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Uroczystości Bożego Ciała
W
czwartek 31 maja Kościół katolicki celebrował uroczystość Bożego Ciała i Krwi
Pańskiej, zwaną Bożym Ciałem. W Brzezinach uroczystości trzech brzezińskich parafii
rozpoczęły się mszą świętą o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Św. Franciszka
z Asyżu koncelebrowaną przez duchownych trzech brzezińskich parafii.

Po Eucharystii wyruszyła
procesja do czterech ołtarzy.
Pierwszy znajdował się na
terenie klasztoru oo. Franciszkanów w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. Z kościoła do pierwszego ołtarza
drogę zdobił kwiatowy dywan przygotowany przez panie i panów z Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu,
którym w zbieraniu kwiatów pomogło kilka mieszkanek Brzezin. Do zaznaczenia
krzyża wykorzystano szyszki, a motyw przewodni nawiązywał do obchodzonego
w tym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to gołębica, od
której rozchodziły się złociste promienie na całą Polskę.
Dodajmy, że od 5 rano dywan ten usypało 12 osób i co
roku jest on większy.
Następnie procesja z najświętszym sakramentem
wyruszyła do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej

Modrzewskiego, znajdował się drugi ołtarz przygotowany przez brzezińskich
druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej. Był to typo-

Procesja wyrusza z kościoła parafialnego pw. Św. Franciszka FOT. grzegorz kozieł
przez klasztorny parking ul.
Okrzei, Mickiewicza, Sienkiewicza, Modrzewskiego
i Głowackiego. Całą drogę

dziewczynki przystępujące
w tym roku do sakramentu
Pierwszej Komunii św. sypały płatki kwiatów. Na ul.

wy strażacki ołtarz, w którym skrzyżowane drabiny
przewiązane wężem strażackim utworzyły krzyż, a do

budowy ołtarza wykorzystano strażacki podnośnik.
Dwa kolejne ołtarze przygotowane przez mieszkańców
okolicznych posesji znajdowały się na ul. Głowackiego. Przy czwartym ołtarzu
ks. dziekan Marek Balcerak
proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej najświętszym
sakramentem udzielił wiernym błogosławieństwa na
cztery strony świata. Wcześniej ks. Marek Balcerak za
przygotowanie i organizację procesji podziękował kapłanom, osobom budującym ołtarze, organistkom za
oprawę muzyczną uroczystości, druhom strażakom,
policjantom za zapewnienie
bezpieczeństwa. Słowa podziekowania skierował także do asysty trzech brzezińskich parafii, ministrantów,
dzieci pierwszokomunijnych i wiernych tak licznie
zgromadzonych na dorocznej procesji eucharystycznej,
która przeszła po raz kolejny
ulicami Brzezin.

 GK
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Dni Brzezin i Strefy kibica na Mundial Sukces akcji Wielka Zbiórka Książek



Niewiele ponad dwa tygodnie zostały do Dni Brzezin. Zbliżają się też piłkarskie
Mistrzostwa Świata. Mieszkańcy Brzezin i okolic będą mogli obejrzeć wszystkie mecze
biało-czerwonych i wybrane pojedynki innych reprezentacji w Strefach Kibica.

Uczestnicy Dni Brzezin mecz
Polska-Kolumbia obejrzą na
dużym telebimie.
Tegoroczne święto miasta zapowiada się niezwykle
atrakcyjnie. Będzie to weekend 23/24 czerwca. Sobota to
imprezy na terenie Muzeum
Regionalnego w Brzezinach.
Będą między innymi warsztaty plecenia wianków, zawody kajakowe, koncerty INESS

z zespołem, grupy „Dzikie Jabłka” i „Co Noc” oraz świętojański korowód i puszczanie wianków na wodzie oraz ognisko.
Niedziela rozpocznie się
fazą pucharową Brzezińskich
Mistrzostw Świata 2018 na
Stadionie Miejskim przy ulicy
Sportowej. Wyłoni ona najlepsze zespoły, które po południu
wezmą udział w ceremonii dekoracji na scenie podczas Dni

Brzezin. Główna impreza święta miasta odbędzie się w Parku
Miejskim. O 16:30 uczestników oraz gości powitają władze miasta. Po dekoracji zwycięzców Brzezińskiego Mundialu i występach lokalnych
artystów o godzinie 18.00 rozpocznie się koncert pierwszej
gwiazdy wieczoru Anity Lipnickiej.
  CIĄG DALSZY NA STR. 24



Zakończyła się zbiórka książek w ramach akcji Zaczytani.org. Ilość zebranych
egzemplarzy przekroczyła nasze oczekiwania. Okazuje się, że mieszkańcy Brzezin
i okolic mają otwarte serca i doceniają znaczenie czytania książek.

Zbiórka miała na celu wyposażenie szpitalnych bibliotek dla dorosłych i dla dzieci.
Książka pomaga pacjentom
wracać do zdrowia, ponieważ zagłębiając się w lekturze
zapominają na chwilę o szpitalnej rzeczywistości. Jest to
ważne szczególnie wtedy, gdy
pobyt w szpitalu trwa wiele miesięcy. A niestety szpitalne biblioteki borykaja się

z brakiem nowych pozycji.
W Brzezinach w zbiórkę zaangażowani byli mali i duzi
mieszkańcy regionu. Podarowane egzemplarze podzieliliśmy na te dla czytelników
młodszych i starszych. Oddane książki były w bardzo dobrym stanie. Dla dzieci udało się zebrać blisko 300 książek, dla dorosłych prawie
160. Zawieźliśmy łącznie 13

kartonów (około 450 książek).
Do akcji włączyli się nie
tylko brzezinianie, ale także mieszkańcy okolicznych
miejscowości. Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
dziękuje serdecznie wszystkich darczyńcom. Mamy nadzieję, że podobne akcje na
stałe zagoszczą w kalendarzu
wydarzeń miejskich.   JBL
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Uroczystości Bożego Ciała

Msza świętą w kościele parafialnym pw. Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach FOT. Grzegorz kozieł

Po Eucharystii wyruszyła procesja do czterech ołtarzy FOT. Grzegorz kozieł

Brzezinianie podczas uroczystości Bożego Ciała FOT. Grzegorz kozieł

Panie z koła różańcowego uczestniczyły w procesji FOT. Grzegorz kozieł

Dziewczynki pierwszokomunijne sypały płatki kwiatów FOT. Grzegorz kozieł

Procesja Bożego Ciała w kwiatach FOT. Grzegorz kozieł
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POSZUKIWANY TECHNIK ELEKTRYK O SPECJALNOŚCI
AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I INFORMATYKA
Dzisiejszy r ynek oferuje atrakcyjne miejsca pracy
i wysokie wynagrodzenia dla
osób posiadających kwalifikacje w poszukiwanych zawodach. Potrzebni są m.in.
elektrycy, elektroenergetycy, specjaliści od automatyki przemysłowej, czy informatycy. Szczególnie cenieni
i chętnie zatrudniani są specjaliści łączący umiejętności
wykonywania instalacji elektrycznych i energetycznych
oraz obsługę i eksploatację
urządzeń i maszyn elektrycznych ze znajomością wdrażania i obsługi systemów automatyki przemysłowej i mechatroniki.
Wychodząc naprzeciw
tym oczekiwaniom w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach przy
współpracy z przedsiębiorstwem AGAT S.A dwa lata
temu otwarta została wyjątkowa klasa w zawodzie Technik Elektryk o specjalności automatyka przemysłowa
i informatyka, łącząca kształcenie w wyżej wymienionych
specjalnościach. Uczniowie
korzystają z wieloletnich doświadczeń szkoły w kształceniu techników elektryków
i informatyków oraz praktycznej nauki na warsztatach
szkolnych. Z kolei współpraca z przedsiębiorstwem
AGAT pozwala czerpać z doświadczeń firmy w zakresie
projektowania i wdrażania
systemów automatyki przemysłowej i mechatroniki.
Przy wsparciu merytorycznym i finansowym firmy

utworzona została pracownia automatyki przemysłowej. Jest już wyposażona
w kilka nowoczesnych stanowisk. W każdym semestrze
przybywają kolejne. AGAT
to firma znana z wykonywania prac na najważniejszych
inwestycjach w kraju np. metro w Warszawie, dworzec
Łódź Fabryczna, lotnisko
Okęcie, instalacje petrochemiczne dla PKN Orlen, Stadion Narodowy. Takie inwestycje charakteryzują się dużym stopniem koplikacji.
W związku z tym program
zajęć jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się
potrzeb związanych z szybkim rozwojem technologii
i umożliwia zdobycie umiejętności potrzebnych w zakresie stosowania automatyki w różnych gałęziach przemysłu.
Podjęcie nauki w klasie patronackiej firmy AGAT daje
liczne korzyści. Umożliwia
zdobycie wysokich kwalifikacji dzięki dostępowi do

nowoczesnych technologii,
naukę na stanowiskach zaprojektowanych i wykonanych w firmie, odbycie praktyk w przedsiębiorstwie,
uczestniczenie w zajęciach
prowadzonych przez specjalistów z AGAT-u i wycieczkach branżowych. AGAT
gwarantuje absolwentom którzy zechcą podjąć pracę
w firmie - zatrudnienie, dalszy rozwój zawodowy oraz
dla chętnych pomoc w podjęciu i ukończeniu studiów
wyższych. W każdym semestrze uczniowie wyróżniający się osiągnięciami z przedmiotów zawodowych otrzymują cenne nagrody. Po
ukończeniu 18 roku życia
mogą starać się o przyznanie
wysokiego stypendium fundowanego. Oferta jest o tyle
interesująca, że o stypendium może starać się każdy
uczeń, ponieważ jego otrzymanie nie jest uzależnione od
uzyskania określonej średniej ocen. Ponadto uczniowie mają możliwość zdobycia

bezpłatnie uprawnień SEP.
Klasa ma rozszerzony program nauczania informatyki
w zakresie wykonywania sieci komputerowych i programowania oraz języka angielskiego zawodowego.
Uczniowie mają możliwość
uczestniczenia w zajęciach
Reklama

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

prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni,
które są naszymi partnerami:
• Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki
• Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Informatyki
Po ukończeniu szkoły

absolwenci zdobywają umiejętności typowe zarówno dla
elektryków jak i
automatyków:
• montaż, obsługa i eksploatacja układów i systemów
automatyki przemysłowej i
mechatroniki
• programowanie sterowników PLC i mikrokontrolerów
• montaż i eksploatacja
urządzeń i maszyn elektrycznych takich jak: silniki, prądnice
transformatory, układy zabezpieczeń, układy sterowania, układy napędowe i inne
• wykonywanie instalacji
elektrycznych, energetycznych, alarmowych, światłowodowych i sieci komputerowych
• pomiar y elektr yczne
i elektroniczne
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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

Święto Powiatu Brzezińskiego
W
roku 100 – lecia Odzyskania Niepodległości, w Dniu Matki i zbliżającym się wówczas
Dniu Dziecka świętowaliśmy XVII Rocznicę Utworzenia Powiatu Brzezińskiego.
26 maja 2018 r. uroczystości rozpoczęto Mszą Św. z uroczystą oprawą sygnalistów
w intencji Mieszkańców Powiatu Brzezińskiego w kościele parafialnym w Dmosinie.

Po Mszy Św. złożono wieńce pod pomnikiem zbudowanym przez mieszkańców gm.
Dmosin w X rocznicę Odzyskania Niepodległości. Następnym punktem uroczystości były już same wydarzenia kulturalne. Zgromadzona

publiczność miała okazję wysłuchać koncertu współczesnej muzyki patriotycznej wykonanego przez zespół „Fabryka” - łączącej klasyczny
rock z brzmieniami elektronicznymi i poezją. Uczniowie i absolwenci Zespołu

Szkół Specjalnych w Brzezinach w tym dniu zostali odznaczeni Odznaką PTTK, za
inicjatywę krzewienia tradycji
patriotycznych wśród młodego pokolenia, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Po oficjalnej części odbyły się konkursy dla dzieci
i mam. W tym miejscu dziękuję za ufundowanie nagród:
restauracji Zapiekane, Hotelowi Nad Mrogą, Dinoparkowi w Kołacinku. Ponieważ to
święto było inauguracją tak
ważnych wydarzeń dla mam
i dzieci nie mogło zabraknąć
zabawy przy doborowej muzyce w wykonaniu Iness oraz
zabawy w strefie animacyjnej

specjalnie przygotowanej dla
dzieci. Najmłodsi mieli okazję do woli korzystać z szerokiej oferty dmuchańców,
puszczać olbrzymie mydlane
bańki czy malować swoje buzie. Dziękuję za pomoc w organizacji wydarzenia Gminie Dmosin, Ubojni Drobiu
Piórkowscy. Podziękowania,
także dla Koła Łowieckiego
„Brzezina”, Koła Łowieckiego
„Dzik”, Członkom Zarządu

O k r ę g o w e g o Po l s k i e g o
Związku Łowieckiego w Łodzi i Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Sokolnikom: Julitta
Bocianowska i Piotr Piotrowski oraz sygnalistom „Hubertusy”. Miło było Was gościć
na Święcie Powiatu Brzezińskiego. Dziękuję za wspólne
świętowanie.

 Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Inwestycje drogowe w powiecie – część I
Rozpoczęły się bardzo liczne inwestycje drogowe na
terenie powiatu brzezińskiego:
1. W Brzezinach zakończono budowę chodnika
przy ul. Małczewskiej – inwestycja wykonana po poprawkach prac zleconych
przez ZUK w Brzezinach
przy kanalizacji sanitarnej.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2490E w miejscowości Rogów w ulicach
Sportowa i Przejazdowa.

Zadanie finansowane
wspólnie z gminą Rogów.
Wartość zadania 827 281
zł- termin w ykonania 30.06.2018 r.
3. Modernizacja dróg powiatowych metodą cienkiego asfaltu tzw. „Slurry Seal”
na długości 15 km . Rozpoczął się pierwszy etap w postaci ścinki poboczy i odtworzenia rowów (na zdjęciu) – wartość całkowita
zadania 1 713 660 zł. Termin
wykonania - 15.09.2018 r.

4. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Władysławowo.
Wartość dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 160 000 zł.
Wartość zadania 478 465
zł. Termin wykonania –
31.08.2018 r.
5. Przebudowa obiektu mostowego wraz z dojazdem na długości 1 km
drogi powiatowej Nr 2913E
w miejs cowoś ci Gałków e k K o l o n i a . Wa r t o ś ć

dofinansowania 884 700 zł
z rezerwy subwencji drogowej i Gminy Brzeziny
40 tys. zł. Wartość zadania
1 850 000 zł. Termin wykonania - 16.11.2018 r.
6. Bieżące utrzymanie dróg – wartość zadania
172 200 zł. Termin wykonania do 30.07.2018 r.
W kolejnych numerach
będziemy informować Państwa o następnych pracach
na drogach Powiatu Brzezińskiego.
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Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

W

niedzielę 3 czerwca na zbiorniku wodnym w Parku Miejskim w Brzezinach
o d by ł y s i ę z awo d y wę d k a r s k i e z o k a z j i D n i a D z i e c k a . I m p re zę
zorganizował Polski Związek Wędkarski koło w Brzezinach przy udziale
między innymi Miasta Brzeziny.

Do zawo dów przystąpiło blisko 40 młodych wędkarzy, w tym także dzieci
niepełnosprawne skupione
wokół Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym dzieciom” w Brzezinach.
W niedzielny poranek
uczestnicy zawodów zajęli
stanowiska ustalone w drodze losowania. Właściwe łowienie mogło się rozpocząć
po obowiązkowym zanęceniu. Blisko trzy godziny później, po komisyjnym zważeniu i zmierzeniu złowionych
ryb poznaliśmy zwycięzców. Na terenie Muzeum
Regionalnego w Brzezinach

odbyło się wręczenie nagród. Zwycięzcy w swoi ch k ate gor i a ch w i eko wych otrzymali wędki, kołowrotki, zdobywcy trzech
pierwszych miejsc puchary,
a wszyscy uczestnicy dyplomy i medale.
W kategorii do lat 12,
I miejsce z wynikiem 1,33
kilograma złowionych ryb
zajęła Katarzyna Jadczak. Jej
41,5 centymetrowej długości amur ważący 0,85 kilograma był zarówno największą jak i najcięższą rybą złowioną podczas niedzielnych
zawodów. II miejsce zajął
Piotr Kotynia z wynikiem
1,06 złowionych ryb, zaś III
miejsce przypadło Erykowi

Kamińskiemu z wynikiem
0,85 kg ryb.
W kategorii do lat 14,
I miejsce zajął Adrian Filipiński, II miejsce zajął Maks
Świerczyński, zaś III Maciej
Miazek.
W kategorii do lat 16,
I miejsce z wynikiem 1,8 kilograma złowionych ryb zajął Oliwier Poździej, II miejsce Kacper Śnieguła który
złowił blisko 1,5 kilograma
ryb w tym blisko 38 centymetrowej długości amura, zaś III miejsce Marcin
Goska, który w podbieraku miał ponad pół kilograma ryb.
Udział w zawodach najw i ęk s z ą r a d o ś ć spr aw i ł

Uczestnicy zawodów wędkarskich FOT. Grzegorz kozieł
niepełnosprawnym uczestnikom ponieważ były dla
n i c h o g r o m n ą z a b aw ą .

Wędkarską imprezę z okazji Dnia Dziecka zakończył
niedzielny piknik połączony

z poczęstunkiem i degustacją pieczonych kiełbasek.
 GK

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
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Dzień Dziecka w Witkowicach Uroczystości Bożego Ciała



Kilkudziesięciu mieszkańców Witkowic zgromadziło się na kolejnym już Dniu
Dziecka. Tradycyjnie organizuje go dla najmłodszych lokalne Koło Gospodyń
Wiejskich oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.

W tym roku pogoda sprzyjała zabawie na świeżym powietrzu. Na najmłodszych
uczestników zabawy czekało wiele atrakcji. Jedną z nich
była „podróż w niebo" na
podnośniku, który udostępnił Tomasz Kobus. Chętnych
do skorzystania z takiej okazji
nie brakowało.
Dzieci mogły się zapoznać
także z pojazdami, którymi
pozostającymi w dyspozycji

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Witkowice. Odbyły się też liczne konkursy. Obok typowo strażackich
konkurencji, jak przeciąganie
węża i trafianie wodą w cel,
nie zabrakło także cieszącego się dużym powodzeniem
przeciągania liny oraz biegu w workach. W nagrodę
najmłodsi otrzymywali słodkości. Oprócz poczęstunku
na stołach przygotowano też

grilla, a na podsumowanie
imprezy świąteczny obiad dla
jej uczestników.
To był dzień pełen atrakcji,
za co z pewnością należą się
podziękowania organizatorom - KGW Witkowice z Mirosławą Szymańską i Iwoną Jedynak na czele oraz jednostce OSP Witkowice, której
przewodzi radny Jacek Tokarski.
 TOM

W Dniu Dziecka w Witkowicach wzięło udział kilkadziesiąt osób FOT. Tomasz Guzek



Każdego roku dywan kwiatowy, jaki na terenie klasztoru oo. Franciszkanów
przygotowują na Boże Ciało członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Zalesia wydaje
się większy i piękniejszy.

W tym roku jego motyw nawiązywał do 100-lecia odzyskanie niepodległości przez
Polskę. Była tam mapa Polski z rybą jako symbolem
kraju katolickiego oraz krzyżem. - Ogromna biała gołębica miała symbolizować pojednanie i konieczność wzajemnego szacunku
- wyjaśnia przewodnicząca KGW Zalesie - Elżbieta Ołubek. Panie z sołectwa
Zalesie kwiaty zbierały przez
kilka dni. W odpowiedzi na
apel o. gwardiana wsparły je też mieszkanki miasta

Brzeziny. Nie zabrakło tu
żarnowca, chabrów, piwonii, jaśminów, stokrotek,
goździków i róż. Wykorzystano też liście akacji oraz
dębu. W środę przed Bożym
Ciałem panie i pomagający
im panowie rysowali wzór.
Samo sypanie kwiatów trwało od godziny piątej rano do
8.30, a zajmowało się tym 13
członkiń KGW Zalesie.
Dywan usytuowany przy
pier wszym ołtarzu procesji Bożego Ciała wyglądał naprawdę imponująco. Dziełem koła było także

przybranie pierwszego ołtarza. W czasie procesji członkinie KGW Zalesie niosły
również figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Podobnie
czynią to na każdej procesji w klasztorze oo. Franciszkanów, które odbywają się 13 dnia miesiąca od
maja do października. Warto przypomnieć, że w brzezińskim klasztorze niedawno podziwialiśmy inne dzieło pań z Zalesia - ogromne
palmy wielkanocne sięgające aż pod sufit świątyni.

 TOM

Członkinie KGW Zalesie niosły figurę Matki Boskiej Fatimskiej FOT. Tomasz Guzek

Reklama

2/VI/2017

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

22/X/2017

15/I/2013

1/I/2011

22/X/2017

5/I/2014

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

Zatrudnię
Szwaczki
Praca stała
Stałe kroje
Wysokie zarobki
Możliwość
zakwaterowania
513 761 761
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Zawiadomienie
o zmianie wysokości stawek opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Burmistrz Miasta Brzeziny, stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017
poz.1289 z późn.zm) zawiadamia, w dniu 26 kwietnia 2018 r. Rada Miasta
Brzeziny podjęła uchwałę Nr LI/373/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego dnia 17 maja 2018 r. pod poz. 2762 i zgodnie z §8 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od
dnia 1 czerwca 2018 r.
Od dnia 1 czerwca 2018 roku na terenie miasta Brzeziny obowiązują
nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane oraz
wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
2. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
na odpady komunalne, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

3. Ustalono wyższą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności na odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób
selektywny zbierane i odbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy:

5. Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są w sposób
selektywny zbierane i odbierane – w wysokości 113,40 zł rocznie za jeden
domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez część roku oraz w wysokości 226,80 zł rocznie, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane
i odbierane.
Zmiana stawki opłaty, jeżeli nie zmieniły się pozostałe dane podane w deklaracji nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji (art. 6 m. ust. 2a ).
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych
wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone
przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zobowiązani są uiszczać miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

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

Firma SOLCRAFT
zatrudni mechanika,
operatora maszyn
i urządzeń,
kandydata na brygadzistę
do zakładu w Bogdance.

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

At

Kontakt:
rekrutacjabogdanka@wp.pl
tel: 46 8740100

ceny!

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

Zatrudnię
pielegniarkę

12/V/2018

17/VIII/2017

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET

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

9/IV/2018

Agnieszka Fijałkowska, English 4 you and me, tel. 692 775 167
11/III/2018

3/VI/2017

Serdecznie zapraszam na zajęcia w MAJU i w CZERWCU!

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

19/IV/2018

15.06.2018 r. w godz. 8:00 do 12:00: Gaj gm. Brzeziny, Janów
gm. Dmosin.
w godz. 11:00 do 15:00: Bogdanka POM, Nowostawy 2.

16/V/2018

Zadzwoń
Przyjdź
Zobacz jak uczymy
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Biegi Trzeźwości w Brzezinach

W

niedzielę 27 maja na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej
odbyły się organizowane już po raz kolejny „Biegi Trzeźwości”. Od początku
ich przesłaniem jest integracja środowisk abstynenckich.

Tradycyjnie biegi organizowane przez Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach
przy udziale Miasta Brzeziny zgromadziły uczestników
z klubów i grup abstynenckich z Brzezin i sąsiednich
miejscowości: Rawy Mazowieckiej, Skierniewic, Strykowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Bełchatowa, Koluszek i Dmosina. Wśród

gości obecni byli zastępca
burmistrza Justyna Nowak,
Tadeusz Barucki przewodniczący Rady Miasta, Andrzej
Kurczewski przewodniczący
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krzysztof Kotynia
pełnomocnik burmistrza ds.
uzależnień.
W ramach Biegów Trzeźwości rozegrano kilka biegów na różnych dystansach

dla różnych kategorii wiekowych, w których uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
Wśród dzieci na dystansie 100 metrów wygrał Igor
Nowak przed Natalią Krakowiak, Aleksandrem Strachem i Leną Wiąz. Wśród
chłopców zwyciężył Patryk
Poździej, przed Janem Kotynią i Kamilem Poździejem.
Panie pobiegły na dystansie
200 metrów. Wygrała Jolanta

W biegu otwartym uczestniczyli wszyscy chętni FOT. Grzegorz kozieł

Wszyscy uczestnicy „Biegu Trzeźwości” podczas pamiątkowego zdjęcia FOT. Grzegorz kozieł

Płocka, która pokonała Małgorzatę Frąckowską-Korneluk i Marzenę Dudkę.
Wśród mężczyzn zwyciężył
Andrzej Dubel, II miejsce
zajął Krzysztof Miniatorski,
a III Grzegorz Poździej.
Zwycięzcy Biegów Trzeźwości otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i statuetki, które wspólnie wręczyli zastępca burmistrza
Justyna Nowak, Tadeusz
Barucki przewodniczący
Rady Miasta, Andrzej Kurczewski – przewodniczący Miejskiej Komisji Rozw i ązy wani a Problemów

Alkoholowych, Krzysztof
Kotynia pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień oraz
Wojciech Lewandowski, prezes Abstynenckiego Klubu
Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach. Zwieńczeniem biegów trzeźwości był
bieg integracyjny, do którego
przystąpili wszyscy uczestnicy.
Po wyczerpujących zawodach dalsza część imprezy
odbywała się w ramach pikniku rodzinnego. Organizatorzy zaprosili uczestników
na potrawy z grilla, a później
do kolejnych konkurencji,

tym razem już mniej wyczerpujących. Rozegrano
rzut kulą oraz przeciąganie
liny. Dużo emocji wzbudziło pokonywanie slalomu pomiędzy pachołkami w alkogoglach.
Zorganizowanie Biegów Trzeźwości było możliwe dzięki dotacji udzielonej
przez miasto Brzeziny. Organizatorzy za naszym pośrednictwem pragną podziękować władzom miasta,
a także Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach i Brzezińskiego Klubu Sportowego
„Start”. 
 GK

Zastępca Burmistrza Justyna Nowak wręcza pamiątkowy dyplom FOT. Grzegorz kozieł
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Życzenia od uczniów Dwójki dla mamy i taty

D

zień Matki i Dzień Ojca to dwie z najważniejszych
dat z kalendarza. Uczniowie klas pierwszych Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach 29 maja uczcili
te święta jako DZIEŃ RODZINY.

Dzieci z klas Ia, Ib i Ic
w r a z z n au c z y c i e l k a m i
Anną Kmieć, Iwoną Matusiak-Karnowską, Elżbietą Majczak i Joanną Zielińską przygotowały akademię dla swoich rodziców

i opiekunów. Wszyscy zebrali się licznie w sali gimnastycznej, która w tym
dniu przypominała wiosenno-letnią łąkę w pełnym
rozkwicie. Kwiaty wystawiały swoje główki do słońca,

a nad nimi wirowały w tańcu kolorowe motyle niczym
z krainy baśni. Jak w dekoracji tak i w przedstawieniu oprócz tańczących kwiatów nie zabrakło bajkowych
wróżek, króla i królowej
oraz postaci z wielu dziecięcych bajek- m.in. Jasia
i Małgosi, Czerwonego Kapturka, Baby Jagi, Kota w butach, a nawet Króla Maków

i Królowej Bławatków.
Dzieci podkreślały, że bajki pomagają zrozumieć, co
w życiu jest najcenniejsze
oraz wyraziły podziękowania i szacunek dla najważniejszych osób w ich życiu. Nie zabrakło również
prawdziwie operowej muzyki czy przepięknego walca, w rytmie którego uczniowie zatańczyli prosząc

swoje mamy do tańca. Piosenki, które odśpiewały
dzieci wycisnęły nie jedną
łezkę z oka, choć cały występ przebiegał w radosnym nastroju. Nikt już pewnie nie zada pytania „A czy
bardziej kochasz Mamę czy
Tatę?”, bo dzieci wyraźnie
zaznaczyły równość obojga rodziców, podkreślając
jedynie, że każdy ma inną

Uczniowie klas I podczas przedstawienia FOT. Grzegorz kozieł

Licznie zebrani rodzice i nauczyciele FOT. Grzegorz kozieł

Pani dyrektor Dwójki zaprasza na poczęstunek FOT. Grzegorz kozieł

Przedstawienie sprawiło wiele radości dzieciom FOT. Grzegorz kozieł

rolę i obowiązki w rodzinie, a miejsca na miłość dla
nich w dziecięcych sercach
jest po równo. Na zakończenie wszyscy rodzice zostali zaproszeni na smakowity
słodki poczęstunek i tańce,
tym razem już dyskotekowe.
Zarówno dzieci jak i rodzice w cudownych humorach
opuszczali mury szkoły.

 GK

Reklama

10/VI/2017

- terapia mięśniowo - powięziowa
- terapia manualna kręgosłupa i stawów
- igłoterapia
- trening funkcjonalny
- leczenie zespołów bólowych stawów
- rehabilitacja domowa
- masaż leczniczy

tel. 535-228-336

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

5/VI/2017

Gabinet fizjoterapii
Stacja Leczenia Ruchem

Drogiemu Koledze
Ireneuszowi Kosuda i Jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Matki
składają
Zarząd i Pracownicy BSM

10
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Sztafeta biegowa z Łodzi do Monte Cassino

S

ławomir Adamczewski, 54- letni mieszkaniec Brzezin, podinspektor Policji w stanie
spoczynku, strażak OSP Lipiny, który pokonał dystans maratonu w czasie krótszym
niż 4 godziny, uczestniczył w sztafecie biegowej z Łodzi do Monte Cassino
„Cześć i chwała bohaterom”.
było się przespać oraz cztery
busy, które przewoziły zmiany na następny punkt, w którym rozpoczynano kolejny
autopromocja

Sławomir Adamczewski FOT. Grzegorz kozieł
Bieganie zawsze było mają
pasją, ale nie zawsze miałem
na nie czas. O biegu dowiedziałem się 2 lata temu od
mojego kolegi zastepcy komendanta Straży Miejskiej
w Łodzi Piotra Czyżewskiego. Jako policjant uznałem, że
jest to dobry sposób na oddanie hołdu żołnierzom, którzy walczyli pod Monte Cassino i tam zginęli, wspaniały sposób aby uczcić stulecie
odzyskania niepodległości a także promocji mojej rodzinnej miejscowości, Brzezin - mówi Sławomir Adamczewski. Sam jest postacią
nietuzinkową. Jest honorowym dawcą krwi (na koncie
ma 29 litrów oddanej krwi),
a jako policjant został odznaczony „Brązowym krzyżem
zasługi” za pomoc po służbie
przy pożarze. Jest też wolontariuszem, chociaż sam woli

określać się jako pomagacz.
10 maja wspólnie z 18 innymi osobami rekrutującymi się spośród strażników
miejskich z Łodzi i Bełchatowa, policjantów, strażaków
uczestnicy wyruszyli spod
katedry łódzkiej mając do pokonania 1920 kilometrów.
Biegli bez przerwy 9 dni i 9
nocy zmieniając się co kilkanaście kilometrów przez Polskę, Słowację, Austrię i Włochy. W zamyśle każdy uczestnik sztafety miał pokonać 10
kilometrów na dobę w dzień
i 10 kilometrów w nocy, ale
z uwagi na kontuzje zdarzało się, że trzeba było przebiec nawet i 30 kilometrów
na dobę, jedynie z kilkugodzinną przerwą na spanie.
Zabezpieczeniem socjalnym
biegu były dwa busy z kuchnią, gdzie przygotowywano prowiant i gdzie można

odcinek biegowy. -Najtrudniejszy dla mnie był do pokonania 19 odcinek, na którym
miałem do przebiegnięcia 10
kilometrowy podbieg, przy
nachyleniu 14-16 procent. To
była praktycznie ściana, na
którą musiałem się wspinać.
W samym Monte Cassino

przyjęto nas bardzo ciepło,
trochę z niedowierzaniem,
ale dopiero czytając napisy na
naszych koszulkach o tym, że
jest to bieg ciągły z Polski, podziw dla nas bardzo wzrósł –
dodaje Sławomir Adamczewski. Droga powrotna była łatwiejsza, trwała ponad 20

godzin, wracaliśmy busami
zmęczeni ale szczęśliwi mówi
Sławomir Adamczewski .
Zamysłem organizatora
jest zorganizowanie kolejnego biegu na dłuższym odcinku, także związanym z ważnym wydarzeniem.
 GK
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Dzień Rodziny w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach

W

Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach 29 maja obchodzono Dzień Rodziny. Z tej
okazji przygotowano szereg atrakcji zarówno dla dzieci jak i ich rodziców.
Zaplanowanym na ten dzień rozrywkom sprzyjała piękna, słoneczna pogoda,
która gwarantowała udaną zabawę.

Dzieci już od samego rana
mogły bawić się na przedszkolnym placu zabaw korzystając z dmuchanych zabawek oraz próbując waty
cukrowej. Popołudnie zaś

zarezer wowane było na
wspólną zabawę z rodzicami.
Przedszkolne święto rozpoczęło się tradycyjnie od niespodzianki przygotowanej
przez rodziców. W tym roku

dzieci miały okazję posłuchać
i obejrzeć kilka inscenizacji
wierszy znanych polskich autorów. Aktorskie wykonanie
rodziców zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie.

Kolejny etap Dnia Rodziny
stanowiła zabawa z Agencją
Artystyczną Macieja Goździeli. Wspólne tańce przy muzyce integrowały wszystkich
uczestników i tworzyły radosny nastrój. Dodatkowymi
atrakcjami były pokazy strażackie, przejażdżka kucykiem
oraz puszczanie mydlanych
baniek przez przedszkolną

maskotkę Królika Lucjana.
Po zakończonej zabawie zaproszono gości do przedszkolnej kawiarenki, gdzie można
było skosztować wspaniałych
wypieków oraz aromatycznej
kawy i herbaty. Na zwolenników tradycyjnej polskiej kuchni czekał bigos oraz wytworne sałatki. Nie zabrakło także
przysmaków z grilla.

Dzieci podczas wspólnej zabawy FOT. Grzegorz kozieł

Królik Lucjan bawi najmłodszych FOT. Grzegorz kozieł

Po zakończonej zabawie zaproszono gości do przedszkolnej kawiarenki FOT. Grzegorz kozieł

Wspólne tańce przy muzyce integrowały wszystkich FOT. Grzegorz kozieł

Pokaz strażacki bardzo cieszył najmłodszych FOT. Grzegorz kozieł

Przedstawienie przygotowane przez rodziców FOT. Grzegorz kozieł

Festyn rodzinny w Przedszkolu Nr 1 nie byłby możliwy
gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Organizatorzy za naszym pośrednictwem dziekują przewodniczącej Rady Rodziców Marcie Dąbrowskiej,
rodzicom, strażakom, panu
Maćkowi, dzieciom, sponsorom oraz pracownikom
przedszkola.
 GK
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SPRZEDAM VW Passat 2012 r.,
Highline, 170 KM, DSG, przebieg
143 tys. km, tel.504 156 235
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
SPRZEDAM Focus 2002/03, benz.-gaz, 516 916 630
KUPIĘ stare motocykle – motorowery, 604 627 402
SPRZEDAM samochód Chevrolet
Lacetti, rok 2004, tel. 510 038 099

KRYCIE dachów, papa termozgrzewalna, 572 969 432
ŚCINKA drzew, niedrogo, tel. 727
668 566
GŁADŹ i malowanie, 531 484 914
BUDOWY kompleksowo, wykończenia wnętrz, 505 509 874
MATEMATYKA – liceum, gimnazjum, studenci, 502 208 511
DACHY, PAPA TERMOZGRZEWAL
NA,MALOWANIE,SMAROWANIE,
GWARANCJA, PROFESJONALNIE
735-300-550
UKŁADANIE kostki brukowej
i granitowej, 537 705 155
PROFESJONALNIE kuchnie, szafy, zabudowy, 607 815 125
TANIO zetnę i potnę drzewa, 537
843 600
OGRODZENIA klinkier, granit, łupek 604 543 817

Usługi

Praca

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
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

ZATRUDNIĘ do zbioru borówki
amerykańskiej, 605 660 573
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
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
Z AT R U D N I Ę
kucharza
783-985-926
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę 604-381-688
ZATRUDNIĘ do zakładu garmażeryjnego tel. 509-127-870
FIRMA odzieżowa zatrudni
szwaczki (praca stałe zatrudnienie), 509 233 753
PRZYJMĘ pracownika do dociepleń, tel. 608-578-596
Z ATRUDNIĘ murarzy 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

Motoryzacja

kat. B lub C. Dobre wynagrodzenie tel. 601-153-348
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
ZATRUDNIĘ pomoc do lakierni.
Mężczyzna lub kobieta. Stała praca, 519 124 604
ZATRUDNIĘ do zakładu stolarskiego przy produkcji mebli, 519
124 604
ZATRUDNIĘ do prac dekarskich.
Umowa o pracę, 602 138 477
ZATRUDNIĘ pomocnika na krojownię. Praca stała, tel. 606 489
403
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, transport międzynarodowy, 695 602
799 lub 607 838 520
ZATRUDNIĘ szwaczki – praca cały
rok, 509 869 237
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
ZATRUDNIĘ pracownika do gospodarstwa rolnego, kat. B+T,
z doświadczeniem, tel. 606 155
155
ZATRUDNIĘ spawacza do cięcia
złomu - Koluszki, tel. 602579706
SPRZEDAWCĘ w sklepie mięsnym
„GROT”, kontakt 501 620 311
OSOBĘ do robienia pizzy
(Pizzermen) możliwość przyuczenia, kontakt, 501 620 311
ZATRUDNIĘ do biura, 516 192 529
FIRMA remontowo budowlana
zatrudni pracowników, 606 794
645
PRACOWNIKA na budowę, 535
662 878
PRZYJMĘ szwaczki emerytki/rencistki, 601 160 669
PRZYJMĘ szwaczki, 501 025 190
ZBIÓRKA borówki amerykańskiej,
tel. 608 268 734
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, tel.
501 038 542
POTRZEBNY pracownik do prac
porządkowych w podwórku
i ogrodzie, 604 607 306
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 508
853 414
PRASOWACZKĘ, 507 755 880, 512
970 000
ZATRUDNIĘ do zbioru borówki
amerykańskiej, zapisy 790 650 064
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 604 543 817
ZATRUDNIĘ do prac elewacyjnych i wykończeń wnętrz, bez
nałogów, 504 818 183
POTRZEBNA kobieta do starszej
osoby w Przecławiu, 606 618 633

Nieruchomości
SPRZEDAM – zamienię 72
m2, IV p na mniejsze osiedle
Kulczyńskiego, 698 189 876
DZIAŁKI budowlane 850m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja,
508 301 005, 601 305 357
KUPIĘ mieszkanie do remontu
lub zadłużone Brzeziny, Koluszki
i okolice, 731 746 722
DZIAŁKI budowlane w pełni
uzbrojone od 65.000 sprzedam
w Brzezinach przy ul. Okrzei, 501
034 069
ZAMIENIĘ 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
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
SPRZEDAM dom w Koluszkach,
665 925 923
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
SPRZEDAM działkę o powierzchni 2300 m2 wieś Witkowice, tel.
781 294 174
SPRZEDAM 42 m2, 693 975 425
SPRZEDAM działki w Rogowie
1585 m2 i 2941 m2, 664 062 125
SPRZEDAM działkę budowlaną 1500 m na Józefowie, gmina
Rogów, tel. 695 586 140
WYNAJMĘ 2 lokale o powierzchni 36 m2 i 51,5 m2 pod działalność gospodarczą w Koluszkach
przy ul. Brzezińskiej 14. Jest możliwość połączenia ich, kontakt 509
029 745 lub 509 029 746
GARAŻ kupię przy Głowackiego,
507 789 630
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
SPRZEDAM M3 bloki TBS,
Brzeziny, tel. 513 126 981
SPRZEDAM działkę 600 m2, ul.
Kordeckiego, 664 811 218
SPRZEDAM siedlisko + 0,70 ha,
Zacywilki, 605 138 765
SPRZEDAM pilnie dom, 505 557
355
SPRZEDAM atrakcyjne działki 505
557 355
SPRZEDAM niezabudowaną nieruchomość w m. Kołacinek gmina

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

22/V/2018

7/VI/2018

Meble
pod wymiar
kuchenne,
biurowe, szafy,
garderoby
tel. 502 148 234

601 -33-56-23

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

6/VI/2018

Reklama

Maciej Sysa, Jakub Piątkowski
13.06.2018 r.
Krzysztof Jeske, Grzegorz Maślanko
20.06.2018 r.

17/V/2018

Dmosin o powierzchni 1,12 hektara (zalesiona), kontakt 600 439 938
SPRZEDAM działkę budowlaną
w Brzezinach przy ul. Potockiego
około 1200 zł, 604 627 402
WYNAJMĘ budynek na cele gospodarcze lub mieszkaniowe 150
m2, długoterminowo, Brzeziny,
tel. 662 089 398

Różne
SKLEP firmowy "Metaloplastyka”
zaprasza na zakupy. Oferujemy
duży wybór biżuterii srebrnej
i złotej, naprawy, grawerowanie,
skup złomu srebrnego i złotego,
upominki urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,
Targowisko Miejskie.
KUPIĘ zboże, 508 471 814
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 pszenżyto i mieszankę zbożową, 604 358 755
SPRZEDAM wyposażenie sklepu
cukierniczego, 516 190 960
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
WYWÓZ ziemi, gruzu, gliny, rozbiórka, 503 073 500
PIACH, żwir, transport, 503 073
500
SPRZEDAM stemple budowlane,
600 804 392
SPRZEDAM jałówkę (wysoko cielna), tel. 510 038 099
SPRZEDAM maszyny szwalnicze
i ladę sklepową tel. 508 364 852
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Przewodnik po zawodach dziennikarz

Ślub jak z bajki


FOT.pixabay.com

Już od wielu miesięcy cały świat mówi o wydarzeniach związanych ze ślubem
księcia Harry'ego z amerykańską aktorką Meghan Markle. Szum wokół pary zaczął
się w listopadzie zeszłego roku, kiedy para ogłosiła swoje zaręczyny.

FOT.pixabay.com

Studia pomagają przygotować
się do tej pracy. Tak naprawdę nie da się wyuczyć tego zawodu, trzeba mieć to we krwi
i wiele nad sobą pracować.
Wskazana jest też umiejętność dobrego kontaktu z innymi ludźmi. Nie jest to bardzo dobrze płatna praca.
Zarobki zależą od wielu czynników, między innymi rodzaju redakcji i wartości tekstu. Często spotykaną praktyką szczególnie w lokalnych
gazetach jest zapłata zależna
od objętości tekstu. To znaczy pięć groszy za znak (litery oraz spację).
Dziennikarze mogą

pracować w różnych dziedzinach. Może to być dziennikarz sportowy, śledczy, polityczny, naukowy czy korespondent wojenny. Mimo to
niezależnie od podejmowanej problematyki musi mieć
on przynajmniej częściową
wiedzę z każdego zakresu.
Tryb pracy również jest zależny od rodzaju redakcji i wydawanej gazety. Dla ludzi zatrudnionych w dzienniku codziennym pisanie artykułów
zaczyna się późnym wieczorem albo w nocy. Na napisanie tekstu jest tylko kilka minut oraz często jest z góry
ściśle wyznaczona liczba

znaków. Jeśli zaś pracuje się
np. w dwutygodniku, presja
czasu jest mniej odczuwalna. Jest jeszcze możliwość wykonywania tego zawodu jako
freelancer, czyli osoba nie
związana umową z żadnym
zakładem pracy, lecz sprzedająca teksty dowolnym redakcjom. W takim wypadku samemu ustala się system pracy.
Dziennikarstwo daje możliwość ciągłego rozwoju osobistego. Zmusza do kreatywnego myślenia, dbałości o szczegóły i zdobywania informacji.
Jest to ciekawy zawód, ale zarazem trudny i stresujący.
 Młoda redakcja

Kibicowskie szaliki
dla brzezinian
Ju ż 2 4 c z e r wc a , w c z a sie Dni Brzezin, będziemy
mogli kibicować reprezentacji Polski w piłce nożnej
w meczu z Kolumbią podczas Mundia lu w Rosji.
Mamy nadzieję, że brzezińska Strefa Kibica w Parku Miejskim połączy małych i dużych, a duch kibicowania zagości w sercach
mieszkańców.
Prawdziwi kibice dobrze
wiedzą, że nie ma pełnego
dopingowania bez odpowiednich gadżetów. Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach specjalnie na
ten dzień przygotowało dla
fanów piłki nożnej niespodziankę. Dla pier wszych
400 osób, które 24 czerwca

przyj dą do St ref y Kibica z tym wydaniem „BIS”
będą do odebrania szaliki w barwach narodowych.
Jedna osoba będzie mogła odebrać jeden prezent.
Szalik na jednej stronie ma
nadrukowaną nazwę Polska, a na drugiej Brzeziny. To unikatowy gadżet,
któr y może posłużyć na
kolejne wydarzenia sportowe. Mamy nadzieję, że
taki szalik, pozwoli Wam
w czasie meczu na gorący
doping, dzięki czemu nasze Orły pokonają Kolumbię i może już w tym dniu
zapewnią sobie awans do
następnej rundy Mundialu.
 TP

Ich pi e r w s z e sp ot k an i e
odbyło się w 2016 roku
w trakcie turnieju w Wimbledonie. To wtedy wspólny
znajomy młodej pary Marcus Anderson zaaranżował
im wspólną randkę. Jednak
jak wspomina książę, już
wcześniej widział Meghan
na dużym ekranie, co spowodowało większe zainteresowanie jej osobą.
Meghan była już mężatką, a jej sceny w serialu
były bardzo odważne, dlatego ślub z Harrym był pod
wielkim znakiem zapytania. Jednak Elżbieta II darzy
swoich wnuków wielkim

zaufaniem i pozwoliła na
ślub z rozwiedzioną już
Meghan. Przed sakramentalnym „tak” panna młoda musiała przystąpić do
chrztu i przyjąć bierzmowanie (tak jak to zrobiła księżna Kate przed swoim ślubem).
Uroczystość ślubna odbyła się 19 maja o godz. 12:00
w kaplicy św. Jerzego na zamku Windsor. Jak wiadomo na ceremonii ślubnej
było 2640 gości, wśród tak
wielu zaproszonych można było m.in. zauważyć takie gwiazdy jak: David Beckham, George Clooney,

czy Oprah Winfrey. Jednak
młodzi narzeczeni postanowili nie zapraszać przedstawicieli świata polityki, dlatego nie można było zobaczyć Donalda Trumpa, czy
przyjaciół Harry'ego - Baracka i Michele Obama.
Mimo że ślub Meghan
i Harry'ego było jak z prawdziwej bajki, to jednak teraz
młodą małżonkę czeka wiele dodatkowych obowiązków, jak i wyrzeczeń. Musiała już zrezygnować z dalszej kariery aktorskiej oraz
usunąć konta z portali społecznościowych.
 Młoda redakcja
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Każdego z nas ciekawią wydarzenia na świecie, czy jakieś fakty z życia innych
ludzi. Ciekawość ta jest naturalna, a zadaniem dziennikarzy jest ją zaspokoić.
Czy można nauczyć się tego zawodu?

13

14
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Awans Startu do klasy okręgowej

P

iłkarze Startu Brzeziny na trzy kolejki przed końcem rozgrywek II grupy łódzkiej klasy
A zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli i tym samym awansowali do łódzkiej klasy
okręgowej. Upragniony cel czarno-czerwonym przyniosły zwycięstwa na Stadionie
Miejskim przy Sportowej 1 w derbowych pojedynkach z Pogonią Rogów i LKS Gałkówek.

Start wrócił po rocznej przerwie na szósty szczebel rozgrywkowy w naszym kraju. Pierwsze spotkanie podopieczni trenerów Roberta
Szuberta i Waldemara Pabiniaka rozegrali z Pogonią
Rogów. Już w 5 minucie golkipera rywali zdołał pokonać Artur Poździej. Niecały
kwadrans później drugiego
gola dla miejscowych strzelił Mariusz Matusiak. Kiedy wszystko wskazywało na
to, że brzezinianie kontrolują

przebieg spotkania w 38 minucie Jakuba Miszkiewicza
zdołał zaskoczyć Artur Kowalczyk i tym samym przyjezdni strzelili kontaktową bramkę. Na szczęście tuż
przed przerwą, w doliczonym czasie gry pierwszej odsłony na listę strzelców wpisał się Dariusz Szymanek
i Start do szatni schodził
z dwubramkowym prowadzeniem. Po zmianie stron
zdecydowanie śmielej zaatakowali rogowianie. Efektem

tego było kolejne kontaktowe trafienie w 50 minucie
Mateusza Lubczyńskiego. Od
tego momentu gra była dosyć wyrównana i żadna ze
stron nie była w stanie trafić
do siatki. Dopiero w 72 minucie niefrasobliwość obrońców i bramkarza wykorzystał
Kamil Szymanek. Niecałe
piętnaście minut później, ten
sam zawodnik po raz kolejny
trafił do siatki i tym samym
ustalił końcowy rezultat na
5:2. Brzezinianie w tym spotkaniu wystąpili w składzie:
Jakub Miszkiewicz (87. Michał Kulawiński) – Piotr Nawrocki, Robert Szubert, Artur Poździej (82. Marcin Pietrzak), Waldemar Pabiniak
(70. Wojciech Koperniak),
Mariusz Matusiak, Dominik
Jedynak (65. Tomasz Kaźmierczak), Jarosław Janowski, Norbert Kowalski (74.
Paweł Swaczyna), Kamil Szymanek, Dariusz Szymanek.
Czarno-czerwoni do zapewnienia sobie pierwszej
pozycji w ligowej tabeli do
końca sezonu musieli wygrać
kolejne (zaległe spotkanie)

Awans Startu do klasy okręgowej FOT. Krzysztof Ławski
z LKS Gałkówek i liczyć na
potknięcie wicelidera Błękitnych Dmosin w Koluszkach. Spotkanie z walczącym
o utrzymanie LKS początkowo zaplanowano na początek
kwietnia, ale ze względu na
fatalne warunki atmosferyczne i zalane boisko zostało
przełożone na środę 30 maja.
Start długo nie potrafił trafić
do siatki. Na pierwszego gola
w tym pojedynku trzeba było
czekać do 35 minuty, kiedy
najsprytniej w polu karnym
rywali odnalazł się Robert
Szubert. Pięć minut później
na 2:0 podwyższył Arkadiusz
Łapka.
Na tym jednak się nie
skończyło. Kilkanaście sekund po wznowieniu gry po
przerwie na listę strzelców

wpisał się Kamil Szymanek.
Napastnik ostatecznie mógł
pochwalić się klasycznym
hat-trickiem – trzema strzelonymi bramkami po sobie w jednej połowie, a Start
wysokim zwycięstwem 5:0.
Na kilkanaście minut przed
końcem meczu pewne już
było, że brzezinianie sięgną
po komplet punktów i trzeba było nasłuchiwać wieści z Koluszek. Niespodziewanie miejscowy KKS wygrał z Błękitnymi Dmosin
3:2 i dzięki takim rozstrzygnięciom czarno-czerwoni na
trzy kolejki przed końcem
mogli świętować awans. Po
spotkaniu wystrzeliły korki
od szampana, a głośne śpiewy i tańce na murawie nie
miały końca. Brzezinianie

Grupa Młodzik Start zagrała
w Mundialito



Mali piłkarze z rocznika 2006 Startu Brzeziny wzięli udział w turnieju eliminacyjnym Mundialito 2018, który pod koniec maja odbył się w Konstantynowie Łódzkim. Podopieczni trenera Mariusza Matusiaka trafili do bardzo trudnej grupy i nie awansowali do imprezy finałowej.

Mundialito 2018 to turniej
dzieci w piłce nożnej zorganizowany na wzór Mistrzostw Świata rozgrywanych w 2018 roku w Rosji.
Projekt zakładał przeprowadzenie eliminacji i finału subregionu zachodniego w dwó ch kategor i a ch w i e kow ych : 2 0 0 6
oraz 2009 i młodsi. Dawał
szanse na zdobycie cennego boiskowego doświadczenia oraz świetną zabawę. Udział w zawodach był
całkowicie bezpłatny. Pieniądze na organizację Mundialito uzyskano z Budżetu
Obywatelskiego Samorządu

Województwa Łódzkiego.
W eliminacjach w Konstantynowie Łódzkim wzięło udział szesnaście zespołów podzielonych na cztery grupy po cztery zespoły.
Awans do turnieju finałowego uzyskały po dwie najlepsze drużyny z największą
liczbą punktów. Brzezinianie trafili do bardzo trudnej grupy B, w której zmierzyli się z silnymi zespołami: Sport Perfect Łódź, GKS
Ksawerów, KKS Włókniarz
II Konstantynów Łódzki. Do
finałów promocję uzyskała
druga drużyna gospodarzy,
czyli KKS Włókniarz i Sport

Perfect Łódź. Impreza finałowa odbyła się w miniony
weekend w Aleksandrowie
Łódzkim. Drużyna Startu
w eliminacjach Mundialito
wystąpiła w składzie: Jan Śliwonik, Patryk Białobrzeski,
Mikołaj Szubert, Damian
Buldecki, Dawid Łapka, Mateusz Macha, Marcel Korbel,
Norbert Koziróg, Michał
Borowiński. Na wszystkich
uczestników oprócz piłkarskich zmagań czekały różnego rodzaju poza boiskowe
atrakcje takie jak m.in. dmuchane zjeżdżalnie, piłkarzyki
i pokazy akrobatyki futbolowej.
DS

Grupa Młodzik Start zagrała w Mundialito FOT. Krzysztof Ławski

po roku nieobecności wracają do łódzkiej klasy okręgowej. W ostatni weekend nasz
zespół zremisował na wyjeździe w ramach 24 kolejki II
grupy łódzkiej klasy A z rezerwami MKP-Boruta Zgierz
2:2.
Kolejne spotkanie podopieczni trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta rozegrają w sobotę 9
czerwca o godzinie 16:00 na
Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach.
Rywalem naszego zespołu będzie zespół Czarnych
Smardzew. Natomiast ostatni
mecz sezonu brzezinianie rozegrają w sobotę 16 czerwca
o godzinie 17:00 w Rosanowie z Zamkiem Skotniki.

 DS
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Hokeistki zakończyły fazę zasadniczą

Z

awodniczki KS Hokej-Start Brzeziny zakończyły pierwszą część sezonu
ligowego, czyli fazę zasadniczą. Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak po
ostatnich meczach zajęły pierwsze miejsce w tabeli z dużą przewagą nad drugą
AZS Politechniką Poznańską.
i ostatecznie wygrały skromnie, lecz zasłużenie 1:0.
Drugi pojedynek ligowy
odbył się w Brzezinach na
Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1, a rywalkami KS Hokej-Start był LOMS
Poznań. Podopieczne trener
Małgorzaty Polewczak wyraźnie odrobiły lekcję ze spotkania z Gąsawą i pokonały przyjezdne aż 7:0 (3:0). Czterema golami popisała się w tym
spotkaniu Paula Sławińska,
dwukrotnie na listę strzelców wpisała się Dżesika Mazur, a jedno trafienie dołożyła
Aleksandra Kuzmecka.

Przedostatnim meczem
fazy zasadniczej była potyczka na własnym obiekcie
z AZS Politechniką Poznańską. Obrończynie mistrzowskiego tytułu zostały rozbite przez brzezinianki aż 4:1
(1:1). Hat-trickiem popisała się Emilia Kowalska, a jednego gola strzeliła Magdalena
Pabiniak.
W miniony weekend nasze zawodniczki pokonały
na wyjeździe LOMS Poznań
3:0. Do oficjalnego zakończenia pierwszej rundy zmagań
zostało tylko jedno spotkanie, w którym LOMS Poznań

Karatecy podnoszą swoje
umiejętności



Karate to kontaktowy sport sztuk walki w którym ważne jest również podnoszenie swoich
umiejętności i kwalifikacji. Zawodnicy Centrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo ,,BUSHI”
odbyli specjalne staże, a po egzaminach zdobyli kolejne stopnie mistrzowskie.

Karatecy podnoszą swoje umiejętności FOT. Dariusz Jędrzejczak
Specjalny staż odbył się
w we e ke n d 1 9 / 2 0 m aj a
w Pińczowie. Zajęcia prowadził sensei Aleksander Staniszew. W stażu wzięli udział
instruktorzy z Gdańska, Jaworzna, Miechowa, Krakowa, Warszawy, Nowego Sącza, Mielca, Władysławowa,
Lublina, Częstochowy, Białegostoku, Radzikowa, Kielc,
Łodzi, Poznania, Przemyśla
i Pińczowa. Po stażu odbyły
się egzaminy na stopnie mistrzowskie. Dziewięć osób
zdało na 1 dan, cztery osoby na 2 dan, cztery osoby na
3 dan i trzy osoby na 4 dan.

Podopieczni sensei Dariusza
Jędrzejczaka potwierdzili
umiejętności podwyższając
swoje kwalifikacje. Łódzkie
Centrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo ,,BUSHI” wzbogaciło się o kolejne stopnie mistrzowskie:
Kacper Kosmala 4 dan, Daniel Jędrzejczak 2 dan i Artur Jędrzejczak 1 dan. W stażu też uczestniczyli natomiast: Krzysztof Ławniczek
3 dan i Wojciech Sołyga 2
kyu.
- Ten staż zaliczam do
bardzo udanych. Aby osiągnąć takie wyniki ćwiczymy

latami. Cieszę się bardzo, że
udało mi się doprowadzić
kolejnych uczniów do tak
wysokiego poziomu. Serdecznie im gratuluję. Przed
nami kolejny cel czyli Międzynarodowy Staż Okinawa Shorin-ryu Karate, który w weekend 9/10 czerwca odbędzie się w Pińczowie.
Na ten staż kwalifikują się
tylko czarne i brązowe pasy.
Wybrana zostanie kilku osobowa grupa najlepszych naszych reprezentantów - skomentował szef instruktorów
Dariusz Jędrzejczak.
 DS

zmierzy się z AZS Politechniką Poznańską. Wynik tej
konfrontacji nie wpłynie jednak na układ tabeli. Pierwsze miejsce zajął KS Hokej-Start Brzeziny, drugie miejsce zajęła AZS Politechnika
Poznańska, trzecie LOMS
Poznań, a czwarte LKS Gąsawa. Impreza finałowa odbędzie się w weekend 23-24
czerwca. Polski Związek Hokeja na Trawie zadecydował,

że gospodarzem turnieju zarówno kobiet jak i mężczyzn
będzie Poznań. Pierwszego
dnia zmagań odbędą się mecze półfinałowe, w których
KS Hokej-Start zagra z LKS
Gasawa, a AZS Politechnika
z LOMS Poznań. Przegrani
w niedzielę zmierzą się w meczu o brązowy medal, a zwycięzcy zagrają w wielkim finale o tytuł Mistrza Polski.
W klasyfikacji najlepszych

strzelców przewodzą trzy zawodniczki KS Hokej-Start
Brzeziny. Na pierwszym miejscu z dziewięcioma strzelonymi bramkami znajduje się
Paula Sławińska. Jedną bramkę mniej na swoim koncie ma
Emilia Kowalska, natomiast
pięcioma golami może pochwalić się Martyna Gabara,
która sklasyfikowana jest na
trzeciej lokacie.

 DS

Niepełne kolejki w lidze orlikowej



Nie zwalniają tempa rozgrywki Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. W ostatnim czasie
odbyły się spotkania dziesiątej i jedenastej kolejki. Niestety z różnych przyczyn
odwołano kilka meczów i wielu ekipom narobiły się zaległości.

Ciekawie zapowiada się walka w górze tabeli gdzie na
czele są Red Devils i Wybrzeże Klatki Schodowej.
Trzy punkty walkowerem
powędrowały w dziesiątej serii spotkań na konto Zdrowia
Rogów. Wszystko ze względu na wycofanie się w trakcie sezonu zespołu Turbo
Team. Red Devils zwyciężyli 11:2 Orłów, Zieloni Bimbrownicy pokonali Zieloną
Stronę Mocy 7:3. Niezwykle
zacięty i wyrównany był pojedynek Arki Brzeziny z T.S.
Relaksem. Ostatecznie debiutanci wygrali 2:1. Po komplet punktów sięgnęła również ekipa Baka Juniors, która pokonała Speed Polik 8:2.
Grube Wióry okazały się lepsze od Misiów wygrywając
7:5. Na inny termin przełożono starcia Wybrzeża Klatki Schodowej z Red Luj oraz
OKS z Grzabarzami.
W jedenastej kolejce nie doszło do meczów: OKS z Baka
Juniors, Zielonych Bimbrowników z Red Devils, Speed
Polik z Red Luj i Wybrzeża
Klatki Schodowej z Grubymi Wiórami. Bez konieczności wychodzenia na boisko trzy punkty na swoje
konto za walkower z Turbo
Team zgarnął T.S. Relaks.

FOT. Mateusz Cieślak

Teraz przed brzeziniankami
przygotowania do imprezy finałowej, która odbędzie się
w Poznaniu.
Pierwsze spotkanie odbyło się na wyjeździe w Gąsawie. Drużna gospodarzy Ludowy Klub Sportowy mimo,
że zajmował ostatnie miejsce
w tabeli postawił poprzeczkę bardzo wysoko. Wynik
spotkania otworzyła świetną bramką Agata Uchrońska.
Jak się później okazało było
to jedyne i decydujące trafienie. Nasze zawodniczki miały
wiele sytuacji strzeleckich, ale
zabrakło w nich skuteczności

Dwunasta kolejka odbędzie się w najbliższy weekend
Pewne zwycięstwo 7:0 nad
Arką Brzeziny odniosły Orły.
Zdrowie Rogów pokonało
8:4 Misiów, a Grabarze wygrali 9:4 z Zieloną Stroną
Mocy.
Dwunasta kolejka odbędzie się w najbliższy weekend 9/10 czerwca. W sobotę 9 czerwca na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 2
o godzinie 18:00 Zielona
Strona Mocy zmierzy z Baka
Juniors, a półtorej godziny
później na murawę wybiegną piłkarze Wybrzeża Klatki Schodowej i Misie. Na godzinę 18:00 na Orliku przy
Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Zielonych Bimbrowników z Arką

Brzeziny, a na godzinę 19:30
starcie Speed Polik z Grubymi Wiórami. W niedzielę 10
czerwca na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 17:00 OKS zmierzy się
z Red Luj, a półtorej godziny
później T.S. Relaks podejmie
Zdrowie Rogów. O godzinie
17:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Grabarze spotkają się z Red Devils. Tym razem przymusowa pauza czekać będzie ekipę
Orłów. Ze względu na Brzezińskie Mistrzostwa Świata
i Dni Brzezin spotkania zaplanowane na weekend 16/17
czerwca oraz 23/24 czerwca
przełożone zostały na inne
terminy. 
 GK

16

7 CZERWCA 2018 | NR 11

Pasowanie przedszkolaków

N

ajmłodsi w Przedszkolu nr 3 uczestniczyli 25 maja
w wyjątkowej uroczystości . W tym dniu odbyło
się symboliczne pasowanie na przedszkolaka
i złożenie przez nich ślubowania.

Po trudach adaptacji do warunków przedszkola, przyzwyczajania się do nowych,

nieznanych osób i sytuacji,
poznawania nowych przyjaciół, dzieci 3-letnie zostały

oficjalnie przyjęte w poczet
przedszkolaków Przedszkola
nr 3 w Brzezinach. Zgromadzeni na uroczystości rodzice, babcie i dziadkowie mieli okazję podziwiać, czego
maluchy nauczyły się przez
miesiące uczęszczania do

przedszkola. Dzieci zaprezentowały się od najlepszej
strony wykazując się umiejętnościami w recytowaniu
wierszy, śpiewaniu piosenek
a także w tańcu.
W dalszej części uroczystości
przyszedł czas na ślubowanie.

3 - latki przyrzekły chętnie
chodzić do przedszkola, być
samodzielnymi, zgodnie bawić się z kolegami i porządkować zabawki. Aktu pasowania dokonała dyrektor przedszkola Agnieszka
Gazda, dotykając ramienia

Każdy pasowany przedszkolak na pamiątkę tego wyjątkowego dnia otrzymał rożki ze słodyczami i dyplom pełnoprawnego przedszkolaka FOT. Grzegorz kozieł

Dyrektor Agnieszka Gazda specjalnym lizakiem dokonała pasowania na przedszkolaka FOT. Grzegorz kozieł

Najmłodsi wystąpili dla swoich rodziców FOT. Grzegorz kozieł

każdego dziecka kolorowym
lizakiem. Każdy pasowany
przedszkolak na pamiątkę
tego wyjątkowego dnia otrzymał rożki ze słodyczami i dyplom pełnoprawnego przedszkolaka.

 GK
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Oddano ul. Leśną po remoncie
O
dbiór techniczny 29 maja oficjalnie zakończył budowę ulicy Leśnej w Brzezinach.
Droga zyskała kanalizacje deszczową i asfaltową nawierzchnię. W odbiorze
uczestniczył burmistrz Brzezin Marcin Pluta, miejscy radni, przedstawiciele
inwestora, wykonawcy i inspektorzy nadzoru.

Inwestycja w ulicy Leśnej
została połączona z inwestycją w ul. Małczewskiej.

Przed utwardzeniem drogi
wybudowano kanalizację
sanitarną, którą włączono

w ul. Małczewską. Inwestorem prac był Z akład
Usług Komunalnych Sp.

z o.o. w Brzezinach. W ulicy Leśnej wykonano ponad 750 metrów kolektora głównego o średnicy 200
mm zapewniając poprzez
budowę sięgaczy możliwość podłączenia wszystkich 52 posesji. Dopiero

po zakończeniu inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej można było rozpocząć inwestycje drogową, która polegała
na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego
oraz dwóch warstw asfaltu

nośnej i ścieralnej. Kruszywem łamanym utwardzono
także pobocza po obydwu
stronach ulicy, ponieważ
brak miejsca nie pozwolił
na wykonanie rowów odwadniających.
 GK

Odbiór techniczny oficjalnie zakończył budowę ulicy Leśnej w Brzezinach FOT. Grzegorz kozieł

Stowarzyszenie brzezińskich
emerytów ma nowy zarząd
W zaplanowanym porządku obrad ważnym punktem
było przyjecie sprawozdania
z działalności kończącego kadencję zarządu. Po przyjęciu
sprawozdania za poprzedni
rok zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. W dalszej kolejności obrad, w których uczestniczyło
58 osób spośród 265 członków stowarzyszenia, wybrano nowy zarząd. W skład
9-osobowego zarządu weszli
Krystyna Ambrozińska przewodnicząca, Tomasz Stawiany wiceprzewodniczący, Krystyna Abramczyk - skarbnik,

FOT. Grzegorz KOZIEŁ



Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rejonowego w Brzezinach
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów odbyło się 25 maja.
Jego efektem jest nowy zarząd.

Marianna Krawczyk - sekretarz oraz członkowie Barbara Chudobińska, Janina
Dziedzic, Mieczysław Soból,
Czesława Wilamek i Anna
Zielińska. W skład komisji

rewizyjnej wybrano Lucynę
Kłosińską, Teresę Krawczyk
i Mariannę Gorzelak. Delegatem na zjazd okręgowy została Krystyna Ambrozińska.
 GK

Urząd Skarbowy
podsumował Akcję PIT



Do końca kwietnia Urząd Skarbowy w Brzezinach przyjął ponad 12,2 tys. rocznych
zeznań podatkowych. Jest to o blisko 500 więcej niż w ubiegłym roku. W ponad
stu zeznaniach wykazano dochody osiągnięte za granicą

Na 12,2 tys. zeznań w blisko 9,1 tys. wykazano nadpłacony podatek do zwrotu na ogólną sumę ponad
9,18 miliona złotych. Najwyższa nadpłata do zwrotu
za rok 2017 to blisko 14 tys.
zł w przypadku PIT – 37, ponad 22 tys. w przypadku PIT36 i 242 tys. zł w przypadku
PIT- 36L. Podatek do zapłaty wykazano w ponad 1850
zeznaniach na ogólną kwotę 4,1 miliona złotych. Za
rok 2017 w 17 zeznaniach
wykazano dochód przekraczający 1 milion złotych.

Podatnicy Urzędu Skarbowego w Brzezinach bardzo chętnie w 2017 roku korzystali z ulg i odliczeń. Ulgę rehabilitacyjną wykazało ok. 800
podatników na łączną kwotę ponad 1,6 miliona złotych.
W ponad 7 tysiącach złożonych zeznań podatkowych
przekazano 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wartość
odliczenia z tego tytułu wyniosła ponad 446 tys. złotych.
W ubiegłym roku wysokość
odliczeń na rzecz organizacji
była niższa o blisko 90 tys. zł

Na ponad 12,2 tys. rocznych zeznań ponad 9,2 tys.
złożono w formie elektronicznej, gdy w ubiegłym
roku było to zaledwie 5,2 tys.
PIT-ów. - Wzrost liczby rocznych zeznań złożonych przez
internet jest zjawiskiem pozytywnym, bo oprócz wygody pozwala uniknąć podstawowych błędów rachunkowych związanych chociażby
obliczeniem wysokości podatku - mówi Aneta Byczkowska z Urzędu Skarbowego w Brzezinach.

 GK
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Młodzież wolna od nałogów

P

od hasłem „Młodzież wolna od nałogów” Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach przy udziale
Miasta Brzeziny 29 maja zorganizowali happening.

Ideą happeningu było propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie brzezińskiej
dwójki niosąc transparenty i plakaty przeszli ulicami
miasta rozdając ulotki i wykrzykując hasła zachęcające do życia wolnego od nałogów. Happening zakończyło

wręczenie nagród w konkursie na wykonanie plakatu w dowolnej technice plastycznej o tematyce związanej z walką z uzależnieniami,
zorganizowanym w ramach
„Światowego Dnia bez Tytoniu”. Plakaty można obejrzeć na specjalnej wystawie

przygotowanej w holu Urzędu Miasta Brzeziny przy sali
konferencyjnej.
Na konkurs wpłynęło 31
prac, spośród których jury
w składzie Barbara Kosma
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzezinach, Elżbieta Loba pedagog szkolny oraz Krzysztof Kotynia
pełnomocnik burmistrza ds.
uzależnień, wyłonili zwycięzców. Wśród uczniów

klas 0-3 najwyżej oceniono prace Leny Kencler z klasy III a, natomiast wyróżnienia otrzymali uczniowie klasy III a, Ewa Pszczółkowska,
Amelka Nowicka, Alicja Zajączkowska, Bartek Kencler,
Małgorzata Budziewska,
Wiktor Bielak, Jagoda Gabara, Katarzyna Kielich, Igor
Śliwkiewicz, Olga Korbień,
Maria Ciesielska, Bartek
Bałys, Karolina Góralczyk
i Konrad Pietrasik.

W kategorii uczniów klas
4-7, I miejsce zajęła Julka Góralczyk klasa VII a,
II miejsce Maria Dmowska
klasa V b, III miejsce Mateusz Zieliński klasa V c, III
miejsce Sebastian Zambrzycki klasa V c, wyróżniono
Paulinę Barańczyk z klasy V
b i Zuzannę Sobczak z klasa IV d, nagrody za udział
odebrali Iga Jaskóła klasa
IV a, Mikołaj Szubert klasa
V c, Natalia Loba i Mateusz

Gałecki klasa VII b, Zuzanna Grega klasa IV d, Natalia Niźnikowska i Magdalena Krakowiak klasa VII b,
Jakub Urbański klasa V c,
Roksana Jadczak i Adam Jasiorowski klasa VII b.
Nagrody w postaci zestawów do badmintona, pawerbanków, firmowych piłek
oraz słuchawek wręczył burmistrz Marcin Pluta. Nagrodą za pierwsze miejsce były
rolki.
 GK

Zwycięzcy konkursu na plakat „Młodzież wolna od nałogów” FOT. Grzegorz kozieł

Burmistrz Marcin Pluta wręcza nagrody uczestnikom konkursu FOT. Grzegorz kozieł

Uczniowie brzezińskiej dwójki niosąc transparenty i plakaty przeszli ulicami miasta FOT. Grzegorz kozieł
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VI Spotkania Młodych Akordeonistów

W

Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Brzezinach 28 maja odbyły
się organizowane już po raz szósty Spotkania Młodych Akordeonistów.
Uczestniczyło w nich 30 młodych adeptów gry na akordeonie ze szkół
muzycznych z regionu.

W szkole odbyło się przes ł u ch an i e u c z e s t n i ków,
a w sali konferencyjnej miejskiego magistratu rozdanie nagród. Jury
w składzie dr Eneasz Kubit z Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów
w Łodzi, Ludwik Skrzypek

z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie, Maciej Ćwikliński z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Pabianicach oraz Konrad Salwiński z Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia
w Zgierzu nie mieli łatwego

zadania aby wyłonić najlepszych akordeonistów.
W kategorii klasa I cykl
6-letni laureatami zostali Fryderyk Kowalski z PSM
I st. w Sieradzu, Piotr Murgrabia z PSM I st. w Zgierzu, Dawid Skrobisz z PSM
I st. w Brzezinach, Adam

Uczestnicy VI Spotkań Młodych Akordeonistów FOT. Grzegorz kozieł

Chrzanowski z PSM I i II st.
im. T. Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim, a wyróżnienie otrzymali Jan Kapusta z ZSM im. ST. Moniuszki w Łodzi, Juliusz
Sowacki i Adrian Ślufarski
z PSM I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie, Fryderyk
Henryk Pawlak z PSM I st.
w Zgierzu, Alicja Michalok
z PSM I st. w Oleśnie.
W kategorii klasa II
cykl 6-letni I miejsce zajął

Arkadiusz Gajewski z SM
I st. im. St. Moniuszki w Gąbinie, II miejsce Szymon
Rzepkowski z PSM I i II st.
w Pabianicach, III miejsce
Mieszko Blachowicz z PSM
I st. im. G. Bacewicz w Radomsku, zaś wyróżnienie
Anna Targaczewska z PSM
I i II st. w Grudziądzu.
W kategorii klasa III cykl
6-letni I miejsce Maja Łukasik z PSM I st. w Brzezinach, III Jan Zieliński

z SM I st. im. St. Moniuszki w Gabinie i Bartosz Markowicz z SM I i II st. im. T.
Wrońskiego w Tomaszowie
Mazowieckim.
W kategorii klasa I cykl 4letni II miejsce Gracjan Janicki z PSM I i II st. w Pabianicach, zaś wyróżnienia Witold Gaj z PSM I st.
w Sieradzu i Olga Aleksandrowicz z PSM I st. w Końskich.
 GK

Najlepsi akordeoniści z klasy III cyklu 6- letniego FOT. Grzegorz kozieł

Dary dla bezdomnych od
kandydatów do bierzmowania



Metropolita łódzki abp. Grzegorz Ryś udzielił 30 maja Sakramentu Bierzmowania
57. młodym ludziom z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Wcześniej młodzież przekazała niezwykły dar dla bezdomnych.

Wspólnym darem parafii
NMPCZ oraz młodych ludzi dla arcybiskupa, który
obchodzi właśnie 30-lecie
święceń kapłańskich, było
niezwykłe zdjęcie ukazujące jak młodzież przekazuje 12 kompletów ubrań
d l a b e z d om nyc h . S ą t o
podopieczni brzezińskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Jak wspominano poczas
przekazania tego daru, arc y bi s kup Gr z e gor z Ry ś
szczególnym sentymentem
darzy św. Brata Alberta opiekuna biednych i bezdomnych. On sam powiedział, że od 7 lat jak jest

biskupem, tak pięknego
daru podczas bierzmowania jeszcze nie otrzymał.
W swoim kazaniu podczas
uroczystej mszy abp. Grzegorz Ryś wspominał także o potrzebie bycia z Jezusem w najtrudniejszych
momentach, by wspólnie
z nim „pić z kielicha cierpienia”.
Wraz abp. Grzegorzem
Rysiem mszę św. celebrowa li ks. dziekan Marek
Balcerak proboszcz parafii pw. Najświętszej Mar y i Pan ny C z ę sto chow skiej, ks. Mariusz Wojturski proboszcz parafii pw.
Podwyższenia św. Krzyża,

o. gwardian Damian Siwula proboszcz parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu oraz ks.
Piotr Górski wikariusz parafii pw. NMPCZ. Ks. Górski przez cały rok przygotowywał kandydatów do
bierzmowania wraz z katechetkami Mirosławą Lechowską i Pauliną Skrzynecką. Większość młodych
osób, któr ym udzielono
Sakramentu Bierzmowania
to uczniowie brzezińskiej
Szkoły Podstawowej nr 3,
gdzie dawniej funkcjonowało gimnazjum, a część
to gimnazjaliści z Przecławia.
 TOM

Darem bierzmowanych dla arcybiskupa były ubrania dla bezdomnych FOT. Tomasz guzek

Tego dnia bierzmowano 50 młodych ludzi FOT. Tomasz Guzek
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Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski
numer alarmowy
46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 874 25 39
Posterunek energetyczny 46
830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna
46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna
46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna
46 874 21 55
Komenda powiatowa straży
pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji
46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Muzeum Regionalne w Brzezinach
46 874 33 82

Miejska Biblioteka Publiczna
46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46
874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1
46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a
46 874 35 03
ul. Konstytucji 3
Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego
5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy
46 874 42 25
TBS - 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe
(pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84,
(pon.–pt. w godz. 15–7 oraz
całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00
TAXI „ROBSON” Brzeziny
532 233 303
TAXI TWOMAR Brzeziny
608 334 455

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

BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Anna Barańska-Bekrycht
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Polska Press Grupa
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Za tydzień ruszają
Brzezińskie Mistrzostwa Świata

W

21

Dzień Rodziny „Naszych Dzieci”



W tym roku w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom” postanowiono połączyć Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca.
Rodzinny piknik odbył się w poniedziałek 28 czerwca na terenie Muzeum Regionalnego.

niedzielę 17 czerwca na Stadionie Miejskim rozpoczną się Brzezińskie Mistrzostwa
Świata, wzorowane na formule prawdziwego rosyjskiego Mundialu 2018.
W turnieju wezmą udział 32 zespoły reprezentujące kraje poszczególnych
uczestników Mistrzostw Świata FIFA.

Terminarz godzinowy wszystkich spotkań fazy grupowej (17 czerwca)

W pikniku uczestniczyło wielu członków stowarzyszenia FOT. Tomasz Guzek

To będzie jedna z największych imprez piłkarskich
w naszym województwie. Organizatorami wydarzenia są:
Urząd Miasta w Brzezinach,
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Brzeziński
Klub Sportowy oraz Dawid Saj
i Mateusz Cieślak.
Na bieżni wokół płyty głównej boiska Stadionu Miejskiego zostaną ustawione specjalne namioty gastronomiczne,
gdzie wszyscy przybyli będą
mogli w wolnych chwilach się
posilić. Na dzieci czekać będą
różnego rodzaju dmuchańce
i zjeżdżalnie. Brzezińskie Mistrzostwa Świata odbędą się
w formie pikniku rodzinnego. Sama rywalizacja piłkarska
toczyć się będzie na głównym
boisku na dwóch sektorach
jednocześnie. Spotkania będą
sędziować arbitrzy wyznaczeni przez Wydział Sędziowski
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Rywalizacja rozpocznie
się o godzinie 9:00 i potrwa
do godziny 21:00. W tym czasie odbędą się wszystkie mecze fazy grupowej. Terminarz
został tak ułożony, że dany
zespół po rozegraniu swojego meczu ma od półtorej do
dwóch godzin przerwy przed

kolejnym spotkaniem. Opaska
kapitańska gospodarza turnieju, Rosji, trafiła do Krzysztofa Marczyka. Egiptem pokieruje Michał Malczak, zespół
Urugwaju poprowadzi Włodzimierz Kaźmierczak, a Arabię Saudyjską Mateusz Czerwiński. 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. W grupie C Francuzów reprezentować będzie
drużyna, której kapitanem
jest Grzegorz Kaźmierczak,
Australię - Kamil Kotlicki,
Peru - Krzysztof Prusinowski, a Danię - Tomasz Chądzyński. Stery nad drużyną
„Messiego i spółki”, czyli Argentynę objął Łukasz Trejster.
Poza tym Islandię poprowadzi
Wojciech Janczak, Chorwację - Mateusz Zduniak, a kapitanem Nigerii będzie Tomasz
Włoskowicz. 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). W grupie F 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
- Korea Południowa. W grupie G zagrają: Dawid Krawczyk (Belgia), Marcin Bykowski (Panama), Roger Smuga
(Tunezja) oraz Marcin Prus
(Anglia). 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.
Wszystkich mieszkańców naszego miasta serdecznie zapraszamy.
 DS

Był to jednocześnie pierwszy etap projektu „Hej Mazur y” dof inans owanego
przez Urząd Miasta w Brzezinach. Głównym jego elementem ma być wycieczka zaplanowana pod koniec
sierpnia, a której zapowiedź
miała miejsce na pikniku.
„Gwiazdą” tego spotkania
była 15-letnia Aleksandra
Wiraszka, która aby wystąpić w Brzezinach przyjechała aż z Warszawy. Nie zabrakło także występów członków stowarzyszenia oraz
uczniów z zaprzyjaźnionych szkół, którym dziękowano za wsparcie „Naszych

Dzieci” m.in. poprzez zbieranie nakrętek. Rodzice
przygotowali także słodki poczęstunek oraz grilla.
Cieszącą się powodzeniem
atrakcją pikniku były przejażdżki bryczką, które zorganizował Hubert Maciak.
- Takie spotkania to okazja do wzajemnej integracji, rozmowy, ponieważ na
co dzień często się mijamy
przyprowadzając dzieci na
zajęcia w różnych godzinach - wyjaśnia prezes „Naszych Dzieci” Wioletta Bartyzel.
W tym roku oprócz
w y c i e c z k i n a M a z u r y,

podopieczni stowarzyszenia uczęszczający na zajęciach w ośrodku rehabilitacyjnym „Słoneczko” wezmą
też udział w cyklu jednodniowych wyjazdów m.in.
do kina i ZOO, które dofinansuje w ramach kolejnego projektu powiat brzeziński. Przewidziano także
wyjazd na wspólny piknik
z Warsztatami Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie”, drugiej z placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom”. 
 TOM

Noc świętojańska w muzeum



Ciekawie zapowiada się 23 czerwca w Muzeum Regionalnym w Brzezinach.
Tego dnia hucznie obchodzona będzie noc świętojańska, która stanowić będzie
preludium do Dni Brzezin.

Już od godziny 16 rozpoczną
się warsztaty plecenia wianków. Organizatorzy postarają
się zapewnić potrzebne kwiaty, lecz także mile widziane będzie, jeżeli uczestnicy
przyniosą je ze sobą. Godzinę
później na stawie miejskim
rozpoczną się rodzinne zawody kajakowe dla rodziców
i dzieci organizowane przez
brzezińskie Centrum Kultury Fizycznej.
Na mu z e a l n e j s c e n i e
pierwszy zespół pojawi się
około godziny 18.30. Będzie

to lokalna formacja „Co noc”,
której liczne teledyski można
oglądać na Youtube. Po nim
zaśpiewa także rodzima piosenkarka „Iness” wschodząca
gwiazda muzyki disco-polo.
Świętojański klimat stworzy
łódzki zespół „Dzikie jabłka”,
czyli grupa 6 młodych ludzi,
którzy łączą polski folk z rytmami afrykańskimi. Ich koncert zaplanowano na godzinę
20, a po nim jak na noc świętojańską przystało odbędzie
się tradycyjne puszczania
wianków w parku miejskim.

Na podsumowanie tego niezwykłego dnia zaplanowano
jeszcze tradycyjne ognisko. To już czwarta noc świętojańska z kolei, gdzie proponujemy konkretne widowisko,
były już występy młodzieży
z gimnazjum, prezentowały
się zespoły ludowe, odbyła się
zabawa taneczna - przypomina dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała, zapraszając jednocześnie na tegoroczne koncerty „Co noc”,
„Iness” i „Dzikich jabłek”.
 TOM

22

7 CZERWCA 2018 | NR 11

Rajd rowerowy w „Poszukiwaniu drogi do niepodległości

S

trefa Rowerowa „Brzeziny” zaprasza 17 czerwca do udziału w rajdzie na orientację
po hasłem „Poszukiwanie drogi do niepodległości”. Patronat nad imprezą objął
marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Z Urzędu Marszałkowskiego
przekazano też środki na dofinansowanie tego wydarzenia.

Start i meta rajdu będą znajdowały się w Stajni Borowa
w Borowej przy ul. Krótkiej
1. Biuro zawodów będzie
czynne od godz. 8, a rozpoczęcie rajdu zaplanowano
na godz. 10. Jak sugeruje tytuł rajdu poszukiwane będą
miejsca, które w jakimś

stopniu miały wpływ na dążenia niepodległościowe
Polski np. związane z powstaniem listopadowym,
styczniowym, czy wojnami światowymi. Na trasie
wyznaczono około 30 takich punktów, z których będzie można sobie wybrać

dowolne. Sposób dojazdu
do nich będzie też sprawą
rowerzysty.
W historię tych miejsc
wprowadzi uczestników rajdu Dominik Trojak kustosz
muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie. - Będzie to rajd na orientację,

ale z zacięciem edukacyjnym i rodzinnym - wyjaśnia Krzysztof Wątorowski prezes Strefy Rowerowej Brzeziny. Dlatego też
przewidziano dwa dystanse
- rodzinny i mega. Zgodnie
z regulaminem nie będzie
można jednak korzystać
z GPS-a. Na mecie na zwycięzców czekać będą nagrody. Ograniczona jest tu liczba uczestników do 100 osób,
ale są jeszcze wolne miejsca.

Może też wziąć udział więcej osób, ale nie będą one
kwalifikowane w wynikach
rajdu. Przy wpisywaniu się
na listę obowiązywać będzie opłata w kwocie 10 zł.
W zamian dla wszystkich
uczestników przewidziano
pakiety startowe m.in. mapki, serwis rowerowy, opiekę
medyczną, relację zdjęciową, a po rajdzie ciepły posiłek. Formularz zapisów oraz
nr konta na opłatę wpisową

umieszczono na stronie internetowej Strefy Rowerowej Brzeziny www.s-r-b.pl.
Informacje o rajdzie znaleźć
można także na Facebooku w profilu StrefaRowerowaBrzeziny. Na wszelkie pytania odpowiadają również
organizatorzy – prezes SRB
– Krzysztof Wątorowski tel.
790-407-291 oraz wiceprezes Agnieszka Kostrzewska
tel. 692-334-905.

 TOM

O

koło 100 młodych ludzi wzięło udział w rodzinnych zawodach wędkarskich nad
Zelewem Batorówka w Woli Łokotowej w gminie Jeżów. Nad imprezą objęli
patronat podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, marszałek
województwa łódzkiego oraz starosta brzeziński.

Organizatorem zawodów była
Fundacja „Batorówka” i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Po około dwóch godzinach łowienia
ryb okazało się, że w kategorii do lat 12 zwyciężyła 9-letnia Julia Kawecka, która złowiła 9.6 kg ryb, a w kategorii

powyżej 12 lat - 15 letnia Natalia Fijałkowska z wynikiem
12.51 kg ryb. W sumie przyznano wiele cennych nagród, a wręczali je starosta
brzeziński Edmund Kotecki, burmistrz Koluszek Waldemar Chałat, wójt gminy Jeżów Anna Szeligowska, prezes

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej
„Mroga” Piotr Nowacki oraz
prezes Fundacji „Batorówka”
Zbigniew Bator. Jakiś upominek otrzymał każdy z uczestników zawodów. Cenne nagrody przekazano także dla
osób niepełnosprawnych

Harcerski apetyt na zdrowie



Druhowie z brzezińskiego hufca im. Aleksandra Kamińskiego spotkali się 3 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 na pikniku pod hasłem „Apetyt na zdrowie”. Był to element
projektu pt. „Harcerska przygoda” dofinansowanego przez samorząd miasta Brzeziny.

biorących udział w tym rodzinnym wędkowaniu. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym dzieciom”
z Brzezin otrzymało bilety na termy w Uniejowie,
a Stowarzyszenie Rodziców
i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”
z Radomska bilety do kina
w Koluszkach oraz do Dinoparku w Kołacinku.
Wiele samorządów oraz firm

FOT. Tomasz Guzek

Rodzinne zawody wędkarskie w Batorówce
wsparło te rodzinne zawody wędkarskie. W ich przygotowanie włączyły się także Ochotnicze Straże Pożarne
z Łowicza i Jeżowa, które zorganizowały cieszące się dużym

powodzeniem przejazdy motorówką i skuterem oraz pokaz ratownictwa medycznego.
O poczęstunek zadbały panie
z Koła Gospodyń Wiejskich
z Przyłęka Dużego.  TOM

Czerwiec z przyrodą
w Oddziale dla Dzieci



Z okazji przypadającego 5 czerwca Światowego Dnia Ochrony Środowiska Oddział
dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach zaprasza na cykl prelekcji.
Wykłady odbędą się pod hasłem „Dobre obyczaje, czyli z przyrodą za pan brat”.

Jedną z atrakcji pikniku Apetyt na zdrowie było przygotowywanie sałatek i kanapek FOT. Tomasz Guzek

Przy okazji prelekcji obejrzeć będzie można wystawę poswiecona przyrodzie FOT. Tomasz Guzek

Spotkanie w „Jedynce” harcerze rozpoczęli około godziny 10. Na rozgrzewkę
była gimnastyka i tańce joga, zumba oraz belgijka.
Później przyszedł czas na
przygotowanie kolorowych
sałatek i „wesołych kanapek” - oczywiście zdrowych.
-Piknik „Apetyt na zdrowie”
to element projektu, gdzie
uwrażliwiamy dzieci, aby się
właściwie odżywiały, a także

To zdanie, to jednocześnie tytuł książki Agnieszki
Frączek, na podstawie, której maluchy będą uczyć
się obcowania z przyrodą. - Dla starszych przewidzieliśmy temat związany
z ochroną powietrza - wyjaśnia kierownik Oddziału
dla Dzieci - Maria Witkowska. O tym jaki zgubny skutek może mieć zanieczyszczenie środowiska opowiada

integ r uj emy j e p oprze z
sport - wyjaśnia Aneta Bogdan zastępca komendanta
brzezińskiego hufca d/s programu i pracy z kadrą. Po
kulinarnej przerwie na pikniku zagościły więc gry i zabawy sportowe w zbijaka,
w przerzucenie piłek, rzut
do celu, bieganie z lotką, czy
bieg z przeszkodami.
Tak na sportowo w ramach projektu harcerze

zaplanowali spędzenie maja
i czerwca. Grają więc w piłkę nożną, siatkówkę, chodzą na zajęcia na basenie
i na Orlikach. Na zakończenie spośród około 50 uczestników projektu ma być wybrany sportowiec i sportsmenka, którzy najbardziej
zaangażowali się w opisywane zadanie, czyli po prostu
mieli największy „Apetyt na
zdrowie”.
 TOM

towarzysząca prelekcjom
wystawa z mottem „By ziemia pozostała piękna i zasobna”, gdzie obok zdjęć
z pięknymi krajobrazami,
znajdziemy tereny zdegradowane przyrodniczo m.in.
przez dzikie wysypiska śmieci. Oczywiście na bibliotecznej wystawie nie mogło zabraknąć też książek poświęconych ekologii. Na co dzień
w Czytelni dla Dzieci, w celu

edukowana maluchów, dostępne są również różne czasopisma w tym „Przyroda Polska”, gdzie dołączone
są ekologiczne malowanki.
Ponieważ, jak mówi znane
przysłowie „Czego Jaś się nie
nauczy, tego Jan nie będzie
umiał”, to takie działania
ekologiczne przyniosą dobre
efekty. Oddział dla Dzieci zaprasza do odwiedzin wszystkich chętnych.
 TOM
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Majówka w Arboretum

J

uż po raz trzeci w rogowskim Arboretum odbyła się rodzinna majówka.
Wcześniej ten niezwykły piknik na łonie przyrody organizowany był w czerwcu,
ale został przeniesiony na maj, kiedy kwitnie więcej kwiatów.
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Piesza wycieczka krajoznawcza
w ramach Dni Brzezin



W ramach tegorocznych Dni Brzezin Stowarzyszenie „Patriotyczne Brzeziny”
zaprasza wszystkich pasjonatów pieszych wycieczek na zwiedzanie okolic Brzezin.
W programie przewidziano trzy przystanki tematyczne.

Na dzieci pod namiotami czekało wiele warsztatów FOT. Tomasz Guzek
- W tym roku przyroda
akurat „wystartowała” nieco
wcześniej, ale jeszcze można zobaczyć jak kwitnie nasza łąka, kwitną też jeszcze pewne odmiany azalii
i różaneczników oraz magnolie - wyjaśniał kierownik Arboretum - Piotr Banaszczak. Dużą przyrodniczą atrakcją była także
prezentacja „Ogrodu ginących roślin świata”, którego pawilon był nominowany do najlepszych realizacji

architektonicznych ubiegłego roku. Tego szczególnego dnia, czyli 27 maja,
przyrodnicy skupili się jednak głównie na organizacji atrakcji dla dzieci. Swój
udział w organizacji pikniku mieli też uczniowie
z Zespołu Szkół Specjalnych w Koluszkach, którzy zaprezentowali spektakl pt. „Poczwarka”. Przewidziano liczne warsztaty
m.in. z garncarstwa i origami oraz zabawy, konkursy

i quizy prowadzone przez
eko-animatorów np.
„Szyszkobranie”, czy „Zabawę w dendrologa”. - Wszystko to miało jeden wspólny
mianownik, naukę dostrzegania poszczególnych elementów przyrody. Tym piknikiem realizujemy naszą
misje, dostrzegania piękna
natury i dbania o to, żeby
naszym wnukom coś jeszcze pozostawić - wyjaśniał
Piotr Banaszczak.

 TOM

Strefa RozwoYou w Brzezinach
Akcja skierowana jest do osób
samozatrudnionych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy z tych
przedsiębiorców, w ramach
programu, może starać się
o bony dofinansowujące szkolenia pracowników. Dotacje
mogą wynieść nawet do 80%
budżetów szkoleniowych firm
i są przekazy6wane w formie
bonów szkoleniowych. Dofinansowania takie można
przeznaczyć na: usługi szkoleniowe, w tym kursy zawodowe, usługi doradcze, takie jak:
coaching, mentoring, doradztwo, studia podyplomowe,
Eksperci ŁSSE chcąc dotrzeć z Programem Strefa RozwoYou bezpośrednio
do przedsiębiorców z regionu zdecydowali się utworzyć
specjalny mobilny punkt rekrutacji. Podczas wizyty

piaszczysto-żwirowy pagórek Grzmiąca (221 m.
n.p.m.), głazy narzutowe; 2.
Żabie Źródło w lesie tadzińskim - tematyka źródeł na
Wzniesieniach Łódzkich; 3.
Parów w lesie tadzińskim tematyka erozji wąwozowej
na Wzniesieniach Łódzkich.
Ud z i a ł w w yc i e c z c e
jest całkowicie bezpłatny.

Zbiórka uczestników będzie
miała miejsce w niedzielę 24
czerwca na parkingu za kościołem pw. Świętego Krzyża
w Brzezinach o godz. 12:00.
O szczegóły można pytać
członków Stowarzyszenia
„Patriotyczne Brzeziny” lub
w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
 JBL

Biznes z Gortatem

FOT. Jolanta Lechowska-Białecka



Specjalny camper Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanął 29 maja przed
Urzędem Miasta w Brzezinach. W ramach akcji „Strefa RozwoYou” eksperci zachęcali
przedsiębiorców do zainwestowania w podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Trasa będzie biegła w kierunku północnym od Brzezin po najatrakcyjniejszych
k r aj o br a z ow o t e re n a c h
wschodniej części Parku
Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich, a w części po lesie tadzińskim. Długość wycieczki to około 8 km, a czas
tr wania około 3 godzin.
Udział w wydarzeniu mogą
wziąć dorośli i niepełnoletni. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
nieletnich uczestników (warunkiem udziału jest przyjście z rodzicem lub opiekunem). Po parku oprowadzać będzie Grzegorz Panek
z „Patriotycznych Brzezin”.
Jego propozycja to trzy przystanki: 1. Punkt widokowy na polach wsi Grzmiąca - geneza Wzniesień Łódzkich (nasunięcie oraz rozpad
ostatniego na tych terenach
lądolodu), polodowcowy


Camper Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Brzezinach doradcy mobilni w godzinach od 11.00 do
17.00 służyli swoją pomocą
przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się go odwiedzić.
Jak przekonują pracownicy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozwój zawodowy pracowników firmy
oraz uczestnictwo w szkoleniach czy kursach to jeden

z czynników wpływających
na jakość świadczonych usług
czy poziom produkcji.
Nietypowy camper ŁSSE
czyli mobilny punkt konsultacji Programu Strefa RozwoYou będzie jeździł po regionie łódzkim do końca
czerwca, a jego trasa obejmie
w sumie 22 powiaty.
 AB

 czwartek 14 czerwca o godzinie 10, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie
W
się spotkanie biznesowe „Biznes z Gortatem”. Wydarzenie organizowane jest wspólnie
przez Burmistrza Marcina Plutę, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA – TY – MY”
oraz Klub Biznesu Szkoły Gortata.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia
funkcjonowania Szkół Marcina Gortata, korzyści jakie płyną ze współpracy ze

Szkołami dla gmin, a także
korzyści płynące ze współpracy z Klubem Biznesu
Szkoły Gortata. Aby wziąć
udział w spotkaniu należy
dokonać rejestracji na stronie www.bizneszgortatembrzeziny.evenea.pl. Kod dostępu do zapisów to: MG13.
Spotkania mają na celu poznanie nowych potencjalnych klientów i dostawców

Twojej firmy, co ma realnie przełożyć się na zwiększenie dochodów oraz rozwój Twojej firmy. Koordynatorzy Klubu Biznesu Szkoły
Gortata pomagają w zdobyciu cennych informacji, czy
pozyskiwaniu nowych klientów. Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców
serdecznie zapraszamy.

 JBL
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Majowa Sesja Rady Miasta Brzeziny Dni Brzezin i Strefy kibica na Mundial
9 maja Burmistrz Marcin
Pluta prowadził w Ministerstwie Infrastruktury rozmowy na temat zainstalowania
sygnalizacji na ul. Kościuszki
przy skrzyżowaniu z Chopina, obwodnicy miasta i zmiany oznakowania węzła na A1
(węzeł 21) zjazd na Brzeziny,
14 maja władze miasta złożyły dokumentację aplikacyjną na potrzeby realizacji 2
projektów ujętych w Strategii ZIT pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta
Brzeziny” oraz pn. „Zaginione
miasto - stworzenie systemu
efektywnego wykorzystania
zasobów kulturowych Miasta
Brzeziny”.
14, 15 i 16 maja odbyły się
konsultacje z mieszkańcami
Brzezin w sprawie obwodnicy miasta. Zespół specjalistów z zakresu planowania
i rozwoju lokalnego omówił
trasę planowanej obwodnicy
oraz możliwości modernizacji istniejącego układu ulicznego, a w dniach 17-27 maja
pracownicy Urzędu Miasta
przeprowadzili w tej sprawie
wśród mieszkańców ankietę.
18 maja władze miasta złożyły wniosek o dofinansowanie projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Miasta Brzeziny poprzez przebudowę 2 przejść dla pieszych
na ul. Sienkiewicza w ramach
Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na
lata 2018 – 2020.
25 maja Justyna Nowak
autopromocja

zastępca burmistrza uczestniczyła w spotkaniu z okazji
Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie.
Wśród przyjętych podczas LII
posiedzenia Rady Miasta Brzeziny uchwał znalazły się:
Uchwała w sprawie zmian
budżetu i zmian w budżecie
Miasta Brzeziny na 2018 rok.
Zdecydowano między innymi o korektach przychodów
i wydatków, oraz upoważnili
Burmistrza Miasta do działania w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych
w 2018 roku.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciwko
0, wstrzymało się 6.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na
lata 2018–2021. Zadecydowano m.in. o zmianach w przedsięwzięciu jakim jest projekt
„Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na
terenie Miasta Brzeziny”.
Za uchwalą głosowało 8
radnych, przeciwko 3, wstrzymało się 3.
Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta Brzeziny, w celu przekazania go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu.
Regulamin przyjęto aby przekazać go do zaopiniowania
Dyrektorowi Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie Państwowego

Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.
Za przyjęciem głosowało 12
radnych, przeciwko 0, wstrzymało się 0
W dalszej części sesji nad
uchwałą głosowano ponownie
na wniosek radnego Zbigniewa Bączyńskiego o reasumpcję głosowania z powodu korekty treści uchwały. Wynik
głosowania nie uległ zmianie.
Uchwała w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic
na terenie Miasta Brzeziny
Uchwała ma charakter korygujący i wprowadza drobne
korekty nazw ulic sprowadzające się w większości do zmiany pisowni ich patronów, nie
przewiduje zmian samych
nazw.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciwko 0, wstrzymało się 0, jeden
radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Brzeziny.
Uchwała dostosowuje do nowego ustroju szkolnego sieć
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciwko
0, wstrzymało się 0
Relacja z obrad Rady Miejskiej Miasta Brzeziny dostępna jest pod adresem www.youtube.com/brzeziny
 AB

 CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Artystka debiutowała jako
wokalistka zespołu Varius
Manx. Kolejnym etapem
jej kariery była współpraca
z Johnem Porterem. W 2009
roku powróciła z solowym
projektem, także jako kompozytorka i producentka. 17
listopada ubiegłego roku ukazał się szósty studyjny solowy
album Anity Lipnickiej, zatytułowany „Miód i dym”. Płyta została tym razem nagrana w całości w Polsce, z towarzyszeniem zespołu The Hats,
który od kilku lat występuje z Anitą na scenie podczas
koncertów.
Po występie Anity Lipnickiej, ruszy Brzezińska Strefa
Kibica. Strefa zostanie przygotowana w dwóch miejscach. Większa z nich zorganizowana zostanie właśnie w Parku Miejskim na
mecz Polska – Kolumbia. Ze
względu na Dni Brzezin będzie to duża impreza wraz

Optyk – okulista

Jubileuszowa promocja

autopromocja

Voucher -700 zł
na zakup soczewek progresywnych
i 30 % rabatu na 2 opakowania soczewek Acuvue

Komunikat

*szczegóły w salonie

8/VI/2017

Siostry Bernardynki składają serdeczne podziękowania wszystkim
ofiarodawcom za dotychczasowe indywidualne ofiary złożone
na remont kościoła św. Ducha w Brzezinach i budowę nowego
ołtarza. Jednocześnie zwracają się ze szczególną prośbą do hojnych
ofiarodawców o złożenie biżuterii na pozłocenie nowego ołtarza.
Mogą to być uszkodzone lub pojedyncze łańcuszki, naszyjniki,
pierścionki, obrączki – wszystko czym darczyńcy chcieliby wesprzeć
kościół św. Ducha.
Z góry serdecznie dziękują za wszelką pomoc Siostry Bernardynki

sztucznych ogni.
Nastrój świętowania będzie można przedłużyć w ciągu kolejnych dni w strefie kibica. Pozostałe spotkania
grupowe i ewentualnie pucharowe kadry Adama Nawałki z podobną oprawą muzyczną i spikerską wszyscy
chętni będą mogli oglądać
w ogrodach Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Tam
również będzie można obejrzeć mecz otwarcia oraz wybrane mecze innych reprezentacji, które wybiorą sami
mieszkańcy miasta podczas
głosowania. Strefa Kibica
w Muzeum będzie imprezą
niekomercyjną, oznacza to,
że na miejscu nie będzie prowadzona żadna sprzedaż gastronomiczna. Można jednak
będzie wnieść swoje jedzenie
oraz napoje. Podczas wszystkich meczów Polaków obowiązkowy jest biało-czerwony strój oraz flagi i szaliki.

 AB

Reklama

USŁUGI KSERO *także kolor
CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
ul. SIENKIEWICZA 10/12 pok. 011

z szerokim zapleczem gastronomicznym odpowiednim
dla kibiców. Początek meczu zaplanowano na godzinę
20:00, a pół godziny wcześniej, czyli o 19:30 rozpocznie
się prawdziwa kibicowska
rozgrzewka, podczas której
Dawid Saj wprowadzi widzów w klimat kibicowskiego
dopingowania. W przerwie
spotkania zostaną przeprowadzone konkursy z nagrodami. Do dyspozycji piłkarskich sympatyków będą stoiska gastronomiczne m.in.
z kiełbaskami i wszelkimi napojami.
Około 22.00 po meczu Polska-Kolumbia, którego wynik miejmy nadzieję wprowadzi w radosny nastrój nie
tylko kibiców, wystąpi kolejna gwiazda muzyczna. Na
scenie pojawi się zespół Afromental. Na zakończenie koncertu oraz obchodów Dni
Brzezin 2018 będzie można
podziwiać niezwykły pokaz

9/VI/2017



Kolejna sesja Rady odbyła się 30 maja. Radni podczas LII posiedzenia zajęli się pięcioma
uchwałami. Wcześniej Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta przedstawił informacje
z prac między sesjami Rady Miasta. Przedstawiamy czytelnikom te najważniejsze.

Brzeziny ul. Sienkiewicza 6
tel. 46 8742689
Zaprasza
Muzeum Regionalne w Brzezinach zaprasza na trzecią edycję
„Teatru u Zbyszka na podwórku", czyli na spektakl Och-Teatru
„Dobry wojak Szwejk idzie na wojnę”. Przedstawienie 26 czerwca o godzinie 20.00.
Bilety do nabycia w Muzeum Regionalnym w Brzezinach
oraz w Centrum Promocji i Kultury i Urzędzie Miasta Brzeziny

