieszki Cygan są
ogromną przygodą i wyczerpującą pracą, która zaowocuje na gali finałowej 29 maja
2018 w hali EXPO w Łodzi.
Od 2 maja ruszyło głosowanie na Miss Publiczności,
gdzie każdy zainteresowany
może zostać jurorem i zagłosować na swoją faworytkę.
Rozmowa z Agatą Barańską
Red.: Dlaczego zgłosiłaś się
do konkursu Miss Nastolatek Ziemi Łódzkiej 2018?
Agata Barańska: Często oglądałam takie konkursy w TV
i zawsze marzyłam, że biorę w nich udział. Przypadkowo natrafiłam na informację

o castingu i postanowiłam
spróbować. Udało się i znalazłam się wśród 16 finalistek
konkursu. Jest niesamowicie, konkurs okazał się super
przygodą.
Jak idą przygotowania?
Pró by o d by w aj ą s i ę c o
tydzień i choć nie jest łatwo,
czekam na nie zawsze z niecierpliwością. Mamy świetnych choreografów, którzy
tworzą genialne układy. A co
najważniejsze na próbach
panuje fantastyczna atmosfera.
A jak inne uczestniczki?
Dziewczyny są niesamowite.
Wszystkie jesteśmy w podobnym wieku i złapałyśmy
świetny kontakt, zaprzyjaźniłyśmy, a co najważniejsze

nie czuje się pomiędzy nami
rywalizacji. Trudno będzie się
rozstać po konkursie.
C o zmienił w Tobie konkurs?
Dzięki konkursowi stałam się
pewniejsza siebie i poznałam
swoje możliwości. Spotkałam
wiele ciekawych osób oraz
dużo się nauczyłam, np. chodzić na szpilkach.
 zy poleciłabyś uczestC
nictwo w konkursie miss
innym dziewczynom?
Pewnie. Jest to super przygoda i podczas przygotowań
wiele się dzieje. Z niektórymi
rzeczami nie miałam do tej
pory do czynienia. Profesjonalna sesja zdjęciowa, udzielanie się w mediach społecznościowych, to wszystko było

Agata Barańska FOT. K. Barański
dla mnie nowe, ale bardzo
mi się spodobało.
 o jeśli wygrasz wybory
C
Miss?
Jeśli mi się uda, będę bardzo
szczęśliwa. Byłoby to spełnienie mojego marzenia.

A co będzie później, to trudno powiedzieć. Miss ma pewnie pełno obowiązków, więc
byłoby to kolejne wyzwanie.
Ale ja lubię wyzwania, taka
już jestem, więc życzcie mi
powodzenia. 
 AB

Reklama

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

23/I/2018

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

...nowe węzły cieplne w tym również kompaktowe,
typu EIN, budowane przez doświadczonych
ciepłowników, przeznaczone do:
domów jednorodzinnych
budynków wielorodzinnych
budynków użyteczności publicznej
obiektów przemysłowych

24/XI/2017

8/IV/2018

...w każdym wskazanym przez Klienta obiekcie
w Polsce, dbając o dostosowanie do istniejących
warunków lokalowych i sieci zasilającej w ciepło.
W każdym z zamontowanych węzłów przeprowadzamy
rozruch startowy, pomagamy w konfigurowaniu
automatyki, oferujemy stałe doradztwo i opiekę serwisową.
Na węzły typu EIN, udzielamy 3 lata gwarancji

6
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Święcenie pól w Eufeminowie



Uroczyste święcenie pól jest już kilkuletnią tradycją. Organizuje je w Eufeminowie
lokalne Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z przewodniczącą, a zarazem radną Reginą Frankowską na czele.

Zebrani goście na Mszy świętej w miejscowości Eufeminów FOT. Tomasz Guzek
W tym roku wydarzenie miało miejsce 19 maja, kiedy przy
przydrożnym krzyżu w tej
miejscowości zebrali się jej
mieszkańcy oraz zaproszeni goście: m.in. wójt Barbara Hojnacka, przewodniczący
Rady Gminy – Marek Kolasa
oraz delegacje Kół Gospodyń
Wiejskich z Adamowa, Polika
i Bedonia. Przy krzyżu stanęli
strażacy ze sztandarem z OSP
Jordanów z prezesem Krystianem Wojtysiem na czele. Później do zebranych dołączył
także zastępca wójta Lechosław Adamczyk wraz żoną.
Mszę św. celebrował wikariusz parafii pw. Matki Bożej

Królowej Polski w Bedoniu
ks. Rafał Balcerzak, który
przypomniał przypowieść
o siewcy. Po modlitwach przy
krzyżu przyszedł czas na uroczyste święcenie pól. Stosowne pojazdy konne użyczył
właściciel zakładów mięsnych
„Zbyszko” - Zbigniew Kruk,
który także uczestniczył we
mszy. Kiedy goście w nich już
zasiedli, ks. Rafał Balcerzak
rozpoczął święcenie pól Eufeminowa. Po ich objeździe nastąpiła dalsza część uroczystości, jaką było integracyjne
ognisko ze smacznym poczęstunkiem, przy którym spotkało się około 60 osób.

Kolejne integracyjne spotkanie mieszkańców tej miejscowości zaplanowano jesienią z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka. Nieco
wcześniej wspólną okazją do
świętowania będą też gminne
dożynki w Przecławiu, których gospodarzami w tym
roku będą właśnie mieszkańcy Eufeminowa. Warto
wspomnieć, że w ostatnich
dniach na mszach przy krzyżach i kapliczkach spotykali się też wierni trzech brzezińskich parafii m.in. z Witkowic, Gaju, Polika, Zalesia
i Tworzyjanek.

 TOM

Projekty na kolejne inwestycje drogowe



 Urzędzie Gminy Brzeziny trwają przygotowania do kolejnych inwestycji związaW
nych z drogami. Właśnie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej instalacji oświetlenia ledowego na odcinku 700 metrów w miejscowości Marianów Kołacki.

Gotowa jest już dokumentacja dotycząca oświetlenia w Eufeminowie. Gmina chcąc pozyskać środki
na budowę, planuje złożyć
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaprojektowane punkty świetlne w ilości 16 szt
mają charakter hybrydowy
i będą zasilane przez panele
fotowoltaiczne oraz turbinę

wiatrową. Związane jest to
ze znacznym oddaleniem
od drogi biegnącej przez
Eufeminów tradycyjnej linii energetycznej. Dotacja
z WFOŚIGW może wynieść
do 60 procent kosztów, w zależności od uzyskanego efektu ekologicznego.
Trwają również prace projektowe nad przebudową
drogi w Bogdance w kierunku Przanówki, od drogi

wojewódzkiej do granicy
z gminą Koluszki oraz przez
wieś Przanówka od granicy z gminą Koluszki w kierunku drogi powiatowej. Zaprojektowana została także
przebudowa drogi w Poliku od skrzyżowania na Teodorów do granicy z miastem
Brzeziny, która to inwestycja
będzie realizowana w kilku
etapach. 
 TOM

Reklama

ZŁOMOWANIE
SAMOCHODÓW
tel. 736 147 889

22/X/2017

15/I/2013

1/I/2011

22/X/2017

11/I/2018

- zaświadczenia o złomowaniu
- zwrot OC
- odbiór auto lawetą gratis
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Feederowe zawody wędkarskie

W

sobotę 19 maja na zbiorniku wodnym
w R o c h n i e w g m i n i e B r z e z i n y, p r z y
sprz yjającej pogodzie po raz pier wsz y
odbyły się feederowe zwody wędkarskie.

Ich specyfiką jest zastąpienie spławika koszyczkiem do
którego wkładana jest zanęta. Do sobotnich zawodów
organizowanych przez Koło
nr 12 w Brzezinach Polskiego Związku Wędkarskiego okręgu skierniewickiego
przystąpiło 17 zawodników.

Dl a n i ektór ych by ł y to
pierwsze tego typu zawody metodą „na ciężko” bez
użycia spławika. Po czterech
godzinach łowienia można
było dokonać komisyjnego
ważenia ryb i podsumowania zawodów. I miejsce zajął Bronisław Poździej, który

złowił ryby o łącznej wadze
blisko 2 kilogramów. II miejsce z wynikiem 1,83 kg zajął Łukasz Matuszewski, a III
miejsce przypadło Krzysztofowi Majczakowi, który złowił ryby o łącznej wadze 1,81
kg.
Zwycięzcy z rąk prezesa
Jerzego Sobocińskiego otrzymali pamiątkowe puchary
i to oni będą reprezentować
brzezińskie koło na feederowych zawodach okręgowych.

Kolejne zawody planowane są już 3 czerwca o godz.
8 w parku miejskim w Brzezinach z okazji Dnia Dziecka i przeznaczone będą
dla dzieci i młodzieży do 18
roku życia bez karty wędkarskiej. 24 czerwca również
w parku miejskim w Brzezinach, tym razem dla pełnoletnich wędkarzy odbędą się
zawody o puchar Kapitana
Sportowego.
 GK

Nagrodzeni wędkarze FOT. grzegorz Kozieł

Reklama

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

10/V/2018

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) oraz
na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405, poz. 1566, poz. 1999, z 2018 r. poz. 810) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Gminy w Rogowie uchwały nr 243/XXXIV/2018 z dnia
8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza
oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem zmiany planu będzie ustalenie przeznaczenia terenów, określenie
sposobów zagospodarowania przestrzeni wynikających z polityki przestrzennej
Gminy.
Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na
środowisko w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Wnioski złożone po upływie
wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów oraz za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@rogow.eu.
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej
i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Rogów.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów w dniach od poniedziałku
do piątku w godzinach urzędowania.
Wójt Gminy Rogów
Daniel Kołada

ogłasza nabór dzieci z roczników:
2013, 2012 oraz 2011
Informacja i zapisy – 605 474 144
Treningi Orlik SP1 oraz SP2

Wyciąg z ogłoszenia o 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 L/368/2018 Rady Miasta
Brzeziny z dnia 28 marca 2018 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 2896 o pow. 1653 m², położonej w obrębie 8 m. Brzeziny
przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy
w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą LD1B/00043771/1. Nieruchomość posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej ul. Żeromskiego. Nieruchomość
nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
Cena wywoławcza – 160.000,00 zł, wadium – 10.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu r. 26 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie
Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na
konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040
0031 2000 0010, w terminie do 19 czerwca 2018 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek
VAT 23 %.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzeziny powyższa nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem:
84 MNu o przeznaczeniu: Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej jednorodzinnej
wolnostojącej i usług nieuciążliwych wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz
niezbędnymi drogami ( ulicami) wewnętrznymi, dojściami, dojazdami i czasowymi
miejscami postojowymi towarzyszącymi usługom.
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

9/V/2018

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obrębu Rogów PGR
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko

6/III/2018

Rogów, dnia 14 maja 2018 r.
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Z SKO za pan brat

C

zy pamiętacie jeszcze Szkolną Kasę Oszczędności? Ten uczniowski system
oszczędzania powstał w latach 20 – tych XX wieku. Zainicjowany został
przez Pocztową Kasę Oszczędności, a następnie był rozwijany z korzyścią dla
najmłodszych po II wojnie światowej przez Powszechną Kasę Oszczędności.

Mimo iż od tamtego czasu minęło już prawie 100
lat, w niektórych szkołach
nadal funkcjonuje Szkolna Kasa Oszczędności. Jednym z przykładów jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach, w której uczniowie
chętnie korzystają z możliwości oszczędzania za pośrednictwem SKO. Jednym
z głównych założeń i celów
SKO jest edukacja ekonomiczna, która ma za zadanie
wzbudzić w uczniach chęć
oszczędzania, oraz nauczyć
młodych ludzi odpowiedniego gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
W dzisiejszych, skomercjalizowanych czasach potrzeby młodych ludzi są
dużo większe niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Oszczędności i odpowiednie gospodarowanie zasobami finansowymi pozwala spełniać
zachcianki i marzenia młodzieży. Dzięki SKO uczniowie mogą odłożyć odpowiednie kwoty pieniędzy
choćby po to, aby kupić sobie
nową grę, rower, rolki, czy
wyjechać na wymarzoną wycieczkę lub kolonie. Umiejętność odpowiedniego gospodarowania środkami finansowymi w młodym wieku
w dużym stopniu przekłada się na dorosłe życie.
Szkolna Kasa Oszczędności

w brzezińskiej Dwójce, to
nie tylko oszczędzanie, ale
także udział w wielu akcjach
charytatywnych i społecznych. Wzorem lat poprzednich uczniowie zorganizowali zbiórkę dla schroniska
dla zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi. Celem akcji „Nasi czworonożni przyjaciele” była poprawa jakości
życia zwierząt w placówce
oraz kształtowanie postawy
przyjaciela zwierząt. Dzięki
licznemu udziałowi uczniów
z klas I – VII udało się zebrać
ponad 40 kilogramów suchej
karmy, puszki, smycze, obroże, kasze, ryż, makarony, czy
też środki czystości, które są
niezbędne dla godnego życia
zwierzaków oraz funkcjonowania schroniska.
Uczniowie Dwójki bardzo
chętnie włączyli się również
w ogólnopolską akcję „Gorączka Złota”. Dzięki zbieraniu monet 1, 2 i 5 groszowych, które następnie przekazywane są do PCK co roku
udaje się sfinansować wakacje i wyprawki szkolne dla
dzieci z rodzin potrzebujących. W całej szkole udało się zebrać 625,13 złotych,
które zostały przekazane
do brzezińskiego oddziału
PCK. W rywalizacji klasowej
I miejsce zdobyła klasa IIIC
z kwotą 77,95 złotych, druga
była klasa VIB, przegrywając

ze zwycięzcą o jedyne 5 groszy (77,90 złotych), a trzecie miejsce zajęły klasy: IIA
(59,80 złotych) oraz IIIA
(59,70 złotych).
Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej
nr 2 w Brzezinach organizuje również różnego rodzaju konkursy matematyczne, jak np. ostatni pod nazwą „Z tabliczką mnożenia
na Ty”. Do rywalizacji 7 maja
2018 roku przystąpili uczniowie klas III. Celem konkursu było inspirowanie do
znajomości i doskonalenia
tabliczki mnożenia, szybkość
wykonywania działań oraz
nauka zdrowej rywalizacji
i sposobów radzenia sobie
ze stresem. Uczniowie udowodnili swoją postawą, że
działania mnożenia i dzielenia nie są im obce. Zwycięzcami konkursu zostali Natalia i Mateusz Hajduk z klasy
IIIB, tym samym zdobywając tytuł „Mistrzów tabliczki mnożenia 2018”. Wicemistrzami zostali: Ewa Pszczółkowska i Karolina Góralczyk
z klasy IIIA, Cyprian Stępień z klasy IIIC, Jerzy Zimnicki z IIID oraz Karolina
Balcerak i Miłosz Steinhauer z IIIE. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu
zostaną wręczone podczas
jednego z uroczystych apeli
szkolnych.

Szkolny konkurs matematyczny FOT. Tomasz Pietraszewski

Uczestnicy zbiórki dla schroniska dla zwierząt FOT. Tomasz Pietraszewski
Przykład Szkolnej Kasy
Oszczędności z brzezińskiej Dwójki dowodzi, iż
młodzież za sprawą odpowiedniego gospodarowania

środkami finansowymi jest
w stanie zrobić wiele dobrego, nie tylko dla siebie, ale
również dla innych. Gratulujemy zarówno uczniom, jak

i ich opiekunom zaangażowania w naukę oraz w życie
społeczne, otaczającego nas
świata.
 red.



Na zaproszenie Zbigniewa Zamachowskiego i Muzeum Regionalnego już po raz trzeci zagości w Brzezinach teatr z Warszawy.

Tym razem zostanie zaprezentowana sztuka warszawskiego Och-Teatru prowadzonego przez Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz
Kultur y pt. „Dobr y wojak Szwejk idzie na wojnę” w reżyserii Andrzeja Domalika.W roli głównej
oczywiście występuje Zbigniew Zamachowski, który jak ocenia Paweł Zybała

- dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach, stworzył
tu świetną kreację aktorską.
Oprócz niego na scenie pojawią się m.in.:Milena Suszyńska, Marcin Bubółka, Krzysztof Dracz, Mirosław Kropielnicki, Henryk Simon i
Michał Zieliński. Jak opisano
spektakl na stronie internetowej Och-Teatru - jednostka
i wielka historia.

Wojna i jednostkowy los
kogoś, kto nie jest w stanie
pojąć, w czym uczestniczy.
Właśnie zamordowano arcyksięcia Ferdynanda, porządek świata ulega zmianie. A Szwejk? Szwejk jest po
prostu sobą. Trafia do wojska i gorliwie wypełnia swoje obowiązki, co w połączeniu z jego poczciwością
doprowadza do wielu przezabawnych sytuacji. Ale może
w jego „głupocie” jest metoda? - To jedna z najsłynniejszych opowieści świata, którą

FOT.pixabay.com

Dobry Wojak Szwejk przyjeżdża do Brzezin

przetłumaczono dotychczas
na 57 języków. Przedstawienie w Brzezinach zaplanowano na wtorek 26 czerwca
o godz. 20. -Pomyśleliśmy,

aby na początek wakacji prezentować spektakl teatralny,
a na ich zakończenie tradycyjny już koncert" - wyjaśnia
Paweł Zybała. A warto odwiedzić wówczas brzezińskie
muzeum, gdzie w ubiegłym
roku scena została powiększona właśnie pod kątem prezentacji w Brzezinach przedstawień teatralnych. „Dobry
wojak Szwejk” - Och-Teatru,
to też całkiem nowa sztuka,
która premierę miała niespełna rok temu. W Brzezinach
będzie można ją zobaczyć,

płacąc dużo niższą cenę za
bilet niż, gdyby oglądało się
ją w Warszawie. Bilety będą
w sprzedaży już na początku czerwca w Urzędzie Miasta w Brzezinach, Centrum
Promocji i Kultury oraz Muzeum Regionalnym. Warto też zdradzić, że zakończenie wakacji w Brzezinach
także będzie związane z Krystyną Jandą, gdyż 2 września
o godz. 19 artystka wystąpi „U Zbyszka na podwórku”
już osobiście - z recitalem
swoich piosenek.
 TOM
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Zatrudnię
pielegniarkę

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET

12/V/2018

Firma SOLCRAFT
zatrudni mechanika,
operatora maszyn
i urządzeń,
kandydata na brygadzistę
do zakładu w Bogdance.
Kontakt:
rekrutacjabogdanka@wp.pl
tel: 46 8740100
Wyciąg z ogłoszenia o drugich 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 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11
stycznia 2018 r. i Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza
drugie 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 – 55.600,00 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 – 50.000,00 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 – 65.900,00 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 – 67.200,00 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 – 67.200,00 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 – 67.400,00 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 – 73.600,00 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 – 86.900,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

At

ceny!

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

Lustra, szyby
nad blatowe do kuchni,
drzwi przesuwane
oszklone itp.
POD WYMIAR
MONTAŻ U KLIENTA
ul. Waryńskiego 7
obok firmy „MAX- BUD”

tel. 531 638 818

Wyciąg z ogłoszenia o drugich 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. i Uchwałą Nr XLVIII/349/2018
Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza
drugie 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. 3809/2 o pow. 1416 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr
LD1B/00043519/7
Cena wywoławcza – 93.800,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
2. 3809/3 o pow. 979 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr
LD1B/00043518/0
Cena wywoławcza – 61.100,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
3. 3809/4 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr
LD1B/00043522/1
Cena wywoławcza – 62.400,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
4. 3809/5 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr
LD1B/00043521/4
Cena wywoławcza – 62.400,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
5. 3809/6 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr
LD1B/00043520/7
Cena wywoławcza – 71.400,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

10/V/2018

14/V/2018

Przetargi odbędą się w dniu 27 czerwca 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 20 czerwca 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.
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

- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
jne
- piasek
rakcy

13V/2018

19/IV/2018

17/VIII/2017

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

9/IV/2018

Reklama

Przetargi odbędą się w dniu 26 czerwca 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 19
czerwca 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.
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.
Burmistrz Miasta Brzeziny
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Piknik rodzinny w parku miejskim

W

piątkowe popołudnie 11 maja, w parku miejskim odbył się „Piknik rodzinny –
Park od Nova”. Choć impreza skierowana była głównie do najmłodszych mieszkańców Brzezin, nie zabrakło też starszego pokolenia brzezinian. Zorganizowana została w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Majowa pogoda nie rozpieszczała ani uczestników,
ani organizatorów. Mimo
tego, od godziny 16.00 wielu
mieszkańców, wraz ze swoimi pociechami, z chęcią odwiedziło miejsce imprezy. Dla najmłodszych przygotowali dmuchany zamek
– zjeżdżalnię, gry i zabawy
oraz rowerowe gokarty. Dużą
atrakcją była karykaturzystka, która w kilka chwil tworzyła wesołe portrety dzieci.

Nad sprawnym przebiegiem
konkursów, gier i zabaw czuwała dwójka wesołych konferansjerów, którzy swoimi
ciągłymi żartami wprawiali w dobry nastrój i młodych
i starszych uczestników pikniku. Aby nikt nie pozostał
głodny, serwowano kiełbaski
z grilla obsługiwanego przez
pracowników Urzędu Miasta, a dla najmłodszych była
wata cukrowa i popcorn.
W n a m i o c i e Ur z ę d u

Pogoda nie przeszkadzała w doskonałej zabawie FOT.Grzegorz Kozieł

Miasta Brzeziny można
było dowiedzieć się, jak poprawnie segregować odpady
w domu, jak dbać o środowisko czy, w jaki sposób wykorzystywane są fundusze europejskie i jakie projekty za
ich pośrednictwem są realizowane. Do takich projektów, zrealizowanych za ponad 1 milion złotych należy
rewitalizacja parku miejskiego w Brzezinach, przeprowadzona pod nazwą „Ochrona

dziedzictwa historyczno –
przyrodniczo – kulturowego
miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”. W ramach wykonanych prac powstały nowe,
utwardzone alejki, przycięto drzewa, posadzono nowe
krzewy, powstały siłownia
„pod chmurką” i plac zabaw
dla dzieci w formie pirackiego statku. Wykonano również nowe oświetlenie ledowe, które jest o wiele bardziej
ekonomiczne i wydajne od
istniejącego wcześniej tradycyjnego.
Piknik Rodzinny – Park
od Nova odwiedzili również

fundatorzy pikniku, czyli
przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Bardzo
pozytywnie ocenili organizację imprezy oraz rewitalizację parku miejskiego. Podkreślili to w swojej wypowiedzi, mówiąc - jesteśmy
pod wrażeniem, że przy takiej pogodzie można tak pozytywnie wszystkich zarazić
taką wielką energią. Gratulujemy!
Główne cele i założenia Dni Otwartych Funduszy Europejskich to popularyzacja funduszy europejskich wśród mieszkańców
miast i wsi. Imprezy tego

typu mają pokazać lokalnym
społecznościom, na konkretnych przykładach, w jaki
sposób wykorzystuje się dofinansowania unijne w inwestycjach, które mają realny
wpływ na podnoszenie standardu życia. W czasie pikniku burmistrz Marcin Pluta opowiadał o szczegółach
rewitalizacji parku miejskiego w Brzezinach, o jej korzyściach i zaletach, wskazując, jak w prawidłowy sposób
zostało wykorzystane prawie
milionowe dofinansowanie,
bez którego przeprowadzenie rewitalizacji byłoby niemożliwe.
 TP

Dzieci chętnie malowały buźki FOT. grzegorz kozieł

ZOBACZ WIĘCEJ:

Gra w kręgle wciągnęła uczestników FOT. grzegorz kozieł

Burmistrz mówił o rewitalizacji parku miejskiego FOT. grzegorz kozieł
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Okazuje się, że na telebimie
i z wyjątkową atmosfera kibicowania mieszkańcy Brzezin
i okolic, będą mogli wspólnie
obejrzeć wszystkie trzy mecze
grupowe biało-czerwonych.
Organizatorem Dni Brzezin 2018 i strefy kibica na
mecz Polska – Kolumbia jest
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach. Natychmiast
po ogłoszeniu przez Telewizję
Polską cennika CPiK wystąpił o licencję na komercyjny
pokaz publiczny tego meczu.
W tym wypadku wszyscy goście tegorocznego święta miasta, które odbędzie się w Parku Miejskim będą mogli,

korzystając z namiotów gastronomicznych serwujących
pyszne przekąski oraz zimne
napoje i piwo, obejrzeć wieczorny mecz orłów Adama
Nawałki.
Nie ma co ukrywać, że na
przełomie czerwca i lipca
większość społeczeństwa będzie emocjonować się rosyjskim Mundialem z udziałem
reprezentacji Polski. Z tego
względu z inicjatywą wyszedł również dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach Paweł Zybała. Kierowana przez niego instytucja
wystąpiła z wnioskiem do
TVP o niekomercyjny pokaz

publiczny wszystkich meczów
Mistrzostw Świata. Oznacza
to, że wszyscy chętni będą
mogli w muzealnych ogrodach obejrzeć na wielkim
ekranie wszystkie mecze grupowe i pucharowe Mundialu
w tym oczywiście mecze Polaków z Senegalem (19 czerwca) i Japonią (28 czerwca).
Ze względu na pokaz niekomercyjny na miejscu nie
będzie można zakupić żadnych artykułów gastronomicznych. Przyzwolono jednak na wniesienie swojego jedzenia oraz napojów. Podczas
meczów biało-czerwonych
organizatorzy planują zorganizowanie prawdziwej strefy
kibica ze śpiewami i głośnym
dopingiem przed spotkaniem
reprezentacji Polski.

 GK

Bezpłatne badania słuchu w Brzezinach



USŁUGI KSERO *
także kolor

Każdy z mieszkańców Brzezin będzie miał okazję 7 czerwca bezpłatnie przebadać
swój słuch. Można to zrobić w specjalnie podstawionym „Słuchobusie”, który stanie obok Urzędu Miasta przy ulicy Sienkiewicza.

Prawidłowy słuch jest ważny
do prawidłowego funkcjonowania nie tylko osób starszych,
ale w każdym wieku. Badania

profilaktyczne i wczesne wykrycie wad słuchu pozwalają
szybko i skutecznie leczyć nieprawidłowości. W Brzezinach

akcję przeprowadzi firma Logomed, która specjalizuje się
w profilaktyce badań i diagnostyki słuchu. 
 AB

CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACHul. SIENKIEWICZA 10/12 pok. 011

ATRAKCYJNE CENY

autopromocja

N

ajwiększą atrakcją tegorocznych Dni Brzezin będzie
strefa kibica z prawdziwego zdarzenia na drugi mecz
fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
Polska – Kolumbia, który przypada na 24 czerwca.

FOT.pixabay.com

Będą trzy strefy kibica na Mundial!!!

Reklama

Firma CMPLAST zajmująca się obróbką
skrawaniem poszukuje kandydatów na stanowisko:
OPERATOR MASZYN SKRAWAJĄCYCH CNC
Miejsce pracy: Długie, gm. Koluszki

Kontakt: 505-210-010

Zadzwoń
Przyjdź
Zobacz jak uczymy
16/V/2018

6.06.2018r. w godz. 8:00 do 16:00: Brzeziny ul.: Reymonta,
Skłodowskiej, Waryńskiego Nr od 1 do 11, Korczaka, Północna.
8.06.2018r. w godz. 8:00 do 12:00: Rogów 1, Lubianków. w godz.
11:00 do 15:00 : Rogów Ogrodowa.
20/V/2018

Opis stanowiska:
- usuwanie ostrych pozostałości materiału po jego obróbce
- obsługa piły taśmowej, tokarki, frezarki
- dbanie o porządek na stanowisku pracy
Wymagania:
- precyzja, motywacja i chęci do pracy
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system motywacyjny
- kartę Multisport oraz możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
- perspektywę wieloletniej współpracy

19/V/2018

18/V/2018

Opis stanowiska:
- obsługa frezarki i/lub tokarki sterowanej numerycznie CNC
Wymagania:
- bardzo dobra znajomość rysunku technicznego - motywacja i chęci
do pracy
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system motywacyjny
- kartę Multisport
- możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
- perspektywę wieloletniej współpracy
Kontakt: 505-210-010

Firma CMPLAST zajmująca się obróbką
skrawaniem poszukuje kandydatów na stanowiska:
Pracownik produkcji – stolarz,
tokarz, frezer, gratowacz
Miejsce pracy: Długie, gm. Koluszki

Serdecznie zapraszam na zajęcia w MAJU i w CZERWCU!
Agnieszka Fijałkowska, English 4 you and me, tel. 692 775 167
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Motoryzacja

Praca

AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁOMOWANIE samochodów,
509-099-286
SKUP   AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SPRZEDAM Alfa Romeo JTD, 1,9,
2004 r., diesel, przebieg 85 540 km,
tel. 608 570 064

MECHANIKA samochodowego zatrudnię, dobre warunki pracy PPHU
„DAMISS”, ul. Południowa 12/14
ZATRUDNIĘ pracowników bez
doświadczenia, 2500 netto pełne
uposażenie, 609 605 604 do 16.00
ZATRUDNIĘ pracownika do montażu okien i drzwi. Mile widziane
doświadczenie i prawo jazdy kat.
B, tel. 695 922 888
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C na
wywrotkę tel. 501-130-286
FIRMA transportowa zatrudni mechanika na potrzeby własne, sam.
ciężarowe, 690 321 370
PRZYJMĘ szwaczki, chałupniczki,
szycie spodni damskich, elastyczny
czas pracy, tel. 721 158 814
ZATRUDNIĘ ekspedientkę do sklepu spożywczego (wolne wszystkie
niedziele), 508 178 216
NA wesela przyjmę kelnerów i pomoc do kuchni, 502 778 947
ZATRUDNIĘ kucharza 783-985-926
ZATRUDNIĘ pracownika na produkcje do stolarni Grzmiąca.
Stawka 12 zł/h, wymagane umiejętności stolarskie z uwagi na charakter pracy, zakaz palenia papierosów, tel. 882 928 505
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę 604-381-688
ZATRUDNIĘ do zakładu garmażeryjnego tel. 509-127-870
ZATRUDNIĘ murarzy i do wykończeń, tel. 603 872 901
ZATRUDNIĘ krojczego stała praca, 602-611-435
ZATRUDNIĘ na umowę o pracę do sklepu ogólnospożywczego (Rynek Nowosolna) tel.
604-936-065
FIRMA odzieżowa zatrudni
szwaczki (praca stałe zatrudnienie), 509 233 753
PRZYJMĘ pracownika do dociepleń, tel. 608-578-596
Z ATRUD N IĘ murarz y tel.
604-543-817
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna tel. 605-139-221
ZATRUDNIĘ sprzedawcę mat.
Budowlanych w Strykowie, dobre
wynagrodzenie tel. 605-086-824
HURTOWNIA mat. Budowlanych
w Strykowie zatrudni kierowcę kat.
B lub C. Dobre wynagrodzenie tel.
601-153-348
ZATRUDNIĘ szwaczki, osobę do
prac pomocniczych, prostego szycia, zlecę przeszycia, tel. 602 475
488

ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,
www.odslonka.pl
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
ROLETY, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA , glazura , wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja,
wymiana szyb, 508 537 104
DOMY kanadyjskie – szkieletowe,
www.dom-szkieletowy.com, tel.
605 547 201
MINIKOPARKA   - USŁUGI tel.
608-612-013
PROFESJONALNIE, kuchnie, szafy, zabudowy, 607 815 125
DACHY, krycie papą termozgrzewalną, 500 335 060
UKŁADANIE kostki brukowej
i granitowej, kamień polny tel.
796-334-745
BRAMY, ogrodzenia siatkowe, panelowe, producent + montaż, 503
572 046
AUTOMATYKA bramowa serwis,
montaż, 531-909-910
USLUGI ślusarsko-spawalnicze,
bramy, ogrodzenia wiaty, drzwi
stalowe, usługi spawalnicze
u klienta, 531-909-910
LPG, montaż – serwis – diagnoza,
mechanika pojazdowa, skup samochodów, 789 188 646
OGRODZENIA klinkier, granit, panele tel. 604-543-817
ELEKTRYK, 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
AUTO do ślubu, 692 981 421
BRUKARSTWO, MUROWANIE,
DACHY, tel. 696 85 72 85
ROWERY – sprzedaż, naprawa, serwis. 792 934 565
KRYCIE dachów, papa termozgrzewalna, 572 969 432, usuwanie przecieków
ŚCINKA drzew, niedrogo, tel. 727
668 566
GŁADŹ i malowanie, 531 484 914
USŁUGI szklarskie, Brzeziny, tel.
531 638 818
BUDOWY kompleksowo, wykończenia wnętrz, 505 509 874
MATEMATYKA – liceum, gimnazjum, studenci, 502 208 511

ZATRUDNIĘ szwaczki – praca cały
rok, 509 869 237
POSZUKUJĘ pani do starszej osoby dorywczo w weekendy również
czasami całodobowo, 606 618 633
ZATRUDNIĘ presera, Brzeziny, 602
236 895
ZATRUDNIĘ cukiernika i pomocnika, sprzątaczki do zakładu cukierniczego w Nowosolnej, 516
190 960
ZATRUDNIĘ kierowcę na ½ etatu,
516 190 960
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 kierowcę kategorie
C+E, praca kraj, od poniedziałku
do piątku, 783 274 187
ZATRUDNIĘ do zbioru truskawek
513 972 051
ZATRUDNIĘ pracowników budowlanych, 509 391 286
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

Nieruchomości
SPRZEDAM – zamienię 72 m2, IV p
na mniejsze osiedle Kulczyńskiego,
698 189 876
SPRZEDAM  działkę rolno-budowlaną pow. 2,600 m 510-724-760
SPRZEDAM dom +2,2 h ziemi, Józefów gmina Rogów tel.
519-087-393
SPRZEDAM  działkę na „Bratku”
tel. 664-115-135
KUPIĘ M3 bloki Brzeziny tel.
792-863-861
ZAMIENIĘ mieszkanie 58 m²TBS
(2 pokoje z kuchnią) na mniejsze
w blokach, z centralnym ogrzewaniem, Może być zadłużone. Płatność gotówką. kontakt
692-827- 602
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia tel. 510-724-760
DZIAŁKI budowlane 850m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja,
508 301 005, 601 305 357

ODDAM ziemię w dzierżawę
Rogów Wieś 661-579-175
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego, uzbrojone,
602 259 432
KUPIĘ mieszkanie do remontu lub
zadłużone Brzeziny, Koluszki i okolice, 731 746 722
DZIAŁKI budowlane w pełni
uzbrojone od 65.000 sprzedam
w Brzezinach przy ul. Okrzei, 501
034 069
ZAMIENIE 33m2 w bloku na parterze z centralnym na większe mieszkanie w bloku, może być zadłużone, 604 554 136, 668 103 117
MIESZKANIA do wynajęcia, tel.
502 778 947
SPRZEDAM działkę 1632m2, 669
44 63 44
SPRZEDAM lokale do całkowitej odbudowy w budynku parterowym, tanio okolice Brzezin, 505
144 277,797 574 404
KUPIĘ garaż (okolice ul.
Sienkiewicza), 697 561 948
DZIAŁKI budowlane woda, prąd
i cisza, tel. 788 264 336
WYNAJMĘ halę 250 m2 lub 500
m2 pod magazyn, produkcję lub
inne (zaplecze socjalne, biuro),
lokalizacja Brzeziny, 519 124 604
– Paweł
SPRZEDAM dom +garaż, Brzeziny
ul. Niemcewicza tel. 788-816-249
GARAŻ przy Głowackiego kupię,
507 789 630
SPRZEDAM atrakcyjną działkę
4.900 m przy Polnej, szerokość 25
m, 65 00, 731 327 232
SPRZEDAM dom w Koluszkach,
665 925 923
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
KUPIĘ mieszkanie w blokach do 40
m2, tel. 731 327 232
SPRZEDAM działkę o powierzchni 2300 m2 wieś Witkowice, tel.
781 294 174
SPRZEDAM 42 m2, 693 975 425
POSIADAM do wynajęcia mieszkanie w blokach 44 m2, 601 467 029
SPRZEDAM niezabudowaną nieruchomość w m. Kołacinek gmina
Dmosin o powierzchni 1,12 hektara (zalesiona), kontakt 600 439 938
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

Reklama

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

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

601 -33-56-23

4/V/2018

Usługi

FIRMA KAL-BRUK zatrudni: brukarzy, operatora koparko – ładowarki, operatora ładowarki, tel. 607
314 883
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809
PRACOWNICĘ do smażalni ryb na
½ etatu, praca w weekendy, 504
010 550
PRACOWNIKÓW fizycznych oraz
operatora traka taśmowego, zatrudnię, praca cały rok, 504 010 550
ZATRUDNIĘ szwaczki, dobre zarobki, 508 853 414
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, stała
praca, 507 755 880
FRYZJERKĘ i kosmetyczkę z doświadczeniem, 796 337 568
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 500
285 518
POSZUKUJĘ pracownika na budowę, 535 662 878
ZATRUDNIĘ asystenta projektanta (branża elektryczna) 579 439 613
PROJEKTANT elektryk 579 439 613
ZAKŁAD mięsny zatrudni mężczyzn na produkcję , 693 594 265,
46 874 38 97
ZATRUDNIĘ na stanowisku mechanik – wulkanizator, możliwość
przyuczenia, tel. 512 330 360,
Brzeziny ul. Łąkowa
ZATRUDNIĘ do dociepleń i prac
wykończeniowych, 609 373 840
SWACZKI oraz chałupniczki zatrudnię, stała praca, rejestracja,
Jeżów, tel. 501 373 316
ZATRUDNIĘ brukarzy i operatora koparko-ładowarki tel.:
501-130-286
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
ZATRUDNIĘ pomocnika mechanika samochodowego, tel. 608
426 486
ZATRUDNIĘ krojczego na ½ etatu,
tel. 502 201 593
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C, praca Brzeziny, 783 951 937
FIRMA zatrudni kobietę do pracy
na produkcji. Pełny etat, umowa
o pracę, tel. 602-379-302
ZATRUDNIĘ pomoc do lakierni.
Mężczyzna lub kobieta. Stała praca, 519 124 604 – Paweł
ZATRUDNIĘ do zakładu stolarskiego przy produkcji mebli, 519 124
604 – Paweł
ZATRUDNIĘ do prac dekarskich.
Umowa o pracę, 602 138 477
DWIE szwaczki przyjmą szycie chałupnicze, 609 723 279 ZATRUDNIĘ
pomocnika na krojownię. Praca
stała, tel. 606 489 403
KIEROWCĘ do baru, 508 593 330
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, transport międzynarodowy, 695 602
799 lub 607 838 520

Zofia Krawczyk, Dariusz Guzek
06.06.2018 r.
Maciej Sysa, Jakub Piątkowski
13.06.2018 r.

17/V/2018

Różne
SKLEP firmowy "Metaloplastyka”
zaprasza na zakupy. Oferujemy
duży wybór biżuterii srebrnej
i złotej, naprawy, grawerowanie,
skup złomu srebrnego i złotego,
upominki urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,
Targowisko Miejskie.
SPRZEDAM  drewno na rozpałkę
w workach 10zł/szt. 882-928-505
SPRZEDAM  drewno na rozpałkę
w workach 10zł/szt. 882-928-505
KUPIĘ zboże, 508 471 814
DREWNO kominkowe, opałowe,
transport, 501 962 424
SPRZEDAM przyczepę kempingową na działkę lub budowę, 609
854 843
PRZYJMĘ ziemię gruz, 606 607 639
SPRZEDAM stemple budowlane,
600 804 392
SPRZEDAM stemple budowlane,
601 856 880
SPRZEDAM drzwi wewnętrzne,
10 par z rozbiórki w dobrym stanie, okna 10 par firmy IZOPLAST.
Elementy schodów wewnętrznych
- stopnie, podstopnie, balustradę
- JESION.
Panele podłogowe z demontażu 150 m/kw. wysoka jakość ścieralności z płytami wyciszającymi,
tel. 601-050-129
SPRZEDAM owies, 695 359 305
SPRZEDAM pszenżyto i mieszankę zbożową, 604 358 755
SPRZEDAM – czarna ziemia, 509
869 235
SPRZEDAM wyposażenie sklepu
cukierniczego, 516 190 960
ROWER z silnikiem SACHS, sprężarkę, 663 636 408
SPRZEDAM komplet do robienia
płyt betonowych, 604 626 370
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
ODDAM do skoszenia 1,5h łąki
w Jasieniu, 519 376 130
SYMPATYCZNY, przystojny 40 latek pozna dziewczynę w podobnym wieku, 509 686 748
WYWÓZ ziemi, gruzu, gliny, rozbiórka, 503 073 500
PIACH, żwir, transport, 503 073
500
SPRZEDAM telewizor Panasonic,
37 cale, plazma, 200 zł, tel.793 183
313
PIANINO sprzedam, 503 616 019
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sycholog jest to zawód, który już od wielu lat cieszy się wielkim powodzeniem
wśród osób wybierających kierunek studiów. Spowodowane jest to tym, że zawód
ten jest przyszłościowy i ponadczasowy. Ludzie coraz bardziej są świadomi swoich
problemów oraz tego, że nie poradzą sobie z nimi sami.

Zawód psychologa to nieustanny kontakt z innymi ludźmi. Dlatego dobry
specjalista powinien mieć
konkretne cechy charakteru, a wśród nich otwartość na innych. To psycholog jako pierwszy powinien
odnaleźć się w nowej relacji z pacjentem; powinien
budzić zaufanie, aby osoba

chora chciała opowiedzieć
o swoich problemach, powinna darzyć specjalistę
zaufaniem. Psycholog musi
potrafić analizować stan
pacjenta, a mimo że wiele
osób ma podobne problemy to każdy jest inny, powinien być dyskretny, obowiązuje go tajemnica zawodowa. Musi także zachować

dystans, czyli nie powinien
nadmierne się angażować,
a osoby którym udziela pomocy, powinny wiedzieć,
że jest to obcy człowiek
i nie zawsze będzie dla nich
na wyłączność.
Jeśli chodzi o prawo do
pracy jako psycholog, to
mają je tylko absolwenci pięcioletnich studiów

magisterskich w kierunku psychologii z odbytym
stażem i kończący wiele
szkoleń i kursów. Podczas
pierwszych kilku lat studenci poznają takie przedmioty jak: filozofia, biologiczne podstawy zachowań, metodologia, czy
diagnozy psychologiczne.
Podczas ostatnich dwóch
lat wybierają specjalizacje
i poznają ich zakres. Aktualnie jest wiele specjalizacji, które można wybrać. Najbardziej znane

FOT.pixabay.com

Przegląd zawodów - psycholog

i powszechne to specjalizacja kliniczna i społeczna.
Średnie zarobki psychologa
wynoszą ok. 2000 zł netto,

jednak zależy to w dużej
mierze od wybranej specjalizacji.

 Młoda redakcja

Przegląd zawodów: lekarz

Czas pomyśleć o wakacjach





swoje wady. Lekarz musi być
dyspozycyjny czasowo, może
pracować w weekendy, święta
i mieć dyżury nocne. Na lekarzu spoczywa olbrzymia odpowiedzialność i wiążący się
z nią stres. Dlatego też musi
umieć radzić sobie z presją, oddzielać życie prywatne

i zawodowe oraz nie przywiązywać się do pacjentów.
Mimo tego powinien mieć
również wiele empatii i cierpliwości, szczególnie jako pediatra. Należy znaleźć złoty środek między empatią,
a „grubą skórą”.

 Młoda redakcja

Caravaning to ciekawy sposób na letni wypoczynek. Wiele osób zna tę formę
wypoczynku tylko z opowiadań. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakby wyglądał wasz
urlop spędzony w kamperze, przyczepie kempingowej, a może i pod namiotem?

Najczęstszym p owo dem
wybierania tej formy wypoczynku jest niezależność. Jedziemy kiedy chcemy, dokąd chcemy i na ile
chcemy. Nie musimy trzymać się „turnusów”, ani godzin wymeldowania z hotelu. W ciągu tygodnia możemy zwiedzić nawet kilka
miejsc i na dłużej zostać
tam, gdzie nam się najbardziej podoba. Podróżując,
odnajdujemy wiele ciekawych i pięknych zakątków
naszego kraju. Mamy bliski kontakt z przyrodą. Całodzienny pobyt na świeżym powietrzu dodaje nam
sił i hartuje nasze ciało. Dla
tych, którzy niekoniecznie lubią przebywać nad

morzem polecamy odpoczynek nad jeziorem. Tam
możemy zbierać jagody,
grzyby, pływać kajakiem,
rowerkiem wodnym lub
pojeździć rowerem po szlakach turystycznych.
War to rów n i e ż w sp o mnieć o wspaniałej atmosferze panującej na campingach: ogniska, koncerty,
spotkania ze wspaniałymi
ludźmi. Wielu z nas myśli, że wypoczywając w ten
sposób, wyda mniej. Niestety, te przypuszczenia są
mylne. W nadmorskich kurortach cena pobytu osoby
na polu kempingowym jest
równa cenie pobytu w przyjemnym pensjonacie, nad
jeziorem też nie jest taniej.

FOT.pixabay.com

Później należy odbyć staż
w szpitalu i zdać egzamin
państwowy. Niestety na tym
ścieżka się nie kończy, jeśli
chce się być specjalistą w poszczególnej dziedzinie medycyny. Każdą specjalizację realizuje się w innym czasie np.
stomatologia – nie krócej niż
trzy lata; medycyna rodzinna, chirurgia stomatologiczna – nie krócej niż 4 lata, anestezjologia, chirurgia nie
krócej niż 6 lat. Po tak wielu
latach nauki można wreszcie
rozpocząć karierę w wymarzonym zawodzie, pomagać
ludziom, spełniać się zawodowo, zyskać szacunek społeczny, pożytecznie wykorzystywać swoją wiedzę. Jednak,
jak wszystko inne, ma to też

FOT.pixabay.com

Do kariery w zawodzie lekarza prowadzi długa i trudna droga. Najpierw należy
ukończyć sześcioletnie studia medyczne, w czasie których czeka nas dużo nauki,
szczególnie na pierwszym roku studiów.

Cena zależy od tego, co
proponuje nam camping,
drożej jest jeśli oferuje swój
basen, animatorów i trenerów fitness. Jednak całodobowy kontakt ze świeżym powietrzem, przyrodą i wspaniała atmosfera są
warte tej ceny.

 Młoda redakcja

Reklama

Zarząd Powiatowy PSL składa bardzo serdeczne podziękowania
dla Wszystkich, którzy przyczynili się do pięknego przygotowania
Wojewódzkiego Święta Ludowego Brzeziny 2018 r.
Szczególne podziękowania dla ks. Dziekana Marka Balceraka
za piękną oprawę Mszy Świętej w intencji bohaterskich ludowców, którzy oddali swoje życie za
Niepodległość Ojczyzny oraz wszystkich aktualnych członków PSL.
Serdeczne podziękowania dla Dyrektora Pawła Zybały i Dyrektora Zbigniewa
Zielińskiego oraz Policji i OSP Wola Cyrusowa za zapewnienie
bezpieczeństwa świętującym.
Podziękowanie dla firmy Gra - Lech, Inter Solar, młodzieży i orkiestry OSP Syberia.
Zapraszam wszystkich Mieszkańców Powiatu do włączenia się w zbiórkę
podpisów pod projektem ustawy „Emerytura bez podatku”
oraz aktywność w realizacji przesłania WŚL „Przywróćmy należną godność Wincentemu Witosowi.
Prezes ZP PSL
Edmund Kotecki
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Wyjazd do Serca Łodzi z okazji Dnia Dziecka

K

olejną miłą niespodziankę dzieciom i młodzieży
z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka sprawili
przedstawiciele Fan Clubu Widzew Brzeziny przy
udziale Brzezińskiego Klubu Start Brzeziny.

Wyjazd dzieci z Brzezin na mecz Widzewa FOT. Krzysztof Ławski

Wyjazd dzieci z Brzezin na mecz Widzewa FOT. Krzysztof Ławski
Kibice wraz z przedstawicielami klubu zorganizowali wyjazd grup młodzieżowych na mecz Widzewa

Łódź z GKS Wikielec w ramach rozgrywek I grupy
III ligi.To już druga tego
typu inicjatywa. Rok temu

dzieci były na meczu łódzkiej drużyny z liderem rozgr ywek Finishparkietem
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie.
Mimo porażki Widzewa atmosfera spotkania
oraz nowoczesny obiekt
zrobił na wszystkich wielkie wrażenie. Nic dziwnego, że wszyscy chcieli
tam wrócić. Na pomysł organizacji wyjazdu wpadł
Fan Club Widzew Brzeziny. Wszystko ze względu na wyjście z inicjatywą
władz Widzewa Łódź, które
ze względu Dzień Dziecka

postanowiliwyznaczyć
naj m ł o ds z y m sp e c j a l ne
sektory, na których dzieci
nieodpłatnie mogły obejrzeć sportowe widowisko.
Miejsca zostały wyznaczone z karnetów fundowanych. Oznacza to, że miejsca zostały przed rundą
wiosenną wykupione przez
kibiców, firmy lub instytucje i może na nich bezpłatnie zasiąść wybrany kibic. Organizatorzy wyjazdu
zgłosili chęć uczestnictwa
w meczu włodarzom Widzewa i dopełnili wszelkich
formalności, aby wycieczkę

na now y st adion w Ł odzi przeprowadzić. Pomysł
spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony najmłodszych. Na mecz
Widzewa wybrało się blisko osiemdziesięcioro dzieci z grup młodzieżowych
Startu Brzeziny wraz z rodzicami oraz opiekunami
z klubu i fan clubu. Spotkanie z GKS Wikielec odbyło się w niedzielę 20 maja.
Wyjazd poprzedziło wspólne spotkanie organizatorów, trenerów, rodziców
i dzieci. Najmłodsi z okazji historycznego wyjazdu

na mecz na miejscu zbiórki na Stadionie Miejskim
przy ulicy Sportowej 1 zrobili sobie wspólne zdjęcie.
Do Serca Łodzi, jak nazywany jest obiekt sportowy
przy al. Piłsudskiego 138
w Łodzi, ruszył jeden autokar i bus. Koszty przejazdu pokryli przedstawiciele FC Widzew Brzeziny.
Dzieci mogły obejrzeć trzy
gole i wysokie zwycięstwo
Widzewa 3:0. Uczestnikom
wycieczka bardzo się podobała i wszyscy zadeklarowali, że chętnie wybiorą się
na mecz jeszcze raz.  DS

Nasi kolarze podbijają Czechy



W tym sezonie będą chcieli pobić rekordy z poprzednich lat i starają się z tego
wywiązać. Zawodnicy klubu „Raz Na Wozie” Brzeziny MTB Team po świetnych
wynikach w kraju ruszyli na podbój Czech.

W pierwszych startach osiągnęli bardzo dobre wyniki, pozostawiając po sobie bardzo
dobre wrażenie.Brzezinianie
wzięli udział w II edycji Pucharu Czech UCI/C1 w Brnie.
Impreza zrobiła na naszych
zawodnikach bardzo duże
wrażenie. Warto dodać, że
Czesi w tej dyscyplinie sportowej zdecydowanie dominują, a potwierdzeniem tego
były świetnie przygotowane
trasy wyścigu, liczba startujących zawodników oraz ogólna
atmosfera zawodów. Raz Na
Wozie Brzeziny MTB Team
skorzystał z zaproszenia i do
Brna wybrało się dwóch młodych zawodników: Mateusz
Gwiazda i Mateusz Konwiński. Obaj nie mieli jeszcze doświadczenia w startach za naszą południową granicą i tym
samym nie zdobyli jeszcze
punktów rankingowych w Pucharze Czech.
W związku z tym nie
byli rozstawieni i musieli

wystartować według losowania. O wielkim pechu mógł
powiedzieć Mateusz Gwiazda,
któremu przypadła ostatnia 88
pozycja. Nie trzeba dodawać,
że to najgorsza ze wszystkich
lokat startowych, ze względu
na trudne przebijanie się przez
walczącą w środku stawki gromadę zawodników walczących o jak najlepsze miejsce.
Trasa wyścigu była typowo
górska, poprowadzona naturalnymi ścieżkami, w większości wąskimi torami jazdy.
Trzeba było bardzo uważać,
aby bezpiecznie minąć innego zawodnika. Po pierwszym
okrążeniu Mateusz Gwiazda
przebił się z 88 na 49 miejsce,
na drugiej pętli był na 34, aby
na trzecim finałowym minąć
linię mety na 28 miejscu. Trzeba dodać, że podczas trzeciego, ostatniego okrążenia miał
jedenasty czas, wśród wszystkich zawodników. Znakomicie spisał się startujący początkowo z trochę wyższej lokaty

Mateusz Konwiński, który
przyjechał tuż za najlepszą
dziesiątką. Wyniki pozwalają z olbrzymim optymizmem
patrzyć w przyszłość. Zdobyte
punkty rankingowe powinny
zapewnić zdecydowanie lepsze miejsca startowe w kolejnych edycjach Pucharu Czech
UCI C1. Jeśli nic nie stanie naszym kolarzom na przeszkodzie to następny start planują w czerwcu podczas II edycji
imprezy w miejscowości Nove
Mesto na Morawach.
Wielki sukces Raz Na Wozie
Brzeziny MTB Team odniósł
w młodzieżowych zawodach
drużynowych Bike Maraton,
który odbył się w Polanicy
Zdrój. Brzezinianie stanęli na
najwyższym stopniu podium.
Na ten sukces złożył się świetny wynik Mateusza Gwiazdy,
który zwyciężył w swojej kategorii wiekowej i zajął dziewiętnaste miejsce w kategorii Open, w której startowało
aż 616 zawodników. Pozostali

Drużynowe podium w Polanicy FOT. Dawid saj
zawodnicy również spisali się
bardzo dobrze. Igor Pacha zajął czwarte miejsce w kategorii M0 i 71 miejsce w kategorii Open, Igor Tomczak kolejno: siódme i 99 miejsce, Adam
Długosz siódme miejsce w kategorii MM i 144 w kategorii Open, a Dawid Krawczyk
był szesnasty w kategorii M0
i 287 w kategorii Open. Bardzo dobrze pojechała też

dorosła cześć teamu. Ogólnie do przejechania brzezinianie mieli 27 kilometrów z 650
metrami przewyższeń. Trasa
w pierwszej części nie była dla
naszych kolarzy zbyt trudna.
Wystarczyło szybko podjeżdżać, a w dalszej części trzeba
było skupić się na umiejętnościach technicznych podczas
szybkich zjazdów w górskim
terenie. Piotr Dziedzic zajął

pierwsze miejsce w kategorii
M5, Wojtek Krawczyk dziesiąte miejsce w kategorii M4,
Patryk Pacocha dwudzieste siódme miejsce w kategorii M4, Marek Pawełczyk 48
miejsce w kategorii M4, Dariusz Świerczyński 69 miejsce
w kategorii M4. Uzyskane wyniki dały całemu klubowi trzydzieste miejsce w kategorii zespołów sportowych.
 DS
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Start o krok od awansu do okręgówki

P

iłkarze Startu Brzeziny odnieśli dwa zwycięstwa w rozgrywkach II grupy łódzkiej klasy
A i są o krok od powrotu do łódzkiej klasy okręgowej. W derbowych pojedynkach
pokonali LZS Justynów i LKS Różyca. W przypadku wygranej w najbliższej kolejce
i korzystnych wynikach innych spotkań czarno-czerwoni mogą zapewnić sobie awans..

Mecz z LZS Justynów odbył
się na Stadionie Miejskim
w Brzezinach. Spotkanie od
samego początku ułożyło się
zgodnie z założeniem sztabu szkoleniowego. Po kwadransie gry brzezinianie prowadzili 2:0. Najpierw golkipera przyjezdnych pokonał
Artur Poździej, a chwilę później do siatki rywali trafił Kamil Szymanek. Piłkarze z Justynowa nie byli w stanie zatrzymać ofensywy Startu.
Mało tego, nie byli w stanie
przeprowadzić żadnej akcji

zagrażającej bramce strzeżonej przez Jakuba Miszkiewicza. Przed przerwą gospodarze strzelili jeszcze trzecią
bramkę. Autorem tego trafienia był Dariusz Szymanek.
Po przerwie przewaga miejscowych nie słabła. W 61 minucie czwartego gola zdobył
Piotr Nawrocki. Po tym trafieniu szkoleniowcy brzezińskiej drużyny zdecydowali się
na spore roszady personalne.
Zmiennicy pokazali się z dobrej strony. W 80 minucie
pomiędzy słupkami stanął

Norbert Kowalski, który zastąpił Miszkiewicza. Niestety młody golkiper w samej
końcówce dwukrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki. Najpierw po strzale Kacpra Ambroziaka, a w doliczonym czasie gry po uderzeniu
Mateusza Dzięgielewskiego. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem
brzezinian 4:2, a skład Startu
wyglądał następująco: Jakub
Miszkiewicz (80. Norbert
Kowalski) - Dawid Krawczyk (46. Arkadiusz Łapka),
Piotr Nawrocki, Jarosław Janowski, Artur Pożdziej - Dominik Jedynak, Robert Szubert (68. Tomasz Kaźmierczak), Waldemar Pabiniak
(68. Wojciech Koperniak),
Paweł Swaczyna (68. Maciej
Borowski) - Dariusz Szymanek, Kamil Szymanek.
Czarno-czerwoni w miniony weekend wybrali się
do Różycy. Spotkanie z miejscowym Ludowym Klubem
Sportowym na początku nie
zapowiadało się na łatwą
przeprawę. Choć w 8 minucie na listę strzelców po raz
pierwszy w tym pojedynku

Piłkarze Startu podczas kolejnego derbowego meczu FOT. Krzysztof Ławski
wpisał się Dariusz Szymanek,
to gospodarze nie byli dłużni
i zdołali wyrównać za sprawą Wojciecha Stasiaka. Niespodziewanie do przerwy
był wynik remisowy. Worek z bramkami rozwiązał
się dopiero po wznowieniu
gry. W 59 minucie rzut karny na gola zamienił Dominik
Jedynak, a kilka sekund później do siatki rywali piłkę posłał głową Norbert Kowalski. Niecały kwadrans później golkipera rywali pokonał

Tomasz Kaźmierczak, a zaraz
po nim Dariusz Szymanek.
W 80 minucie swoją cegiełkę dołożył Kamil Szymanek,
a w 83 minucie hat-tricka
skompletował Dariusz Szymanek i tym samym ustalił
wynik pojedynku na 7:1 dla
Startu Brzeziny. Nasz zespół
jest bliski zapewnienia sobie pierwszego miejsca w tabeli i tym samym awansu
do łódzkiej klasy okręgowej.
Aby się tak stało Start musi
wygrać w kolejnym meczu

ligowym i czekać na porażkę
Błękitnych Dmoisn.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrają w sobotę 26 maja o godzinie 16.00
na Stadionie Miejskim przy
ulicy Sportowej 1 w Brzezinach. Rywalem Startu w derbowym starciu będzie Pogoń
Rogów. Natomiast w niedzielę 3 czerwca o godzinie 15:30
brzezinianie zagrają na wyjeździe z MKP-Borutą II
Zgierz.
 DS

Zacięta walka w lidze orlikowej



Sześć kolejek przed końcem fazy zasadniczej rozgrywki Brzezińskiej Ligi Piłki
Nożnej robi się ciekawie. Po dziewiątej serii pojedynków i części zaległych
spotkań na prowadzeniu znajdują się Red Devils oraz Wybrzeże Klatki Schodowej.

W środkowej strefie tabeli różnica pomiędzy zespołami wynosi tylko po jednym
punkcie.
Żadnych szans swoim rywalom nie dało Wybrzeże Klatki Schodowej, które
rozgromiło 16:2 beniaminka Baka Juniors. Bardzo wysokie zwycięstwo 6:1 odniosły również Czerwone Diabły
(Red Devils), które pokonały TS Relaks. Lotów nie obniżają również Orły, które 13:4 uporały się z Zieloną
Stroną Mocy. Bardzo ciekawy i zacięty był pojedynek
OKS z Zielonymi Bimbrownikami. Walka w tym meczu trwała bramka za bramkę. W sumie zgromadzeni kibice obejrzeli dziewięć

goli, a Zieloni Bimbrownicy
wygrali 5:4. W tej kolejce za
wycofany Turbo Team pauzowała Arka Brzeziny, która dopisała trzy punkty na
swoje konto walkowerem.
Taką karę nałożono również na Zdrowie Rogów, więc
trzy punkty powędrowały do
Grubych Wiórów. W minioną sobotę nie rozgrywano regularnej kolejki tylko odrabiano zaległości, czyli odwołane mecze z wcześniejszych
terminów. Pierwsze historyczne zwycięstwo w Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej
odnieśli Grabarze, którzy 7:6
wygrali ze Speed Polik. Orły
pokonały Grube Wióry 8:2,
a starcie Red Devils z Zieloną
Stroną Mocy zweryfikowano

jako walkower 3:0 na korzyść
Czerwonych Diabłów. W ligowej tabeli na prowadzeniu
ex aequo są: Red Devils i Wybrzeże Klatki Schodowej. Jeśli obie drużyny skończą
zmagania z taką samą liczbą
punktów, o kolejności w klasyfikacji decyduje bezpośredni wynik. Ten był remisowy 1:1, więc w dalszym przypadku bierze się pod uwagę
bilans bramkowy. Jak na razie lepszym bilansem prowadzi Red Devils, ale do końca jest sześć kolejek i jeszcze
wiele może się wydarzyć. Na
trzecim miejscu z zaległym
meczem znajdują się Misie.
W przypadku wygranej nad
Red Luj ich strata do prowadzących wyniesie tylko jeden

punkt. Czwarte miejsce zajmują, jak na razie z 19 punktami Zieloni Bimbrownicy.
Oczko mniej na swoim koncie mają aż trzy ekipy: OKS,
Grube Wióry i Orły. Na ten
moment finałową ósemkę zamyka Zdrowie Rogów, a realną szansę na zakwalifikowanie się do finałów ma jeszcze
praktycznie tylko TS Relaks.
Dziesiąta kolejka odbędzie się w najbliższy weekend 26/27 maja. W sobotę
26 maja na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 18 Orły zmierzą się z Red
Devils, a półtorej godziny
później na murawę wybiegną piłkarze: Wybrzeża Klatki Schodowej i Red Luj. Na
godzinę 19:30 na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Zielonych Bimbrowników z Zieloną Stroną Mocy. W niedzielę

Bardzo dobra postawa Orłów w ich drugim sezonie FOT. Dawid Saj
27 maja na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 17 OKS zmierzy się
z Grabarzami, a półtorej godziny później Misie podejmą Grube Wióry. O godzinie

17 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 TS Relaks spotka się z Arką Brzeziny, a o godzinie 18:30 Speed
Polik skonfrontuje się z Baka
Juniors.
 DS
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Obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego w Brzezinach

W

niedzielę 20 maja w Brzezinach odbyły się uroczystości Wojewódzkiego Święta
Ludowego. Rozpoczęła je msza św. w kościele św. Anny, koncelebrowana
przez ks. Marka Balceraka proboszcza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej i ks. dr Jarosława Patera rektora WSD w Łodzi.

Po mszy św. korowód uczestników prowadzony przez orkiestrę OSP Syberia i poczty sztandarowe Polskiego
Stronnictwa Ludowego z terenu województwa łódzkiego przemaszerował do Muzeum Regionalnego w Brzezinach, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości.
Kamila Lipska powitała gości wśród których byli m.in.
Dariusz Klimczak prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL,
Edmund Kotecki prezes

Zarządu Powiatowego PSL
w Brzezinach, Janina Tropisz przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, Marek Ćwiek prezes Zarządu
Okręgu Łódzkiego ZNP, Jan
Ryś prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa
Łódzkiego, Ewelina Skorupa prezes Forum Młodych
Ludowców Województwa
Łódzkiego, Adam Nowak
prezes Związku Młodzieży

Wiejskiej, Ryszard Surowiec
członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
w Łodzi.
Wojewódzkie Święto Ludowe stało się doskonałą okazją do wręczenia legitymacji nowym członkom.
Legitymacje PSL otrzymali Kamila Klimczak, Michał
Będkowski, Grażyna Dąbrowska, Jakub Adamczyk,
Roman Chojnacki i Michał
Matusiak. Wręczono także najwyższe odznaczenia

w r uchu ludow ym. Medal im. Wincentego Witosa otrzymali Danuta Supera, Danuta Jadwiszczak,
Henryk Mamrot i Edmund
Kotecki. „Złotą Kończynę” otrzymali Ewa Gładysz,
Krzysztof Orłowski, Stanisław Kowalik, Eugeniusz Supera, Marian Krasiński, Andrzej Lipski, Tomasz Głowacki i Jacek Walczyk.
Po wyprowadzeniu sztandarów od występu zespołu „Ale Babki” z Drużbic
rozpoczęła się część artystyczna. Wręczono także
nagrody w konkursie wiedzy o ruchu ludowym zorganizowanym przesz zarząd

powiatowy PSL w Brzezinach. W kategorii szkoła
podstawowa zwyciężył Michał Borowczyk, wśród gimnazjalistów I miejsce zajęła Paulina Swaczyna, zaś II
Wiktoria Ryniecka. W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Jakub Godos, II Bartek
Łącki, obydwaj z Liceum
Ogólnokształcącego w Brzezinach, a III Roksana Szychowska z LO Brzeziny oraz
Klaudia Klimczak i Jakub
Goli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Jako kolejny na scenie zaprezentował się Zespół
Pieśni i Tańca „Rzgowianie”

wykonujący tańce i pieśni wywodzące się z folkloru
polskiej wsi. Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo
„Hit Boyz”.
Wokół sceny rozstawione były namioty, w których
odbywały się animacje dla
dzieci w postaci malowania
twarzy czy też balonów. Nie
zabrakło poczęstunku w postaci potraw z grilla przygotowanego przez uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Na
terenie Szkoły Podstawowej
nr 1 dla dzieci przygotowane były dmuchane zjeżdżalnie a także inne atrakcje .

 GK

Uczestnicy w korowodzie przemaszerowali do Muzeum Regionalnego w Brzezinach FOT. Grzegorz Kozieł

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Muzeum FOT. Grzegorz Kozieł

Goście z zainteresowaniem oglądali program artystyczny FOT. Grzegorz Kozieł

Na scenie prezentowały się zespoły i wykonawcy FOT. Grzegorz Kozieł
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Kolejna pisarka w bibliotece

M

arta Motyl jest kolejną pisarką, która odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną
w Brzezinach. Niedawno gościły tu brzezinianka - autorka powieści obyczajowych - Paulina Płatkowska wraz ze współautorką swoich książek Agnieszką Jeż
oraz pisząca książki o tematyce historycznej - Ewa Michalska.

W październiku sejmoSpotkanie z Martą Motyl - mieszkanką pobliskich Koluszek,
odbyło się 17 maja, a uczestniczyli w nim uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach wraz
z nauczycielką Karoliną Cendrowicz oraz mieszkańcy naszego miasta.
Jak opowiadała młoda,
niespełna trzydziestoletnia
pisarka, do zajęcia się literaturą skłoniło ją spotkanie

z poetą, prozaikiem, eseistą i felietonistą - Tomaszem
Jastrunem. Pierwszym jej
dziełem była powieść „KochAna. W pułapce anoreksji i bulimii”. Na podstawie
tej książki powstał też monodramat Magdaleny Dębickiej, pod tytułem „Głodne
Dziecko”, wystawiony w teatrze „Baza” w Warszawie. Na
portalu lubimyczytac.pl powieść doczekała się ponad
pół tysiąca opinii. - Książkę

zdecydowanie polecam zarówno osobom interesującym się tematyką zaburzeń
odżywiania, chętnym poznać
tajniki myślenia i odczuwania osoby chorej, ale nie tylko. Na pewno będzie to dobra książka dla tych osób,
które po prostu chcą zrozumieć - napisała jedna z czytelniczek. Książka Marty Motyl jest tak bardzo prawdziwa,
że brakuje mi słów - napisał ktoś inny. O kolejnym jej

dziele „Moc granatu” napisano - w swojej powieści autorka ukazuje nam nierozerwalny związek między ciałem,
a psychiką. Kiedy choruje nasza dusza, choruje również ciało. W trakcie lektury
autorka funduje nam wiele
przeróżnych przeżyć i emocji, „Moc granatu” to powieść
bardzo odważna, intrygująca, pikantna oraz zmysłowa. Podobne opinie wywołała też trzecia książka Marty
Motyl - „Odcienie czerwieni”.
- Czerwień to niezwykle odważna i gorąca barwa, symbolizująca życie oraz skrajne uczucia - piszą czytelnicy,

oceniając, że jest to powieść
mocno kontrowersyjna i zapewne u wielu osób, wywoła ona oburzenie.
Na spotkaniu w Brzezinach Marta Motyl odpowiadała na wiele pytań dotyczących jej twórczości mówiąc,
że w książkach podejmuje
kwestie związane z dojrzewaniem, poszukiwaniem swojej tożsamości i miejsca, relacjami – spod znaku serca i klubu złamanych serc,
problemami psychicznymi.
Jak wyjaśniała autorka, ma
w planach podejmowanie
także innej tematyki, również na temat historii sztuki,

którą ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie
oprócz pisania książek, zajmuje się też współpracą z instytucjami kultury oraz artystami, pisząc teksty, które
towarzyszą wystawom. Tworzy również opisy dzieł malarskich dla Fundacji „Audiodeskrypcja” udostępniane poprzez Internet osobom
niewidomym i słabowidzącym. Więcej o twórczości
Marty Motyl można dowiedzieć się odwiedzając oficjalny profil pisarki na Facebooku o adresie: https://www.facebook.com/motyl.marta.
 TOM
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Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

W

piątek 18 maja po raz szósty w Brzezinach obchodzony był Dzień Godności
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To ważne wydarzenie wpisało się
na stałe w kalendarz działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach
Stowarzyszenia INNI – Inicjatywy Na Rzecz Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Tegorocznym obchodom patronowali: Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau, starosta brzeziński Edmund Kotecki, burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta oraz Państwowy
Fundusz Rehabilitacji w Łodzi. Tradycyjnie święto rozpoczęło się na placu Jana
Pawła II, skąd po uroczystym
otwarciu przez prezes Stowarzyszenia INNI Teresę Dubilas, dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Brzezinach
Aleksandrę Gumolę oraz starostę Edmunda Koteckiego wyruszył Marsz dla Godności, który przeszedł ulicą
Piłsudskiego na teren Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Prowadzili go artyści z zaprzyjaźnionego ze

Stowarzyszeniem INNI Klubu Kuglarskiego Politechniki Łódzkiej „Poliżongler”.
W marszu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkół Specjalnych w Brzezinach wraz z rodzinami, uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1, Szkoły Podstawowej nr
2 i Szkoły Podstawowej nr 3
w Brzezinach, Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza oraz podopieczni
warsztatów terapii zajęciowej
w Brzezinach i Koluszkach.
O godzinie 10.45 rozpoczęła się uroczysta msza połowa koncelebrowana przez ks.
Proboszcza Marka Balceraka, ks. Piotra Kosmalę oraz
o. Wacława, która została odprawiona w intencji osób

niepełnosprawnych. Tegoroczne święto było wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy
Stowarzyszenie INNI przyznało statuetki „Piękni Innością” osobom, które w szczególny sposób wspierają jego
istnienie. Wśród uhonorowanych tą nagrodą znaleźli
się: starosta Edmund Kotecki,
burmistrz Marcin Pluta, Paweł Zybała dyrektor Muzeum
Regionalnego w Brzezinach
oraz Anna Żabczyńska, były
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach.
Integralnym elementem
corocznych obchodów Dnia
Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest festiwal piosenki dla
dzieci i młodzieży z terenu

powiatu, który w tym roku
odbył się pod hasłem „Raz na
ludowo”. Konkursowemu jury
przewodniczył muzyk Grzegorz Woźniakowski. Do konkursu zgłosiło się 10 zespołów wokalno-instrumentalnych ze szkół podstawowych
oraz 4 z przedszkoli. Uczestnicy festiwalu zaśpiewali m.in. piosenki: „Kukułeczka”, „Łowiczanka”, „Zasiali
górale”, ‘Wiła wianki”, „Mam
chusteczkę haftowaną”, „Hej
szalała, szalała”, „Idzie dysc”,
„Czerwone jagody”, „Gdybym
miał gitarę”, „Nie chodź koło
róży”, „Krakowianka”, „Polka”. Wszyscy zaprezentowali
bardzo wysoki poziom wykonania, a piękno strojów ludowych, w jakich występowali soliści, wzbudził wielki zachwyt u publiczności.
Wszyscy uczestnicy konkursu w kategorii przedszkole otrzymali zaszczytne

I miejsca. W kategorii uczniowie klas I-IV zwyciężyli: I miejsce – Wojciech Nowański z SP Nr 3 w Brzezinach, II miejsce – Aleksandra
Nowaczyk, Tomasz Korbel,
Bartosz Loba z SP w Bogdance III miejsce – Lena Kencler,
Karolina Góralczyk, Bartosz
Kencler z SP Nr 2 w Brzezinach Pozostali uczestnicy
konkursu w tej grupie wiekowej otrzymali wyróżnienia. W trakcie obchodów
Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną odbywał się piknik rodzinny pod chmurką. Dzieci
mogły skorzystać z przejażdżki bryczką, czy poskakać
na dmuchańcach. Był wiejski stół z regionalnymi przysmakami i grill. Nie zabrakło też słodkich wypieków
i waty cukrowej. Do zabawy
przygrywał Krzysztof Rokicki, który wraz z nauczycielką

Katarzyną Gołębiowską prowadził część konkursową imprezy. Szkoda tylko, że nie
dopisała pogoda.
O rg an i z ator z y z a na szym pośrednictwem pragną podziękować wszystkim osobom i instytucjom,
które wsparły tę inicjatywę, a w szczególności Muzeum Regionalnemu w Brzezinach, Firmie NAP, Zakładom Mięsnym „Piekarski”,
Piekarni „Olszyńscy”, Szkole
Podstawowej Nr 2 w Brzezinach, Szkole Podstawowej Nr
1 w Brzezinach, Zespołowi
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach, księżom: Markowi Balcerakowi, Piotrowi Kosmali oraz Ojcu Wacławowi, Powiatowej Komendzie Policji w Brzezinach oraz
wszystkim tym, którzy są
z nimi i wspomagają ich działania. 
 GK

Marsz dla Godności przeszedł ulicą Piłsudskiego FOT. Grzegorz Kozieł

Piknik rodzinny pod chmurką FOT. Grzegorz Kozieł

Uczestnicy konkursów otrzymali wyróżnienia i nagrody FOT. Grzegorz Kozieł

Stowarzyszenie INNI przyznało statuetki „Piękni Innością" FOT. Grzegorz Kozieł
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Pierwszy Powiatowy Festiwal Młodych Talentów

W

e wtorek 15 maja w Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach
odbył się I Powiatowy Festiwal Młodych Talentów, w którym wystąpiło ponad 20
uczestników. Ta nowatorska forma spotkania z piosenką i poezją wzbudziła duże
zainteresowanie wśród młodzieży z powiatu brzezińskiego.

Celem I Powiatowego Festiwalu Młodych Talentów
było promowanie uzdolnień
młodzieży oraz odkrycie talentów drzemiących w młodych twórcach. Odkrywanie poprzez współzawodnictwo talentów dodatkowo
nadało wydarzeniu wysoką rangę i znaczenie. Festiwal pod hasłem „Niech zabrzmi „Iwaszkiewicz” Honorowym Patronatem objął
starosta brzeziński Edmund
Kotecki. Nad organizacją
i przebiegiem festiwalu czuwały nauczycielki: Lucyna
Staszewska i Justyna Stańdo. Przyjazna atmosfera
i aplauz publiczności sprzyjały popisom artystów. Były
także momenty pełne obaw,
niepewności, tym bardziej,
że poziom wykonywanych
utworów z każdą chwilą był
coraz wyższy. Popisy wykonawców obserwowało jury
w składzie: Justyna Balwierczyk, Paweł Zybała, Iwona
Świniarska i Klemens Piotrowski. Przed ogłoszeniem

wyników w przerwie wystąpili uczniowie państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia
w Brzezinach. Po ich występie przyszedł długo oczekiwany moment na werdykt.
Przewodnicząca jury Iwona Świniarska ogłosiła, że
za dobór repertuaru, właściwą interpretację, oraz za
ogólny wyraz artystyczny
w tegorocznym festiwalu
w kategorii wokalnej (piosenka) I miejsce zajęła Marlena Karwacka z Gimnazjum w Dmosinie, II miejsce przypadło zespołowi
„Płomyki” ze Szkoły Podstawowej w Jeżowie, a III
Aleksandrze Lobie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach, Gabrieli Sameckiej
z e S z ko ł y Po d st awowe j
w Jeżowie, Klaudii Głowackiej z LO Brzeziny oraz zespołowi „Słoneczne Dziubaski” z oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej nr 3
w Brzezinach. Wyróżnienie
otrzymał Maciej Radzikowski ze Szkoły Podstawowej

w B ogdance oraz Daria
Skwarczyńska z Gimnazjum
w Przecławiu. W recytacji
najlepsi okazali się: Iga Sienkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach i Bartłomiej Łącki z LO Brzeziny.
II miejsce zajęła Zuzanna
Polit z Gimnazjum w Przecławiu, a III miejsca zajęli
Oliwia Sapińska i Krzysztof
Urbański ze Szkoły Podstawowej w Bogdance, zaś wyróżnienie Klaudia Trzcińska
i Julita Manista ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzezinach.
Grand Prix Festiwalu,
czyli nagrodę specjalną starosty brzezińskiego, otrzymała Aleksandra Perdas ze
Szkoły Podstawowej nr 3
w Brzezinach za własną interpretację utworu Czesława Niemena „Dziwny jest
ten świat”.
Kon kurs przysp orzył
wiele emocji i prawdziwych wzruszeń. „Spotkanie z piosenką i poezją” to
kolejna praktyczna lekcja

Uczestnicy I Powiatowego Festiwalu Młodych Talentów FOT. Grzegorz Kozieł
sprzyjająca promowaniu
uzdolnień młodzieży. Kunsztem aktorskim wykazali
się również wytrawni konferansjerzy z brzezińskiego liceum, którym udało się
przekonać publiczność, że
„Muzyka jest mową duszy,
a poezja natchnieniem”.
Na koniec miłym akcentem był udział w „spotkaniu

przy herbacie”. Był to wspaniały moment integracji zarówno uczniów, nauczycieli i jury.
Organizatorzy za naszym
pośrednictwem pragną podziękować Firmie Farmer,
Wamar, SPEED, PPHU NONEX, Zakładkom Mięsnym
Ściborów, Delikatesom Centrum, Cukierni Pastusiak,

Piekarni Brzezińska oraz
Piekarni Olszyńscy, którzy wsparli przedsiewzięcie.
A zgodnie z mottem: „Talent
jest jak diament, który trzeba oszlifować”, mają nadzieję, że zorganizowane kolejne edycje festiwalu pozwolą
odkrywać jeszcze inne talenty drzemiące w młodzieży.
 GK

Międzyszkolny konkurs recytatorski w Jedynce „Mistrz Matematyki” Konkurs Matematyczny



W czwartek 10 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach odbył się III konkurs recytatorski pod tytułem „Wiosna w poezji”. Do konkursu zgłosiło się 18 uczestników z 9 szkół podstawowych.

Recytatorska rywalizacja
była zacięta i stała na wysokim poziomie. Uczestnicy
zostali wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach międzyszkolnych i reprezentowali bardzo duże umiejętności. Wszyscy przygotowani
byli doskonale, nie tylko pod
względem aktorskim, ale
także zadbali o niezbędne rekwizyty i stroje. Nie zabrakło
recytacji z podkładami muzycznymi. Występ oceniało
jury w trzyosobowym składzie, które po wysłuchaniu
wszystkich uczestników bardzo długo obradowało. Przerwę wypełniły występy uczniów z grupy przedszkolnej
oraz klas drugich i piątych.
Po burzliwych obradach,
jury wyłoniło laureatów.
I miejsce zajął Mikołaj Połygiewicz ze Szkoły Podstawowej w Jeżowie, II miejsce

Zwycięzcy konkurs recytatorskiego FOT. Grzegorz Kozieł
Małgorzata Nowak ze Szkoły Podstawowej w Rogowie,
a III miejsce ex aequo Zofia
Białoskórska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach
i Oliwier Łapka ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzezinach.
Przyznano też dwie nagrody specjalne dla Kariny Piórkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Kołacinie oraz Julii

Zarębskiej ze Szkoły Podstawowej w Rogowie. Uroczystego wręczenia nagród
dokonał dyrektor Jedynki Zbigniew Zieliński wraz
z burmistrzem miasta Brzeziny Marcinem Plutą. Na zakończenie widzowie mogli
jeszcze raz podziwiać występy wszystkich laureatów
konkursu.
 GK



We wtorek 15 maja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki”, który adresowany był do
uczniów klas trzecich szkół podstawowych w regionie.

Na zaproszenie Dwójki odpowiedziało pięć szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach, w Bogdance, w Dąbrówce Dużej, Gałkowie Dużym,
Kołacinie i Woli Cyrusowej.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy matematycznej oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci,
a także pokazanie innej strony
,,królowej nauk”, która dostarcza radosnych przeżyć z osiągnięcia sukcesu oraz zachęca
uczniów do poznawania zasad
zdrowej rywalizacji.
Konkurs składał się z dwóch
etapów. Pierwszy odbył się
w macierzystych szkołach.
Uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów
przystąpili do II etapu międzyszkolnego, który odbywał
się w Szkole Podstawowej nr
2 w Brzezinach. Mieli do rozwiązania 9 zadań zamkniętych

Laureaci zmagań matematycznych FOT. Grzegorz Kozieł
i 5 zadań otwartych o podwyższonym stopniu trudności. Czas na rozwiązanie zadań wynosił 60 minut. Uczniowie wykazali się niezwykłą
wiedzą oraz umiejętnościami matematycznymi. Współzawodnictwo między Mistrzami Matematyki było wyrównane, o czym świadczy
fakt, że o pierwszym miejscu zdecydowała różnica tylko 2 punktów. I miejsce zajął Eryk Góralczyk ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach, II miejsce Jeremiasz

Michorczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, a III
miejsce Marcel Adamczewski
ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej.
Nagrody ufundowane przez
dyrektora szkoły wręczyła wiceburmistrz Brzezin Justyna Nowak. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych
wspaniałych sukcesów matematycznych. Organizatorkami konkursu w Dwójce były
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Bogusława Frydrych i Aneta Pawlik.  GK
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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
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Rowerem od pasieki do pasieki

W

niedzielę 20 maja Stowarzyszenie Strefa
Rowerowa Brzeziny oraz Rejonowe Koło
Pszczelarzy w Brzezinach zorganizowało rajd
rowerowy w ramach III „Od pasieki do pasieki”.

Rajd rozpoczął się o godz.
10.00 przed krytą pływalnią
Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach od posadzenia dorodnej lipy. W ramach akcji Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
w Łodzi „100 lip na 100-lecie Państwa Polskiego” posadzono miododajne drzewo. W posadzeniu drzewka
uczestniczyli prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Brzezinach Zbigniew Sokołowski, członek zarządu
Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy w Łodzi Henryk Wachowiec oraz prezes
Stowarzyszenia Strefa Rowerowa Brzeziny Krzysztof Wątorowski. Każde z sadzonych w ramach tej akcji
drzew otrzymało specjalną tabliczkę informującą
o idei. Jak się okazało zaledwie chwila była potrzebna,

aby świeżo posadzone drzewo znalazło opiekuna, który
zobowiązał się je doglądać
i podlewać.
Z Brzezin grupa blisko 80
rowerzystów rekrutujących
się spośród mieszkańców
Brzezin, Łodzi, Koluszek,
Gałkowa a nawet Skierniewic ruszyła w ponad 50 kilometrową drogę, trasą malowniczo wytyczoną przez
Sławomira Podgajnego, aby
dotrzeć do dwóch pasiek.
Ostatecznie trasę skrócono
do 30 kilometrów. W pierwszej z pasiek w Kołacinku
należącej do Zbigniewa Sokołowskiego można było
spróbować tegorocznego
akacjowego miodu wprost
z piastrów wyjętych z ula.
Na większości rowerzystów
taki świeży, niemal jeszcze
ciepły miód wyjęty prosto
z ula robił wrażenie i nawet

wybredni nie odmawiali poczęstunku.
Na trasie rajdu, Edward
Nockowski przedstawił histor i ę p a ł a c u z Ko ł a c i nie i jego odrestaurowania.
Z kolei od Zbigniewa Sokołowskiego uczestnicy wyprawy mogli dowiedzieć się
ciekawych informacji o pracowitym życiu pszczół. Tutaj
posadzono drugą miododajną lipę. Kolejnym przystankiem była pasieka Elżbiety
i Sławomira Sokołowskich
w Poliku, gdzie oprócz posadzenia trzeciego drzewa,
był czas na ognisko. Także i tutaj nie zabrakło miodowego poczęstunku. Aby
sprawdzić przyswojoną wiedzę z życia pszczół, przygotowano krzyżówkę z nagrodami. W pogodnej atmosferze rowerzyści rozjechali się
około godziny 15.00 jednośladami do domów. Na pożegnanie każdy z uczestników otrzymał przypinkę z napisem „Kręcimy na
Brzeziny”.
 GK

Liczna grupa uczestników rajdu "Od pasieki do pasieki" FOT. Grzegorz Kozieł

Na początku rajdu posadzono lipę drzewo miododajne przyjazne pszczołom FOT. Grzegorz Kozieł

Mieszkańcy ul. Leśnej mają asfaltową drogę



Dobiegają końca prace przy budowie drogi w ulicy Leśnej w Brzezinach. Przez wiele
lat była drogą nieulepszoną, a o asfaltową nawierzchnię mieszkańcy zabiegali od
dawna. Na 29 maja planowany jest odbiór techniczny zrealizowanej inwestycji.

Mieszkańcy z pewnością
odczują dużą jakościową
zmianę w swoim otoczeniu.
Była to jedna z ważniejszych miejskich inwestycji.
- O asfaltową nawierzchnię
w ulicy Leśnej zabiegałem
już jako radny na początku
swojej kariery samorządowej i cieszę się, że udało się
sprawę zakończyć pomyślnie, szkoda tylko że trwało
to tyle lat - mówi burmistrz
Brzezin Marcin Pluta.
Inwestycja w ulicy Leśnej została połączona z inwestycją w ul. Małczewskiej. Zdecydowano, aby
pr z e d p o ł oż e n i e m „dy wanika” asfaltowego najpierw wybudować w ulicy
kanalizację sanitarną włączając ją w ul. Małczewską. Prace rozpoczęły się
jeszcze w ubiegłym roku,
a ich inwestorem był Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Brzezinach. Za
kwotę ponad 2 milionów

zł wybudowano ponad 2,2
tys. metrów bieżących kolektora głównego o średnicy od 400 do 200 milimetrów oraz 1160 mb. sięgaczy od kolektora głównego
do granic nieruchomości.
Wybudowany kolektor pozwoli na podłączenie do
sieci kanalizacyjnej wszystkich istniejących posesji,
któr ych jest ponad 160,
a nawet tych wybudowanych w przyszłości. Obecnie powiat brzeziński na
p ołudniowej stronie ul.
Małczewskiej buduje chodnik z kostki betonowej aż
do ul. Leśnej.
W ulic y Leśnej w ykonano ponad 750 mb. kolektora głównego o średn i c y 2 0 0 m m z ap e w n i a jąc możliwość podłączenia
wszyst kich ist niejąc ych
nieruchomości. Dopiero
po zakończeniu inwestycji
związanej z budową kanalizacji sanitarnej można było

rozpocząć inwestycje drogową. Po wykonaniu koryta pod nową drogę ułożono podbudowę z kruszywa
łamanego na głębokości 25
cm. Dopiero na takiej podbudowie zostały położone
dwie warstwy asfaltu nośna
i ścieralna. Kruszywem łamanym utwardzono także
pobocza po obydwu stronach ulicy.
Już wkrótce do wybudowanej sieci kanalizacyjnej
będzie można rozpocząć
podłączanie pier wszych
nieruchomości. Wykonanie
przyłączy jest po stronie
właściciela nieruchomości. - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach złożył propozycję
uzyskania do 50% dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 tys.

Prace przy budowie drogi ul. Leśna FOT. Grzegorz Kozieł
zł na wykonanie przyłącza
kanalizacyjnego pod warunkiem, że takich przyłączy będzie przynajmniej

3 0 – mów i Janus z Cy wiński prezes Z akładu
Usług Komunalnych sp.
z o.o. w Brzezinach. Osoby

chętne mogą jeszcze ubiegać się o dofinansowanie
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
 GK
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Obchody Dnia Strażaka

N

a terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach 12 maja zorganizowano uroczyste obchody Miejsko – Powiatowego Dnia Strażaka. Licznie zebrani goście, poczty
sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dźwięki orkiestry OSP Brzeziny
pokazały dużą rangę tych uroczystości.

Dzień Strażaka był też elementem lokalnych obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta w intencji
strażaków koncelebrowaną
przez: ks. Władysława Moczarskiego - kapelana strażaków powiatu brzezińskiego,
ks. kanonika Marka Balceraka - dziekana dekanatu brzezińskiego, ks. Mariusza Wojturskiego - proboszcza parafii pw. Podwyższenia św.
Krzyża w Brzezinach, ojca
gwardiana Damiana Siwulę
- proboszcza parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu w Brzezinach oraz ks. Władysława
Kujawina - proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu.
Po uroczystej mszy św. nastąpiło złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości st. bryg. Jarosławowi
Wlazłowskiemu - komendantowi wojewódzkiemu

PSP w Łodzi przez dowódcę uroczystości - kpt. Erwina Mospinka oraz wciągniecie flagi państwowej. Minutą
ciszy uczczono też strażaków
z terenu powiatu brzezińskiego, którzy w minionym
roku odeszli na wieczną wartę oraz strażaków z Pęczniewa i Zielonej Góry, którzy
w ostatnich dniach zginęli
niosąc pomoc innym. Licznie
zgromadzonych gości witali:
komendant powiatowy PSP
w Brzezinach - st. bryg. Dariusz Guzek oraz prezes zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brzezinach - Leszek Jarząb. Wśród
obecnych z życzeniami dla
strażaków z powiatu brzezińskiego wystąpili: komendant wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. mgr inż. Jarosław
Wlazłowski, sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego dh, Krzysztof

Czułno, starosta brzeziński
Edmund Kotecki, burmistrz
Brzezin Marcin Pluta, nadleśniczy z Rogowa Grzegorz
Wasilewski reprezentujący
dyrektora Leśnego Zakładu
Doświadczalnego – Janusza
Falkowskiego, a na zakończenie przedstawiciel Ministra
Sprawiedliwości - Zbigniewa Ziobro - dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych
i Nieletnich w tym ministerstwie - Mikołaj Pawlak.
Tego szczególnego dnia
wręczono też odznaczenia
strażakom, którzy przyczynili
się do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Brązowym
Krzyżem Zasługi mł. bryg.
Mariusza Kaczmarskiego,
Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę st. ogn. Sławomira Grzelaka, i st. ogn.
Mariusza Kawczyńskiego.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał

Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” asp. Tomaszowi
Kłosińskiemu. Odznaczenia
te zostały wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w dniu
19 maja 2018 r. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono
Złotym Znakiem Związku druha Adama Podgórskiego,
a po raz drugi odznaczono
Złotym Medalem Za Zasługi
dla Pożarnictwa druha Andrzeja Marjańskiego. Wręczenie tych odznaczeń zaplanowano w innym terminie.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono Złotym Medalem Za Zasługi dla
Pożarnictwa następujące osoby: ks. Władysława Moczarskiego, asp. Joannę Jatczak,
mł. asp. Bogdana Banaszkiewicza, mł. asp. Krzysztofa Bogdańskiego, dh. Marcina Białobrzeskiego, dh. Mirosława Kompę, dh. Alfreda

Obchody Miejsko – Powiatowego Dnia Strażaka odbyły się w Muzeum Regionalnym w Brzezinach FOT. tomasz guzek

Fortunę. Srebrnym Medalem
Za Zasługi dla Pożarnictwa
odznaczono: mł.ogn. Bartłomieja Jastrzębskiego, st.sekc.
Radosława Filipińskiego, dh.
Kamila Hamerszmidta, dh.
Krzysztofa Lewandowskiego,
dh. Tomasza Cieniaka, dh.
Sylwestra Płoszkę. Brązowym
Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: asp.
Michała Stańczyka, dh. Kamila Wiaderka, dh. Andrzeja Nockowskiego, dh. Waldemara Kacprzyka. Uchwałą
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzezinach nadano
Odznakę Strażak Wzorowy:
dh. Darii Wójcik, dh. Monice
Banaszkiewicz, dh. Zbigniewowi Wawrzeńczakowi, dh.
Pawłowi Radke, dh. Tadeuszowi Gąsiorkowi.
W czasie Powiatowego
Dnia Strażaka odbyła się też
ceremonia wręczenia aktów
mianowania na wyższe stopnie służbowe strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Minister Spraw

Wewnętrznych i Administracji nadał stopień starszego
brygadiera brygadierowi Dariuszowi Guzkowi, stopień
młodszego brygadiera starszemu kapitanowi Emilowi
Dece. Te akty nadania wyższych stopni służbowych zostały wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia
Strażaka. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień aspiranta
młodszemu aspirantowi Robertowi Łapce. Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi nadał stopień starszego ogniomistrza: ogniomistrzowi Marcinowi Pawłowiczowi, ogniomistrzowi
Krzysztofowi Sobieszkodzie,
ogniomistrzowi Krzysztofowi
Trzewikowskiemu, ogniomistrzowi Tomaszowi Wojdalowi, stopień młodszego ogniomistrza starszemu sekcyjnemu Marcinowi Kiernerowi,
stopień starszego sekcyjnego sekcyjnemu Sebastianowi
Pałygiewiczowi. Wszystkim
nominowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!
 TOM
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Noc muzeów z Henryką Hakową

M

 zeum Regionalne w Brzezinach włączyło się
u
w akcję Noc Muzeów. Atrakcją wieczoru był
wernisaż prac Henryki Hakowej, które placówka
gromadzi od początku lat siedemdziesiątych.

Można powiedzieć, że to
pier wsza dyrektor brzezińskiego muzeum Elżbieta Putyńska - odkryła Henrykę Hak, twórczynię sztuki naiwnej, jak to
się współcześnie określa. Jej obrazy były wystawiane
na międzynarodowym festiwalu w Katowicach - Art
Naif Festiwal, a także we

Francji, a prof. Aleksander
Jackowski zaliczał Henrykę Hak do największych
twórców sztuki naiwnej
- informowała kierownik
Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów Łódzkiego Domu
Kultury - Danuta Wachowska. Placówka ta w swoich zbiorach także posiada

dzieła Henryki Hak i jest
współorganizatorem obecnej wystawy. O tych niezwykłych obrazach opow i ad ał rów nie ż dy rektor muzeum Paweł Zybała
i plastyk Bogusława Tyralska. - Te obrazy to wielki
nasz skarb - oceniał dyrektor Paweł Zybała, a Bogusława Tyralska wskazywała, że za każdym razem,
k ie dy s ą one w yst aw i ane, odkr ywa nowe przesłanie tych bogatych w treści symboliczne obrazów.

Największą niespodzianką dla uczestników wernisażu była jednak obecności samej Henryki Hak,
która przyjechała do Brzezin z córką. Oglądający te
pełne symboli prace sami
mogli więc zadawać pytania autorce o ich znaczenie. Wśród uczestników
w e r n i s a ż u o b e c n a by ł a
m.in. wiceprzewodnicząca
Rady Miasta - Zofia Krawczyk oraz redaktor naczelna „BIS” - Anna Barańska-Bekrycht.

O pró c z we r n i s a ż u n a
brzezińską noc muzeów zaplanowano też projekcję zdigitalizowanych filmów z lat 70 i 80
ukazując ych Brzeziny
z czasów PRL-u oraz poczęstunek w postaci pieczonych w piecu „wytrawnych” podpłomyków. Była
to też okazja, aby obejrzeć stałe wystawy muzealne: „Wielokulturowe miasto krawców” i „Warsztat
m i s t r z a A mbro z i ńs k i e go” - ukazujące krawieckie

Wernisaż poprzedziło miłe spotkanie przy słodkościach FOT. Grzegorz Kozieł

Dyrektor Zybała uroczyście powitał Henrykę Hak FOT. Grzegorz Kozieł

Obrazy zachwyciły widzów FOT. Grzegorz Kozieł

Wystawa Henryki Hak rozpoczęła Noc Muzeów FOT. Grzegorz Kozieł

tradycje Brzezin, „Salonik
mieszczański” i „Izbę ludową” - pokazujące życie
w naszym regionie około
100 lat temu oraz archeologiczną ekspozycję „Zaginione miasto” - ukazującą najstarsze zabytki ziemi
brzezińskiej. Dzieła Henryki Hak z najnowszej wystawy czasowej pt. „Życie
moje” będą prezentowane w brzezińskim muzeum
przez najbliższe dwa miesiące.

 GK
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Rozbudowa kanalizacji deszczowej

J

uż tego lata mieszkańcy domu przy Piłsudskiego 12 przestaną mieć kłopoty
z nadmiarem wody w podwórku podczas nawalnych deszczy. Prace zabezpieczające
podwórko zakończy TBS, a służby miejskie rozbudują kanalizację deszczową
w rejonie ulicy.

Zabezpieczenie podwórka przed wodą napływającą
podczas ulewy już wcześniej
było w planach Wspólnoty Mieszkaniowej. Problem
powstaje w wyniku bardzo intensywnych opadów,

zwykły deszcz jest odbierany przez standardową instalację. Decyzję o zabezpieczeniu podwórka wspólnota podjęła już w marcu
tego roku. Inwestycja jest
na końcowym etapie prac

projektowych. Niestety posesja znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. Oznacza to,
że wszelkie prace remontowe i modernizacyjne trzeba
konsultować. Zarządzające

kamienicą Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o. czeka w tej chwili na zezwolenie na zakres prac od konserwatora zabytków dotyczących posesji przy ulicy
Piłsudskiego 12. Pozytywna
decyzja konserwatora zabytków spowoduje podjęcie kolejnych etapów inwestycji.
Zdaniem władz miasta

kłopoty mieszkańców ulicy Piłsudskiego wymagają zdecydowanego rozwiązania. Na najbliższej sesji radni mają zatwierdzić
uchwałę o przeznaczeniu
środków z budżetu miasta
na prace związane z instalacją odbierającą nadmiar
wody w rejonie ulicy w wyp ad ku nawa lnych deszczy. Burmistrz zdecydował

AUTOPROMOCJA

Miejskie działki na sprzedaż pod budownictwo mieszkaniowe



 iasto Brzeziny ogłosiło przetarg na sprzedaż działek. W pierwszym sprzedano
M
8, a pozostało jeszcze 13 działek przy ul. Wojska Polskiego. Żadna z nich nie jest
obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich ani roszczeń.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
działki przeznaczone są pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z uzupełnieniem zabudowy usługowej.
Ich cena wywoławcza waha
się od 54 zł do 75 zł brutto za m². Sprzedaż dokonana zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
w którym wymagane będzie
przynajmniej jedno postąpienie wynoszące nie mniej niż
1% ceny wywoławczej. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie na rachunek miasta wadium w wysokości 5 tys. złotych za jedną
działkę. Pięć spośród działek

AUTOPROMOCJA

przeznaczonych do sprzedaży
znajduje się w obrębie czwartym miasta Brzeziny przy ul.
Wojska Polskiego (na wysokości posesji nr 34). Grunty
mają zapewniony dostęp do
drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Ich
wielkość waha się od 979 do
1416 m².
Pozostałe 8 działek znajduje
się także przy ul. Wojska Polskiego w obrębie trzecim na
wysokości ul. Orląt Lwowskich. Ich wielkość waha się
od 1103 do 1675 m². Zgodnie
z planem zagospodarowania
przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.

Ponadto miasto przeznaczyło do sprzedaży działkę
przy ul. Żeromskiego o powierzchni 1653 m². Cena
sprzedaży tej działki wynosi
160 tys. zł netto.
Ogłoszenie o sprzedaży
ukazało się na stronie internetowej Miasta Brzeziny oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny.
Szczegółowe informacje
dotyczące działek przeznaczonych do sprzedaży udzielane są w Wydziale Rozwoju,
Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III p., pokój 305,
telefon 874-22-24 wew. 317. 
 GK

Z okazji Dnia Dziecka,
życzymy Wam dużo zdrowia,
radości i niegasnącego uśmiechu,
aby każdy dzień Waszego życia był
pełen kolorów, szczęścia,
zabawy i beztroski.
Zastępca
burmistrza
Justyna Nowak

Przewodniczący
Rady Miasta
Tadeusz Barucki
FOT.freepik.com

Burmistrz
Miasta Brzeziny
Marcin Pluta

To miejsce na Twoją reklamę

46 874 31 31 wew. 2, bis@cpik-brzeziny.com.pl

o wprowadzeniu zmi an
w tegorocznym budżecie
i wprowadzeniu zadania
zatytułowanego „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Piłsudskiego”. Ostateczną decyzję
o uruchomieniu środków
podejmą radni podczas środowego LII posiedzenia
Rady Miasta w Brzezinach.

 AB

