Dni Brzezin już w weekend!
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Atrakcje Dni Brzezin

W

najbliższy weekend zaczynamy wielkie świętowanie. Przypominamy, że 24 czerwca w namiocie Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach od
godziny 16.30 dla tych, którzy przyjdą z kuponem z poprzedniego wydania „Brzezińskiego Informatora
Samorządowego” mamy do rozdania 400 szalików kibica.
Rejonowego Koła Pszczelarzy, Hufca Brzeziny i Związku
Strzeleckiego „Strzelec”.
Przedstawiciele CityNet
Sp. z o. o. pr z y g ot ow a li dla mieszkańców konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Przy namiocie promocyjnym będzie można zmierzyć
się w siłowaniu na rękę. Do
wygrania będą trzy beczki
piwa. Chętni mogą zapisywać
się w biurze przy ul. Bohaterów Warszawy i w dniu imprezy do godziny 17. W kolejnym konkursie, na hasło
reklamowe City Net, zwycięzca otrzyma drona. Siłownia
GreenFit Julia już od godziny
15.00 zaprasza na pokazowe
treningi. Będą to m.in. trampoliny, tabata, stretching czy
boks. Nie zabraknie propozycji dla najmłodszych. Trenerzy GreenFit Julia pokażą różne formy wzmacniania ciała.
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FOT. JACEK POREMBA

Program święta miasta zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Rano na Stadionie Miejskim odbędą się finały Brzezińskich Mistrzostw Świata,
a od godziny 16.30 główne
obchody Dni Brzezin w Parku Miejskim. Tam oprócz występów lokalnych artystów
na scenie pojawią się Anita Lipnicka oraz Afromental.
W przerwie koncertów rusza
wielka strefa kibica na meczu
Polska – Kolumbia.
Wśród tegorocznych wystawców w Parku Miejskim
znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta, KRUS, organizacji pozarządowych:
Fundacji Subvenio, Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Klubu Motocyklowego EBeeRy, MLUKS
Brzeziny, Stowarzyszenia
„Młodzi Duchem”, Stowarzyszenia „Strefa Rowerowa”,

20 tys. zł
na sprzęt
dla OSP

Tego dnia będzie można
spróbować pysznej kuchni
Babeczek Chili – sekcji kulinarnej Stowarzyszenia „Młodzi Duchem”. Panie będą serwowały pierogi, ciasto i tradycyjne zupy. Obok ich
stoiska znajdzie się miejsce,

żeby przysiąść na dłużej przy
pysznych daniach kuchni polskiej, gdzie każdy znajdzie coś
dla siebie. Poza tym dla dzieci będą dostępne dmuchane atrakcje, gokarty, malowanie buziek i wiele innych zabaw. Organizatorzy zadbali

o to, żeby oprócz koncertów
gwiazd polskiej sceny muzycznej, transmisji meczu
Polska-Kolumbia nie zabrakło innych atrakcji. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Brzezin i regionu.

 JLB

Dawid Saj
o swojej pracy
komentatora
sportowego 15

Wystartowały Strefy Kibica

Ruszyły Brzezińskie Mistrzostwa Świata





Kto przybył na mecz Polska – Senegal mógł rozczarować się tylko wynikiem
biało-czerwonych. Przedstawiciele Muzeum zadbali o doskonałą atmosferę.
Na scenie pojawił się duży
ekran, a przed meczem
i w jego przerwie kibiców
zagrzewał spiker Dawid Saj.
 CIĄG DALSZY STR. 3

FOT. DAWID SAJ

Piłkarskie święto trwa w najlepsze na całym świecie. Pierwszy mecz na Mundialu mają za
sobą również piłkarze reprezentacji Polski. Za nami również pierwsza strefa kibica, która
została specjalnie przygotowana w ogrodach Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

Rozpoczęła się największa piłkarska impreza w naszym województwie, czyli Brzezińskie
Mistrzostwa Świata. W minioną niedzielę w zmaganiach fazy grupowej wzięło udział
blisko 240 zawodników z Brzezin i województwa.

W niedzielę 24 czerwca, podczas fazy pucharowej zostanie wyłoniony Mistrz, Wicemistrz i trzecia drużyna brzezińskiego Mundialu. Areną
zmagań była płyta główna
boiska Stadionu Miejskiego
przy ulicy Sportowej 1. Tam
na specjalnie wydzielonych
dwóch sektorach jednocześnie odbywały się dwa mecze.

Przed wejściem na trybuny
przedstawiciele Brzezińskiego Klubu Sportowego wystawili bogato wyposażoną strefę gastronomiczną, w której
wszyscy przybyli mogli m.in.
zjeść kiełbaskę lub kaszankę, napić się zimnych napojów oraz piwa. Zawody rozpoczął krótkim przemówieniem
i symbolicznym kopnięciem

piłki Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta.
Impreza jest całkowicie bezpłatna, a jej celem jest wspólna
zabawa oraz integracja mieszkańców miasta i okolic. Każdy zespół składał się z pięciu
zawodników plus bramkarz
(w sumie sześć osób) i jednej
osoby rezerwowej.
 CIĄG DALSZY STR. 2 i 15
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Brzezińskie Mistrzostwa Świata - fotorelacja

Reprezentacja Urzędu Miasta w barwach Kolumbii. FOT. ROKSANA RYBAK

Mistrzostwa otworzył przemową burmistrz Marcin Pluta. FOT. ROKSANA RYBAK

Nad rozgrywkami czuwali licencjonowani sędziowie ŁZPN. FOT. ROKSANA RYBAK

W każdym meczu rywalizacja była bardzo zacięta, a zawodnicy walczyli do ostatniej minuty. FOT. ROKSANA RYBAK

Boiska zostały perfekcyjnie przygotowane przez BKS Start. FOT. ROKSANA RYBAK

BKS Start zapewnił kibicom i zawodnikom punkt gastronomiczny na stadionie. FOT. ROKSANA RYBAK
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Wystartowały Strefy Kibica Afromental wystąpi na Dniach Brzezin



W podobnych warunkach
mieszkańcy Brzezin i okolic
będą mogli obejrzeć niedzielny mecz Polski z Kolumbią.
W niedzielę 24 czerwca Strefa Kibica zlokalizowana będzie obok sceny w Parku Miejskim. Zabawa z dopingiem
rozpocznie się już o godzinie
19.30, tuż po koncercie Anity
Lipnickiej. Przez cały czas będzie można korzystać ze stoisk gastronomicznych. Natomiast w czwartek 28 czerwca na ostatni mecz grupowy
Polaków z Japonią Strefa Kibica powróci do muzealnego
ogrodu. Tam również w przypadku awansu biało-czerwonych będą organizowane kolejne strefy z zabawą i oprawą
muzyczną. Na terenie Muzeum będzie można również
oglądać inne mecze rosyjskiego Mundialu. Ze względu

na imprezy towarzyszące Dni
Brzezin nie będzie możliwe
obejrzenie meczów w dniach
od 23 do 26 czerwca. W pozostałe dni na wielkim ekranie
będą transmitowane wszystkie
mecze, które rozpoczynają się

o godzinie 20.00, a w przypadku większego zainteresowania
również wcześniejsze spotkania. Oczywiście transmitowane będą mecze półfinałowe
i wielki finał 15 lipca.
 DS

Grupa ma na swoim koncie występy na najważniejszych scenach i festiwalach
w Polsce oraz liczne nagrody m.in. MTV European
Music Award, VIVA Comet,
Eska Music Award czy Superjedynkę. Zespół powstał
w 2004 roku w Olsztynie
z inicjatywy Wojciecha „Łozo” Łozowskiego i Tomasza „Tomsona” Lacha. Pierwszy
album grupy zyskał
znaczną popularność,
a singiel promujący tę
płytę otworzył zespołowi drogę do udziału w koncercie finałowym Top Trendy
2007. W listopadzie
2011 r. ukazała się
trzeci album zespołu zatytułowany „The
B.O.M.B.”.
FOT. ARCH. AFROMENTAL

 DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

REKLAMA

Optyk – okulista

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

8/VI/2017

Brzeziny ul. Sienkiewicza 6
tel. 46 8742689
Zaprasza

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

Po występach lokalnych artystów, koncercie Anity Lipnickiej oraz wielkich emocjach,
których z pewnością dostarczy mecz Polska-Kolumbia, program Dni Brzezin uzupełni
koncert zespołu Afromental.
W listopadzie 2014 r. Afromental świętował 10-lecie
istnienia i uczcił je wydając
nową płytę. „Mental House” to czwarte dzieło grupy. Zdaniem krytyków, połączenie rytmicznego, energetycznego grania z ciężkimi

brzmieniami na tej płycie,
podkreśla niezależny charakter i niepowtarzalny muzyczny styl zespołu. Na krążku
można usłyszeć od lat towarzyszące ich utworom groove
i flow z pogranicza hip-hopu
i soulu, oraz fascynację ciężkim gitarowym brzmieniem.
W kwietniu 2017 r. z zespołem rozstał się Łozo
i Dziamas, a Afromental w skladzie Tomson
(Tomasz Lach – wokal),
Śniady (Bartosz Śniadecki – instr. klawiszowe),
Baron (Aleksander Milwiw-Baron – gitara), Lajan (Wojciech Witczak
– bas), Torres (Tomasz
Torres – perkusja), rozpoczyna nowy etap
w swojej historii, zapowiadając prace nad nowym materiałem.  red
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

pow i at

brzeziński

Starostwo Powiatowe w Brzezinach • ul. Sienkiewicza 16 • 95-060 Brzeziny • tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl • starostwo@powiat-brzeziny.pl • promocja@powiat-brzeziny.pl

Dwie ważne uchwały Rady Powiatu



W dniu 5 czerwca 2018 r. Rada Powiatu Brzezińskiego przyjęła dwie niezwykle ważne dla naszych seniorów
uchwały. Pierwsza z nich dotyczy przyjęcia Programu Opieki Senioralnej w Powiecie Brzezińskim, a druga
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie należących do Powiatu Brzezińskiego działek położonych w
sąsiedztwie budynku szpitala podmiotowi, który wybuduje infrastrukturę i poprowadzi centrum opieki
długoterminowej w tym paliatywno-hospicyjnej.

Obie uchwały są wyjściem
naprzeciw oczekiwaniom ale
także postępującym zmianom
demograficznym, które dotyczą także naszej społeczności.
Z danych statystycznych GUS
wynika, że liczba osób w wieku poprodukcyjnym, czyli po 65 roku życia z roku na
rok zwiększa się w stosunku
do ogólnej liczby mieszkańców powiatu. W 2016 r. na terenie powiatu zamieszkiwało około 6,5 osób po 65 roku
życia a około 1700 z nich prowadziło samodzielne gospodarstwa domowe. Obszarami
priorytetowymi powiatowego systemu opieki senioralnej są zdrowie, opieka, bezpieczeństwo, pomoc w czynnościach codziennych oraz
aktywizacja. W zakresie opieki zdrowotnej program zakłada badania profilaktyczne seniorów oraz podjęcie działań
zmierzających do utworzeniu
na naszym terenie Centrum
Opieki Długoterminowej.

W tym celu Powiat planuje obciążyć użytkowaniem
działki położone w sąsiedztwie budynku szpitala przy
ulicy Marii Curie- Skłodowskiej 6 o łącznej powierzchni 0,64 ha na rzecz podmiotu,
który wybuduje i poprowadzi
Centrum Opieki Długoterminowej. Placówka oferowałaby
opiekę długoterminową, paliatywno- hospicyjną ale także służyłaby seniorom w podeszłym wieku – z chorobami
geriatrycznymi, które wymagają długotrwałego leczenia
jak na przykład demencje
oraz udary mózgu wymagające natychmiastowej terapii
neurologicznej. Od szybkości reakcji w takim przypadku zależy między innymi powrót chorego do samodzielnego życia.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo seniorów jednym z priorytetów władz powiatu jest
wdrożenie systemu teleopieki domowej, która umożliwi

kontakt z osobą w podeszłym
wieku w krytycznym momencie i pozwoli operatorowi systemu na ustalenie stanu zagrożenia życia seniora. Podczas sesji obecny był
Krzysztof Bruski prezes Zarządu spółki Polskie Centrum
Opieki, który przedstawił zasady przystąpienia do programu oraz opowiedział jak
działa system teleopieki domowej. Osoba starsza, która długo przebywa w domu
sama, posiada urządzenie
z przyciskiem alarmowym
tzw. „czerwonym guzikiem
życia”. W przypadku gorszego
samopoczucia, kiedy nikogo
nie ma w pobliżu może uaktywnić przycisk i połączyć się
z operatorem systemu. Operator podejmuje próby kontaktu i rozmowy z seniorem,
w celu uzyskania jak najwięcej
informacji o stanie jego zdrowia. Jeśli nie uda się tego kontaktu nawiązać kontaktuje się
z osobami zaufanymi, które

najczęściej mieszkają w pobliżu, aby sprawdzić co się z taką
osobą dzieje. Jeśli to nie odniesie skutku pozostaje kontakt z jednostkami ratowniczymi. Władze Powiatu
Brzezińskiego podjęły już
pierwsze kroki ku temu aby
pilotażowy program teleopieki domowej wdrożyć na terenie powiatu. Program Opieki
Senioralnej to także aktywizacja brzezińskich seniorów.
Twórcy programu zdają sobie
sprawę z tego, że osoby po 65
roku życia chcą jak najdłużej
uczestniczyć w życiu społecznym. W planach na najbliższy rok jest więc zorganizowanie na Terenie Powiatu
Brzezińskiego Klubu Seniora w celu integracji osób starszych. W ramach klubu będą
się odbywać różnego rodzaju
zajęcia aktywizujące seniorów.
Działaniom klubu będą towarzyszyć także wydarzenia kulturalne dla uczestników i ich
otoczenia społecznego.

Inwestycje drogowe w powiecie – część II



Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, drodzy Uczniowie
i Rodzice, koniec roku szkolnego to czas wytężonej
pracy, podsumowań i refleksji.

Z pewnością miniony rok
szkolny był pasmem sukcesów, pomógł osiągnąć wyznaczone cele i rozwinąć zainteresowania. Nadszedł jednak długo wyczekiwany
koniec roku szkolnego. Drodzy uczniowie wykorzystajcie
ten okres wakacji najlepiej jak
potraficie, odpocznijcie od
trudów nauki, nabierzcie sił.

Podziękowania za zaangażowanie oraz solidną i sumienną pracę składam gronu
pedagogicznemu, dyrektorom i wychowawcom brzezińskich szkół. Niech wakacje będą słoneczne i przyniosą wiele pozytywnych emocji
i niezapomnianych chwil.
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
ZARZĄDU POWIATU W BRZEZINACH
o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Powiatu Brzezińskiego.
Sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 28, wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości
gruntowej, położonego na IV piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12
w Brzezinach, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym
2449/1, obr. 0008, stanowiącego własność Powiatu Brzezińskiego.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzezinach
prowadzi księgę wieczystą Kw nr LD1B/00022452/6.

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości Władysławowo”
W ramach przedmiotowej inwestycji
zostanie zmodernizowana droga powiatowa Nr 2918 E na długości 920 mb w miejscowości Władysławowo, obejmująca wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni do wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych oraz zabezpieczenie nawierzchni przed
infiltracją wody spękaniami w głąb nawierzchni. Dodatkowo ulepszanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 0,75 m.
Wartość robót budowlanych – 478.465,52 zł
Całość wydatków – 488.155,52 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 161.640,00 zł

Cena wywoławcza lokalu: 101.000,00 (słownie złotych: sto jeden
tysięcy 00/100)
Wadium: 10.000,00 (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2940 E w miejscowości Rogów
w ulicach Sportowa i Przejazdowa”

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach, Wydział
Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Sienkiewicza 11 pokój nr 5 (parter).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium
przelewem na rachunek Powiatu Brzezińskiego nr 57 8781 0006
0042 5281 2000 0080 w Banku Spółdzielczym w Andrespolu
w terminie do 3 lipca 2018 roku.
Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, Wydział
Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 5, tel. 46 874 25 44.

FOT. STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH

W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną przebudowane ulice Sportowa oraz
Przejazdowa w ciągu drogi powiatowej nr 2940 E. Przebudowie podlega odcinek o
długości 980 mb z wyłączeniem przejazdu kolejowego.
Roboty budowlane obejmą m.in. :
• montaż wpustu deszczowego PEHD śred. 500 mm z osadnikiem piaskowym
wraz z przykanalikiem PCV śred. 200 mm i umocnieniem wylotu w rowie,
• wykonanie poszerzenia ulic do szerokości 5,5 m,
• ponowne wytrasowanie ulic (wznowienie geometrii),
• wbudowanie warstwy wiążącej z wyrównaniem spadków poprzecznych,
• wbudowanie warstwy ścieralnej,
• wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego,
• wykonanie koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych oraz
pobocza utwardzonego,
• oczyszczenie rowu.
Wartość robót budowlanych – 827.281,89 zł
Całość wydatków – 830.627,49 zł
Dofinansowanie z Gminy Rogów – 400.000,00 zł

Zakończenie roku szkolnego

Nowa inwestycja drogowa Powiatu Brzezińskiego

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego ul. Sienkiewicza 16. Ponadto
zostało opublikowane na stronie internetowej www.powiatbrzeziny.4bip.pl w zakładce nieruchomości.
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Dofinansowanie sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości

W

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach 6 czerwca odbyło się spotkanie,
podczas którego podpisano umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Funduszu Sprawiedliwości” utworzonego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.
Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło ogólnopolski
program, dzięki któremu do
Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy
o wartości przekraczającej
100 milionów złotych. Środki na ten cel będą pochodzić
z Funduszu Sprawiedliwości.
Strażacy, którzy niosą ochotniczo pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach,
zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne
i defibrylatory.
Na taki sprzęt mogą liczyć
druhowie ziemi brzezińskiej. W tej sprawie 6 czerwca umowy podpisali burmistrzowie, wójtowie lub osoby

przez nie upoważnione, przy
kontrasygnacie skarbników
reprezentujących samorządy Miasta Brzeziny, Gminy
Brzeziny, Gminy Dmosin,
Gminy Jeżów, Gminy Rogów oraz sąsiednie samorządy Gminy Andrespol, Gminy
Brójce, Miasta i Gminy Koluszki, Gminy Nowosolna.
W imieniu Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry umowy podpisywał dyrektor Departamentu Spraw
Rodzinnych i Nieletnich Mikołaj Pawlak, który zarządza
Funduszem Sprawiedliwości.
Samorządy z terenu powiatu brzezińskiego podpisały umowy na całość zadania na łączną kwotę 231 tys.

Sygnatariusze umowy na dofinansowanie sprzętu dla OSP. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
zł, z czego 99% dofinansuje Ministerstwo Sprawiedliwości a tylko 1% pokryją

samorządy. Dzięki dofinansowaniu zakupiony zostanie
dla jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych sprzęt medyczny wykorzystywany do
udzielania kwalifikowanej

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

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

pierwszej pomocy, a także
sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny i dielektryczny wykorzystywany do ratownictwa
drogowego i technicznego.
W imieniu Miasta Brzeziny umowę podpisał burmistrz Marcin Pluta i skarbnik Grażyna Mela. W myśl
zawartej umowy Miasto
Brzeziny ma otrzymać blisko 19,5 tys. zł przy udziale własnym wynoszącym zaledwie 196 zł, które mają zostać przeznaczone na zakup
m.in. defibrylatora zewnętrznego (AED), torby medycznej R1 wraz z wyposażeniem, przenośnego zestawu
oświetleniowego, bosaka dielektrycznego, detektora napięcia, szyny typu Kramera
oraz noszy typu deska. Zakupiony sprzęt i wyposażenie
usprawni działania ratownicze Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.  GK

pracownika produkcji
do zakładu w Bogdance.
Kontakt:

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

At

ceny!

Wykaz w/w nieruchomości podlega publikacji przez okres
21 dni, tj. od 6 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.

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

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

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

Zatrudnię
pielegniarkę

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

24/XI/2017

17/VIII/2017

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

9/IV/2018

rekrutacjabogdanka@wp.pl
tel: 46 8740100

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 121) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wywieszony jest wykaz nieruchomości stanowiących części
działek: 2559/1, 2547/6, 2559/2, 2539/12, 2539/11, 2560/1,
2560/6, 2558/8 ( Przedszkole nr 1), 2572/2 ( Szkoła Podstawowa
nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3), 2734 ( Przedskzole nr 3),
2724/2 (Szkoła Podstawowa nr 1), na których znajdują się
pomieszczenia kuchenne, wydawalnie posiłków i zmywalnie,
położonych w obrębie 8 m. Brzeziny o łącznej powierzchni
374,30 m2 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres
od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem
na prowadzenie żywienie dzieci w Przedszkolu nr 1,
Przedszkolu nr 3 oraz uczniów w Szkole Podstawowej nr 1,
Szkole Podstawowej nr 2 i Podstawowej nr 3 w Brzezinach.

23/I/2018

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

19/IV/2018

Firma
SOLCRAFT
zatrudni:

11/III/2018

REKLAMA
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Dzień Dziecka w Dąbrówce Dużej Dotacja na drogę w Poliku

indiańskich okrzyków. Jak
przystało na czerwonoskórych była indiańska muzyka, indiański taniec deszczu,
strzelanie z łuku, polowanie

na „bizona” i skoki w workach po zwierzynę. Nie mogło zabraknąć także „łowienia ryb”. Wszystkie dzieci wraz z rodzicami bawiły
się znakomicie i ten dzień
z pewnością na długo pozostanie w pamięci małych, jak
i dużych „Indian”. Organizatorzy dziękują rodzicom za
pomoc w przygotowaniu tak
niezwykłego Dnia Dziecka.
 tom



Wójt Gminy Brzeziny Barbara Hojnacka 14 czerwca podpisała umowę o
dofinansowanie przebudowy drogi w Poliku z wicemarszałkiem województwa
łódzkiego Arturem Bagieńskim.

Kw o t a d o f i n a n s ow a n i a
z Urzędu Marszałkowskiego to 198 tys. zł, a wartość inwestycji to około 1 mln złotych. Za te środki na odcinku
840 metrów zostanie wykonane poszerzenie drogi do 5 metrów, wzmocniona będzie jej
konstrukcja, nastąpi odmulenie rowów i zrealizowane
inne prace porządkowe. Władze gminy ogłosiły przetarg na
przeprowadzenie robót.

Tr w a t a k ż e p r o c e d u ra przetargowa na wykonanie odcinka drogi w kierunku Przanówki o długości 675
metrów, od drogi powiatowej w Bogdance do granicy z gminą Koluszki. Opracowywana jest również dokumentacja na wykonanie
drugiego odcinka tej drogi
przez wieś Przanówka, aż do
drogi powiatowej.
 tom

FOT. URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI

W oddziałach przedszkolnych Dzień Dziecka zorganizowano w stylu indiańskim.
Zadbały o to wychowawczynie – Ewa Dzwonkowska
i Faustyna Domiziak. W tym
słonecznym dniu dzieci wraz
z rodzicami przybyły do
przedszkola w pięknych indiańskich strojach. Zabawa
rozpoczęła się od ceremonii
nadania imion indiańskich,
malowania twarzy oraz nauki

FOT. TOMASZ GUZEK



Święto wszystkich dzieci już za nami, warto jednak wspomnieć o jego oryginalnych
obchodach w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej. 30 maja pojawili się na nim
niezwykli wojownicy.

OBWIESZCZENIE (OGŁOSZENIE)
o przystąpieniu do opracowania 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Gałkówek Kolonia i Małczew
Zgodnie z art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073, 1566) oraz z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1404, 1566, 1999) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy Brzeziny uchwał:
1) Nr XLIX/319/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gałkówek-Kolonia,
2) Nr XLIX/320/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Małczew.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 13 lipca 2018 roku, w siedzibie Urzędu
Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny lub na adres elektroniczny gminabrzeziny@post.pl
Zgodnie z 39, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko, zainteresowani mogą wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie art. 40 w/w ustawy w terminie do dnia 13 lipca 2018 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A,
95-060 Brzeziny lub na adres elektroniczny gminabrzeziny@post.pl
Uwagi i wnioski do prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać:
1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wszystkie wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeziny.
Jednocześnie zawiadamiam że zainteresowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny.
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Barbara Hojnacka
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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Uczniowie ZSS na szlaku Żołnierzy Wyklętych

H

asło „Do końca wierni” było motywem przewodnim
niezwykłej lekcji historii, jaką przyszło przeżywać
członkom Stowarzyszenia INNI, w tym harcerzom
Nieprzetartego Szlaku „Brzezinki” oraz uczniom
i absolwentom Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach.
Lekcja ta to cykl działań
ukierunkowanych na upowszechnienie tradycji walk
o niepodległość i suwerenność Polski w okresie po
II wojnie światowej. W jej ramach przywołani zostali do
pamięci żołnierze, którzy
w imię umiłowania wolności
złożyli na jej ołtarzu najcenniejszy dar, czyli swoje życie.
Mowa tu oczywiście o Żołnierzach Wyklętych, bestialsko wymordowanych przez
ówczesne komunistyczne
władze PRL i skazanych na
zapomnienie.
Poznanie losów tych niezłomnych Polaków stało się
możliwe poprzez realizację projektu finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pod tytułem
„Wędrujemy śladami Żołnierzy Wyklętych” na podstawie
umowy między Ministrem
Obrony Narodowej, a Stowarzyszeniem INNI.
Od 30 kwietnia do 15 maja
w ramach projektu podjęte
zostały następujące działania:
warsztaty plastyczne poświęcone wykonaniu przez dzieci i młodzież portretów wybranych żołnierzy, prelekcja
poświęcona bohaterom walk

podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej,
wycieczka śladami Żołnierzy
Wyklętych na Kielecczyznę
oraz wystawa prac plastycznych i fotorelacja z realizacji
poszczególnych zadań.
Z a d a n i e m o t w i e r aj ą cym cykl wydarzeń związanych z Żołnierzami Wyklętymi było zorganizowanie
w pierwszych dniach maja
warsztatów plastycznych,
w trakcie których młodzi ludzie wędrujący szlakiem żoł-

nierzy wyklętych tworzyli ich portrety. Do powstania
prac wykorzystano zarówno techniki plastyczne (malowanie pastelami i kredkami), jak i techniki komputerowe (obróbka portretów we

Uczestnicy wycieczki przy pomniku upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych. FOT. DOROTA PŁUCIENNIK
właściwym programie). Efekt
pracy uczniowskiej można
było zobaczyć na wystawie
zorganizowanej w Urzędzie
Miasta Brzeziny.
Młodzież z dużym zaangażowaniem przystąpiła także do realizacji projektu edukacyjnego pod tytułem „Do
końca wierni…”, którego
zwieńczeniem było powstanie broszury tematycznej poświęconej Żołnierzom Wyklętym. Uczniowie wyszukiwali niezbędne informacje
w różnych źródłach i pod
czujnym okiem nauczycieli historii, informatyki i plastyki tworzyli kolejne strony
broszury, której wydrukowanie zostało zlecone zakładowi poligraficznemu. Broszury
zostały rozprowadzone wśród

instytucji naszego miasta oraz
wśród członków Stowarzyszenia INNI i ich rodzin.
Kolejnym elementem realizacji projektu była prelekcja
poświęcona bohaterom walk
niepodległościowych na Ziemi Świętokrzyskiej, przygotowana przez nauczyciela historii. Miała ona na celu przedstawienie uczniom informacji
o podziemiu niepodległościowym w Polsce w latach
1945–1963 oraz przybliżenie
historii Żołnierzy Wyklętych
walczących na Kielecczyźnie
w związku z planowaną wycieczką.
Wyjazd na Ziemię Świętokrzyską odbył się w dniach
11–13 maja 2018 r. Organizację 3-dniowej wycieczki powierzono PTTK, które

w ramach uznania przyznało uczestnikom możliwość
zdobycia na szczególnych zasadach odznaki „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1945–1963”.
Wycieczka była dla jej
uczestników najatrakcyjniejszą formą realizacji zadań wynikających z projektu. Gwarantowała bowiem
bezpośrednie poznanie, stawiające ucznia z niepełnosprawnością w roli „naocznego świadka”. Dzięki temu
wyjazdowi łatwiej promować wśród młodzieży wartości, takie jak: wolność, braterstwo, prawda, sprawiedliwość, przyjaźń, męstwo,
honor. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał koszulkę
z nadrukiem obrazującym

charakter realizowanego zadania. Wycieczkowicze wrócili usatysfakcjonowani, pełni wrażeń, nowych doświadczeń i wiedzy.
Namacalnym efektem z realizacji działań objętych zadaniem było także stworzenie
przez uczestników projektu
fotorelacji „Śladami Żołnierzy Wyklętych”. Fotorelację
można zobaczyć w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Brzezinach. Ponadto reprezentanci uczniów biorących udział
w projekcie otrzymali odznaki „ŚLADAMI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH 1945–1963”.
Efektem realizacji zadań
wynikających z projektu było
rozbudzenie wśród młodzieży ciekawości historycznej,
dociekliwości poznawczej
oraz uświadomienie przynależności do narodu polskiego. Realizatorzy tego projektu są przekonani, iż poprzez
udział w wyżej wymienionych zadaniach, dostarczyli młodym ludziom przeżyć
budujących właściwy system
wartości i pokazali wzory
prawdziwego patriotyzmu.
Wzbogaceni o nowe doświadczenia chcą też kontynuować działania patriotyczne realizując od nowego roku
szkolnego projekt „Niepodległa” przygotowujący do obchodów stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę.
 tom

Rowerem do Niepodległości



W niedzielę 17 czerwca Strefa Rowerowa Brzeziny zorganizowała rajd pod hasłem „Poszukiwanie drogi do
niepodległości”, nad którym patronat objęli marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, Okręgowy Związek
Kolarski w Łodzi, Lokalna Grupa Działania „Mroga” oraz Radio „RSC”.

Urząd Marszałkowski w Łodzi wsparł także finansowo organizację tego przedsięwzięcia, w którym wzięło
udział 100 osób. Metę i start
rajdu zlokalizowano w stajni „Zielony konik” w Borowej. Był to rajd na orientację,
w którym zawodnicy mieli
za zadanie znaleźć zaznaczone na mapie punkty związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę. Były
to miejsca związane zarówno z powstaniem listopadowym, styczniowym jak I i II
wojną światową. Na przykład na cmentarzu w Pustułce stu uczestników rajdu szukało polskich nazwisk wśród

Uczestnicy rajdu szukali śladów walk o niepodległość Rzeczpospolitej. FOT. KRZYSZTOF WĄTOROWSKI

pochowanych na nekropolii
żołnierzy niemieckich i rosyjskich, którzy zginęli w czasie Operacji Łódzkiej. W kategorii rodzinnej do znalezienia było 10 takich punktów
i do przejechania dystans
20 km, a w kategorii mega 21
punktów i 80 km do przebycia. Każdy zawodnik na starcie otrzymał pakiet zawierający m.in. mapę i prowiant.
Zapewniony był także serwis rowerowy oraz opieka
medyczna. O niezbędne informacje historyczne zadbał
natomiast Dominik Trojak
z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym.
W tym szczególnym rajdzie udział wzięli pasjon a c i tu r y s t y k i row e ro wej m.in. z Brzezin, Pabianic, Strykowa, Koluszek,

Łodzi i Warszawy. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc
otrzymali cenne nagrody, ale
każdy z uczestników wylosował także jakiś podarunek.
Kolejną atrakcją jaką przygotowuje Strefa Rowerowa
będzie nocny rajd „W poszukiwaniu kwiatu paproci” zaplanowany na 7 lipca – informuje prezes tej organizacji Krzysztof Wątorowski. Po
zakończeniu tegorocznego
sezonu zaplanowano natomiast obchody 5-lecia Strefy
Rowerowej, których elementem będzie m.in. wystawa fotograficzna. Aktualne zdjęcia
i opisy wydarzeń można zobaczyć na stronie organizacji www.s-r-b.pl oraz na Facebooku w profilu StrefaRowerowaBrzeziny.
 tom
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OGŁOSZENIA DROBNE
MOTORYZACJA
SPRZEDAM VW Passat 2012 r., Highline,
170 KM, DSG, przebieg 143 tys. km, 504
156 235
AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁOMOWAN IE samochodów,
509-099-286
SPRZEDAM Volksvagen Passat 2005r.
B6 1,9 Diezel Combi, tel. 607-078-851
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, 608 570 064
KUPIĘ stare motocykle – motorowery, 604 627 402

DACHY PAPA TERMOZGRZEWALNA
MALOWANIE, SMAROWANIE,
GWARANCJA, PROFESJONALNIE,
735-300-550
UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej, 537 705 155
TANIO zetnę i potnę drzewa, 537
843 600
OGRODZENIA klinkier, granit, łupek, 604 543 817
WYWÓZ ziemi, gruzu, gliny, rozbiórka, 503 073 500
PIACH, żwir, transport, 503 073 500
SAMOCHÓD do ślubu wynajmę,
692 981 421
DREWNO opałowe, trociny, 885
162 087

USŁUGI

PRACA

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
OBSŁUGA imprez okolicznościowych, nauka gry na keyboardzie –
INESS, 781 783 580
DOMY kanadyjskie – szkieletowe,
www.dom-szkieletowy.com, 605
547 201
DACHY, krycie papą termozgrzewalną, 500 335 060
LPG, montaż – serwis – diagnoza,
mechanika pojazdowa, skup samochodów, 789 188 646
OGRODZENIA klinkier, granit, panele, 604-543-817
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe, www.
instalmed.pl, 515-362-050
MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664
626 854
DOCIEPLENIA budynków, wykończenia wnętrz, poddasza, izolacja
budynków, 608 661 045
DOMOFONY – 501 478 588
ROWERY – sprzedaż, naprawa, serwis, 792 934 565
KRYCIE dachów, papa termozgrzewalna, usuwanie przecieków, 572
969 432
GŁADŹ i malowanie, 531 484 914
BUDOWY kompleksowo, wykończenia wnętrz, 505 509 874
MATEMATYKA – liceum, gimnazjum, studenci, 502 208 511

SZWACZKĘ pełne ubezpieczenie,
661-121-966
POTRZEBNY pracownik do różnych prac porządkowych i ogrodowych, 604-607-306, 46 874-28-81
ZATRUDNIĘ do zbioru borówki
amerykańskiej, 605 660 573
ZATRUDNIĘ panią do sprzątania na ½ etatu, umowa o pracę,
miejsce wykonywania pracy US
Brzeziny, 508-230-176
PRZY zbiorze borówki amerykańskiej, lipiec, sierpień, wrzesień, 696
041 293
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, ela-styczny czas pracy, tel. 721 158 814
ZATRUDNIĘ ekspedientkę do sklepu spożywczego (wolne wszystkie
niedziele), 508 178 216
ZATRUDNIĘ na koparkę,
601-306-785
ZATRUDNIĘ złotą rączkę,
601-306-785
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, 509-127-870
ZATRUDNIĘ murarzy, 604-543-817
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 605-139-221
ZATRUDNIĘ sprzedawcę mat.
Budowlanych w Strykowie, dobre
wynagrodzenie, 605-086-824
HURTOWNIA mat. Budowlanych
w Strykowie zatrudni kierowcę
kat. B lub C. Dobre wynagrodzenie, 601-153-348
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
ZATRUDNIĘ pomocnika mechanika samochodowego, 608 426 486
ZATRUDNIĘ krojczego na ½ etatu, 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 – Paweł
ZATRUDNIĘ do zakładu stolarskiego przy produkcji mebli, 519 124
604 – Paweł
ZATRUDNIĘ do prac dekarskich.
Umowa o pracę, 602 138 477
ZATRUDNIĘ pomocnika na krojownię. Praca stała, 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, 602
475 488
ZATRUDNIĘ do nauki w zakładzie
krawieckim, 602 475 488
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809
ZAKŁAD przerobu drewna zatrudni pracowników fizycznych, 504
010 550
TARTAK zatrudni pracowników fizycznych, operatora traka, pilarzy,
504 010 550
ZATRUDNIĘ na umowę o pracę, sklep spożywczy, rynek
Nowosolna, 604 936 065
PRASOWACZKĘ Brzeziny, 500 448
129
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
kraj, stała praca, 690 321 370

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. , poz. 121 ze zm.) na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz
nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2469/1
o pow. 305 m², położonej w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego, dla
której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta
LD1B/00042129/9, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako
działki nr 2470/1, 3072/7, 2468/3, 2468/2 i 2461/1.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 19 czerwca 2018 r. do
10 lipca 2018 r.

ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca,
690 321 370
ZATRUDNIĘ pracownika do gospodarstwa rolnego, kat. B+T,
z doświadczeniem, 606 155 155
ZATRUDNIĘ spawacza do cięcia
złomu - Koluszki, 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,
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
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. B, 508
188 138
POSZUKUJĘ do szycia (chałupniczki), 604 588 616
ZATRUDNIĘ pracowników ogólnobudowlanych, 603 872 901
ZATRUDNIĘ kierowcę kat.
C w transporcie krajowym.
Codzienne zjazdy do domu i wolne weekendy, 607 805 115
PODEJMĘ opiekę nad dzieckiem,
emerytka, 503 382 735
FIRMA krawiecka zatrudni krojczego, 730 222 048
ZATRUDNIĘ fakturzystkę do zakładu cukierniczego (Nowosolna),
½ etatu, praca w godzinach nocnych, 516 190 960

NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKI budowlane 850 m Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja,
508 301 005, 601 305 357
KUPIĘ mieszkanie do remontu
lub zadłużone Brzeziny, Koluszki
i okolice, 731 746 722
SPRZEDAM tanio działkę 1,2 ha
Wola Cyrusowa, 600-645-944
SPRZEDAM lub wydzierżawię
sklep spożywczy w tym 900 m²
działkę Gałków Duży, 607-078-851
SPRZEDAM działkę 1632 m2, 669
44 63 44
SPRZEDAM działkę ulica Polna
4900 m², możliwość podziału, 65
zł za metr, 731-327-232
WYNAJMĘ kawalerkę Brzeziny,
607-078-851
DO WYNAJĘCIA M-3 Brzeziny
Reformacka, 508-000-219
DZIAŁKI budowlane woda, prąd
i cisza, 788 264 336
WYNAJMĘ halę 250 m2 lub 500
m2 pod magazyn, produkcję lub
inne (zaplecze socjalne, biuro),
lokalizacja Brzeziny, 519 124 604
– Paweł
SPRZEDAM dom w Koluszkach,
665 925 923
LOKAL użytkowy 130 m2 w centrum wynajmę, 601-190-840
SPRZEDAM 42 m2, 693 975 425
SPRZEDAM działki w Rogowie
1585 m2 i 2941 m2, 664 062 125
SPRZEDAM działkę budowlaną 1500 m na Józefowie, gmina
Rogów, 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 Głowackigo,
507 789 630
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
SPRZEDAM działkę z warunkami zabudowy i prądem 5850 m²,
535-274-391
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
2

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,
662 089 398
SPRZEDAM działkę budowlaną
2800 m2, Stare Koluszki, 512 515
132
SPRZEDAM działkę budowlaną,
665-227-153
SPRZEDAM mieszkanie TBS 43 m²,
501-431-298

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 od 2-21
DREWNO kominkowe, opałowe,
transport, 501 962 424
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, 601-050-129
SPRZEDAM drzewo brzozowe,
opałowe, 782-030-360
SPRZEDAM brony, 517-544-016
SPRZEDAM pszenżyto i mieszankę zbożową, 604 358 755
SPRZEDAM wyposażenie sklepu
cukierniczego, 516 190 960
FIRMA Fungis kupi słomę w belach okrągłych i dużej kostce,
możliwość nawiązania dłuższej
współpracy jak również podpisanie umowy przy większych ilościach, 509 718 882
WYWÓZ ziemi, gruzu, gliny, rozbiórka, 503 073 500
PIACH, żwir, transport, 503 073 500
SPRZEDAM stemple budowlane,
600 804 392
SPRZEDAM stemple budowlane,
długość 3,20 m, 602 466 902
SPRZEDAM prosięta, 503 756 061
SPRZEDAM zamrażarkę i segment
kuchenny, 795 275 764

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. , poz. 121 ze zm.) na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz nieruchomości,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 599/23 o pow. 257 m²,
położonej w Brzezinach przy ul. Kosynierów, dla której w Sądzie Rejonowym
w Brzezinach prowadzona jest księga wieczysta LD1B/00019738/1,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do
właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 599/6,
600/1 i 600/9.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 19 czerwca 2018 r. do
10 lipca 2018 r.
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Święto Dwójki połączone z Dniem Dziecka

Z

godnie z wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach na początku
czerwca organizowane jest święto szkoły. W tym roku wypadło ono w poniedziałek
4 czerwca i zostało połączone z obchodami Dnia Dziecka

Dla uczniów był to dzień
wolny od zajęć dydaktycznych, a na dodatek wypełniały go same atrakcje.
Dwójka zamieniła się w park
rozrywki. Od godziny 9.00
młodsi uczniowie (klasy
I-III) uczestniczyli w organizowanych przez wychowawców zawodach w ramach „sportu na wesoło”.
Dzieci podzielone na drużyny rywalizowały w różnych
konkurencjach m.in. grały
w zbijaka, piłkę nożną, rzucały do celu, a nawet miały do pokonania tor przeszkód. W tym samym czasie starsi uczniowie (klasy
IV-VII) uczestniczyli w festiwalu piosenki angielskiej.
Przedstawiciele poszczególnych klas (soliści, duety i zespoły) prezentowali utwory
znanych wykonawców. Festiwal zakończyła prezentacja par tanecznych tańca

klasycznego, po której cała
społeczność Dwójki pod
kierunkiem Iwony Pobralskiej-Szutowicz odtańczyła
„Belgijkę”.
Od godziny 11.00 rozpoczęły się zabawy w kącikach
zainteresowań. Każda klasa przygotowała inne atrakcje. Było wykonywanie różnych zabawek z papieru, kącik modelarski, układanie
klocków lego i puzzli, kostki Rubika, gry w szachy, warcaby i inne gry planszowe,
a nawet prezentacja sztuczek magicznych. Nie zabrakło stoiska z balonami, z których można było zrobić różne przedmioty.
Dla dziewcząt przygotowany był salon kosmetyczny, w którym wykonywano niemalże profesjonalny
makijaż, a w salonie fryzjerskim układano fantazyjne
fryzury i pleciono kolorowe

warkoczyki. Dużym powodzeniem cieszył się kiosk fotograficzny, w którym można
było zbić selfie przy wykorzystaniu kolorowych strojów
i śmiesznych rekwizytów.
Na zakończenie odbył
się pokaz motocyklowego ratownictwa medycznego. Przedstawiciele Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska, którzy odwiedzili
szkołę wraz ze swoimi motocyklami zaprezentowali udzielanie pierwszej pomocy. Jak co roku rodzice
przygotowali dla swoich pociech słodki poczęstunek.
Były soki, ciasta, ciasteczka, owoce i babeczki. Jednak największym powodzeniem w upalny dzień cieszyły się lody na patyku. Z kolei
cukrową watę „kręcił” Rafał Janik ze Szkoły Językowej
Cool School.
Grzegorz Kozieł

Festiwal piosenki angielskiej miał pełną widownię. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Piłkarska rywalizacja uczniów SP2 była bardzo zacięta i pełna emocjonujących akcji. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Odpust świętego Antoniego u Franciszkanów



W k ażdym k lasztor ze oo. Franciszk anów
13 czerwca organizowane są uroczystości związane
z odpustem świętego Antoniego z Padwy. Jest on
patronem rzeczy znalezionych i spraw trudnych.
Takie wydarzenie miało miejsce w ubiegłą środę
w brzezińskiej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu.

Uroczystości rozpoczęły się
o godz. 16.30 od tradycyjnego błogosławieństwa małych dzieci wraz z oddaniem
ich pod opiekę św. Antoniego. W klasztorach franciszkańskich uroczystość odpustu św. Antoniego wyróżnia
się poprzez poświęcenie lilii oraz rozdawanie chlebków św. Antoniego. – Święty
Antoni jest bowiem taki kochający, że wszystkim daje
chleb, a w tym chlebie zawarte jest Boże Błogosławieństwo, lilia jako symbol czystości mówi nam natomiast, żebyśmy nie bali
się o jutro, lecz spojrzeli na
kwiaty polne, które nie przędą, a Pan Bóg je pięknie
ubiera – wskazywał o. Wacław. Na zakończenie uroczystości nastąpiło błogosławieństwo, a dzieci oprócz
chlebków otrzymały także pamiątkowy obrazek. Poświęcenie lilii i chleba św.

Antoniego miało w tym
dniu miejsce na każdej Mszy
świętej, które rozpoczynały
się o 6.30, 8.00, 11.00 i 18.00.
Antoni z Padwy, właściwie Fernando Martins de
Bulhões, urodził się w 1195
r. w L i z b on i e , a z m a r ł
w 1231 r. w Arcelli k. Padwy.
Od czasów Piusa XII nazywany jest Doctor Evangelicus, gdyż 16 stycznia 1946
r. papież ten ogłosił go doktorem Kościoła. Za życia św.
Antoniego zwano młotem
na heretyków, gdyż był jednym z najbardziej cenionych
kaznodziei XIII w. Katolicy uznają, że pewnej nocy
Dzieciątko Jezus nawiedziło Antoniego i ucałowało go zapewniając o miłości
Boga. Z tej przyczyny święty jest przedstawiany z małym Jezusem z Nazaretu na
ręku. Jego proces kanonizacyjny był najkrótszym w historii Kościoła katolickiego.

Ojcowie udzielili błogosławieństwa wszystkim uczestnikom mszy świętej. FOT. TOMASZ GUZEK
Kanonizował go p apie ż
Grzegorza IX już 352 dni po
śmierci, czyli 30 maja 1232

roku. Wspomnienie św. Antoniego obchodzone jest natomiast w dzienną rocznicę

jego śmierci, czyli 13 czerwca, kiedy także w brzezińskim k lasztorze zostały

zorganizowane zostały uroczystości odpustowe.

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

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

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

J

uż kilkukrotnie pisaliśmy o Jakubie Balceraku z Polika w gminie Brzeziny. Kolejnym
jego wielkim pływackim sukcesem jest brązowy medal na
mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców, które
odbyły się niedawno na basenie łódzkiej Politechniki.
Jako 18-latek Jakub Balcerak został trzecim najlepszym
grzbiecistą w Polsce na 50cio metrowym basenie wśród
seniorów, na swoim koronnym dystansie 200 m stylem grzbietowym. Tym wynikiem wypełnił jednocześnie

Pierwszy z lewej stoi Jakub Balcerak. FOT. TOMASZ GUZEK

minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów, które odbędą
się w Helsinkach w dniach od
3 lipca do 8 sierpnia. To wielki
sukces dla tak młodego sportowca oraz klubu MKS trójka
Łódź, w którym trenuje pod
okiem Macieja Młynarczyka.
Kibice z Polika, członkowie
OSP Polik i rodzina w licznym składzie oczywiście nie
zawiedli i wspierali go przy
każdym finałowym starcie, za
co Jakub Balcerak chciałby im
podziękować.
Ten młody pływak jako
16-latek zdobył już m.in.
srebrny i brązowy medal
na Mistrzostwach Europy

Jakub w wodzie czuje się najlepiej. FOT. TOMASZ GUZEK
Środkowej w pływaniu, a następnie Mistrzostwo Polski na
200 metrów stylem grzbietowym w kategorii 17-18 latków.

Warto tu przypomnieć, że
Jakub Balcerak zaczął pływać jako 7-latek na basenie
w Brzezinach.
 tom

Spotkania z Janem Kochanowskim w MBP Łódzkie klimaty w brzezińskiej bibliotece



W Miejskiej Bibliotece Publicznej można obecnie oglądać wystawę fotograficzną
„Łódzkie klimaty, śladami przeszłości”. Autorami ekspozycji, są członkowie Łódzkiego
Towarzystwa Tatrzańskiego.

Prezentowana ekspozycja towarzyszyła pierwotnie
„Dniom Gór 2017” organizowanym pod hasłem „Lokomotywą z Łodzi Fabrycznej do Zakopanego — Śladami Juliana Tuwima”. Jest
tam ukazany m.in. współczesny w ygląd łódzkich
podwórek – tego miasta,
o którym Julian Tuwim pisał „Więc kocham twą „urodę złą”. Jak matkę niedobrą
dziecię, Kocham twych ulic
szarzyznę mdłą, Najdroższe miasto na świecie”. Jest

to -próba podróży w czasie,
przez łódzkie podwórka,
w poszukiwaniu okruchów
przeszłości zmieniającego
się miasta – wskazują twórcy wystawy. Autorami zdjęć
są Aleksandra Lesz, Lucyna
Mikołajczyk, Lucyna Przemirska, Stanisława Telega,
Ewa Sobczuk, Piotr Fagasiewicz, Włodzimierz Janusik i Paweł Wendelt. Wszyscy są członkami Łódzkiego
Towarzystwa Tatrzańskiego
– organizacji, która uczestniczy w życiu kulturalnym

pobliskiej metropolii przygotowując wystawy, spotkania, prelekcje, pokazy filmowe i wycieczki.
W Brzezinach prezentowane były już takie wystawy ŁTT jak „Mistyczne Tatr y”, „Łemkowszczyzna”
i „Barwy dalekiej północy”. „Łódzkie klimaty, śladami przeszłości” to jednak
szczególna ekspozycja dla
miejskiej biblioteki, warto
przypomnieć, że nosi ona
imię Juliana Tuwima.
 tom

Mieszkańcy DPS-u świetowali w bibliotece imieniny J. Kochanowskiego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach,
aby na warsztatach plastycznych wykonywać „Laurki dla Pana Jana”. Także
i tym razem kierownik Oddziału dla Dzieci Maria Witkowska, opowiadała o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego. Oczywiście
nie mogło również zabraknąć słodkiego poczęstunku.

Była to już kolejna wizyta
młodzieży z koluszkowskiego ośrodka w Brzezinach,
z którym Miejska Biblioteka
Publiczna współpracuje już
od dłuższego czasu.
Oddział dla Dzieci zaprasza jeszcze do odwiedzin kolejne grupy, które chciałyby bliżej poznać twórczość
wielkiego poety Jana Kochanowskiego.
 tom

FOT. TOMASZ GUZEK

W tym roku takie spotkanie
miało miejsce już 8 czerwca, kiedy grupa podopiecznych DPS-u przybyła do biblioteki wraz z Kamilą Miazek i wiceprzewodniczącą
Rady Miasta – Zofią Krawczyk. W progach placówki
powitała ich dyrektor Danuta Bączyńska wraz z kierownikiem Oddziału dla Dzieci Marią Witkowską, która
przygotowała okolicznościową prelekcję na temat twórczości Jana Kochanowskiego. Czytane były także jego
utwory i jak to na imieninach bywa, wspólnie śpiewano znane pieśni biesiadne. Oczywiście nie zabrakło
również herbaty, poczęstunku, ale i lodów, ponieważ
dzień odwiedzin mieszkańców DPS-u był szczególnie
upalny.
W dowó d wdzię czności goście zostawili jedną
ze swych prac rękodzielniczych, „bukiet kwiatów dla
Pana Jana”. Kilka dni później odwiedzili bibliotekę podopieczni Specjalnego

FOT. TOMASZ GUZEK



W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach z okazji zbliżających się imienin Jana
Kochanowskiego, goszczą zwykle mieszkańcy pobliskiego Domu Pomocy Społecznej.
Stało się to już tradycją.

REKLAMA

FIRMA MAINS
zatrudni pracowników na stanowisko:
- Pracownik lutujący
na podstawie umowy o pracę.
Możliwość przyuczenia.
Wymagania: czystość, rzetelność, punktualność.

tel. 46/8752777

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

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

Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121 ) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Brzeziny wykaz nieruchomości położonej w Brzezinach przy
ul. Sienkiewicza 11 o pow. 12,90 m2 dz. Nr 2561 Kw 17243
przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego
najemcy.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od 08.06. 2018 r. do
29.06. 2018 r.
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Dzień Rodziny w Jedynce

D

zień Rodziny to święto, które wpisało się na stałe do
harmonogramu imprez organizowanych przez Szkołę
Podstawową nr 1 w Brzezinach.

Tym razem szkolne świętowanie odbyło się 8 czerwca.
Piątkowe popołudnie stało się
symbolem integracji i doskonałej współpracy między uczniami, rodzicami i wszystkimi
pracownikami szkoły. Wydarzenie przyciągnęło całe rodziny i przebiegało pod ha-

rzutach do kosza, wyścigach
spętanych par, wyścigu z kubkami oraz sprawnościowym
torze przeszkód. Atrakcją festynu była także wata cukrowa, której spróbować mógł
każdy, a przygotowana została przez Rafała Janika ze Szkoły Językowej Cool School.

słem szeroko pojętej zabawy
i sympatycznej rozrywki. Na
dziedzińcu szkoły zgromadzili się licznie przybyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Po
otwarciu festynu przez dyrektora Zbigniewa Zielińskiego
rozpoczęła się zabawa. Dzieci i rodzice tańczyli, bawiąc
się i przy nieśmiertelnych szlagierach należących do kanonu muzyki rozrywkowej i najnowszych przebojach.
Dzieci lubiące rywalizację
i współzawodnictwo wzięły
udział w różnorodnych konkurencjach sportowych, między innymi: rzutach woreczkami do koszy z przypisaną
wartością punktowa, strzelaniu do bramki, toczeniu opony samochodowej na czas,

Uśmiechnięci i zadowoleni uczestnicy wzmacniali siły
w czasie wielkiego grillowania.
Każda z klas miała przygotowane swoje stanowisko, a pochłonięte kalorie można było
spalić korzystając z przygotowanych dla dzieci dmuchanych zjeżdżalni. Atrakcje te,
co niezwykle istotne, były dla
wszystkich dzieci ogólnodostępne i nieodpłatne. – Przygotowaliśmy 600 kiełbasek na
wielkie grillowanie, natomiast
Rodzice chcąc podkreślić znaczenie tej tradycyjnej imprezy, jaką jest Dzień Rodziny, zatroszczyli się o inne smakołyki. Z całą pewnością nikt nie
chodził tego popołudnia głodny – mówi dyrektor Zbigniew
Zieliński. 
 GK

Brzeziny, Mickiewicza 13
tel. 46 8742190
662959824

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

22/V/2018

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

601 -33-56-23

Dyżury radnych
Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 16:00 do godziny 18.00

6/VI/2018

REKLAMA

Zbigniew Bączyński, Andrzej Kurczewski

27.06.2018 r.

Zofia Krawczyk, Grażyna Pietrasik

22.08.2018 r.

17/V/2018
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N

aczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach
organizuje kolejne szkolenie dla podatników.
Tym razem tematyka spotkania dotyczy zmian
w podatku VAT. Będą one obowiązywać od 1 lipca.

Zmian w tym zakresie jest
wiele i dotyczą między innymi wprowadzenia nowego rozwiązania systemowego tj. mechanizmu podzielonej płatności w VAT – split

payment – mówi Wioleta
Meszka Naczelnik Urzędu
Skarbowego w Brzezinach.
Nowelizacja ustawy o podatku VAT przewiduje również ograniczenie możliwości

wystawiania faktur z NIP-em
nabywcy do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Będzie tak,
gdy paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży
NIP-u nabywcy nie zawiera,
rozszerzenie katalogu czynności, których wykonywanie nie może korzystać z tzw.
zwolnienia podmiotowego
AUTOPROMOCJA

Witaminki odwiedziły Bibliotekę



Dzieci z grupy „Witaminki” 11 czerwca odwiedziły
filię skierniewickiej Biblioteki Pedagogicznej
w Brzezinach. To kolejna ciekawa wycieczka
zorganizowana przez Przedszkole nr 1.

Celem wycieczki było zarówno propagowanie głośnego
czytania dzieciom, zapoznanie się ze specyfiką pracy bibliotekarek, jak i ogólnej organizacji pracy w bibliotece
– mówi Małgorzata Sikora,
nauczycielka z Przedszkola nr 1 w Brzezinach. Przedszkolaki po powitaniu zostały
oprowadzone po wszystkich
bibliotecznych zakamarkach.
Dzieci dowiedziały się w jaki
sposób wypożycza się książki, jak szukało się określonych egzemplarzy w przeszłości, a jak teraz w dobie
komputerów i Internetu. To
co na pewno było wielkim
zaskoczeniem to liczba książek, która jest zgromadzona w Bibliotece Pedagogicznej czyli około 40 tysięcy. I
choć trudno było wyobrazić

sobie taką liczebność, to już
same słowa wywarły na dzieciach ogromne wrażenie. Następnie bibliotekarki Małgorzata Bartnicka i Małgorzata
Siucińska zaprosiły małych
gości do wysłuchania bajki
„Stoliczku nakryj się”, a potem poprosiły dzieci o udzielenie odpowiedzi na pytania
dotyczące treści bajki. Okazało się, że 4-5-latki świetnie rozumieją czytane im na
głos utwory i potrafią udzielać poprawnych odpowiedzi.
Na koniec miłej wizyty
„Witaminki” otrzymały małe
nagrody w postaci literek lub
pojazdów do wyboru. Same
też, chcąc pochwalić się swoimi zainteresowaniami czytelniczymi, przyniosły ze sobą
samodzielnie wykonane książeczki.
 GK

Egzaminy na kolejne stopnie KYU



Czerwiec upłynął karatekom pod znakiem egzaminów Dobrze
przygotowani nie obawiali się rezultatów. Wyniki egzaminów
potwierdziły ich dobą formę.

W sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzezinach, 8 czerwca adepci Akademii Sztuk Walki Figh And
Win przystąpili do egzaminu na kolejne stopnie (KYU)
Karate Shinkyokushinkai.
W egzaminie wzięło udział
blisko 100. adeptów sztuki
walki. Egzamin przeprowadzał honorowy członek Polskiej Federacji Shinkyokusin Shihan Krzysztof Borowiec (5 dan). Do egzaminu
zawodników przygotowywał Sensei Krzysztof Derach
(2 dan). Znając umiejętności trenera i ambicje zawodników o wynik egzaminu

nikt się nie martwił. Wszyscy
zdali. Opłaciły się intensywne godziny ćwiczeń oraz korzystanie z profesjonalnych
wskazówek trenerów. Po trudach egzaminu odbył się III
Zjazd Integracyjny członków
i sympatyków klubu. Tydzień
później 15 czerwca do egzaminu połączonego z walkami, który odbył się w Kielcach przystąpiło dwóch (pełnolet nich) zawo dni ków
posiadających wyższe stopnie kyu. Także i oni celująco
zdali egzaminy.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów wszystkim
 GK
zawodnikom.

oraz uproszczenia w przepisach dotyczących wystawiania faktur VAT RR. Zmiany doprecyzują w przepisach
zasady wykreślania podatników z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru
podatników VAT UE, jak
również wskażą nową definicję pierwszego zasiedlenia. Zmienią się także wzory

FOT.PIXABAY.COM

Szkolenie ze zmian w podatku VAT

13

deklaracji dla podatku od
towarów i usług. Szkolenie odbędzie się 29 czerwca,

o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny.
 GK
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Kacper Płoszka bije kolejne rekordy

J

eśli chodzi o pływanie to ostatnie miesiące z całą
pewnością należą do Kacpra Płoszk i. Młody
brzezinianin z klubu Nautilus Brzeziny w przeciągu
kilkudziesięciu tygodni wziął udział w wielu
imprezach pływackich, w których pokazywał się z bardzo
dobrej strony, bijąc kolejne rekordy życiowe.
Prawdziw y rekordow y
maraton pływacki rozpoczął się pod koniec kwietnia
w Zabierzowie. Tam podopieczny trenera Krzysztofa Sienkiewicza wywalczył
pierwsze miejsce na 100m
stylem dowolnym z rekordowym czasem 0:59,30s oraz
dwa drugie miejsca na 50m
(0:29,66s) i 100m (1:05,14s)
stylem motylkowym. Wcześniej brzezinianin stanął na
najwyższym stopniu podium
na 800m, 200m i 100m stylem dowolnym, oraz zdobył
srebrne medale na 50m stylem dowolnym i 50 motylkowym oraz na 100m delfinem. W sumie Kacper
Płoszka poprawił sześć rekordów życiowych, co na tak
krótki czas trwania zawodów jest nie lada wyczynem.
Na początku maja utalentowany mieszkaniec naszego miasta został powołany do kadry województwa

łódzkiego młodzików, którzy brali udział w międzynarodowych zawodach
w czeskim Brnie. Start Kacpra można uznać za bardzo
udany. Na 50m stylem motylkowym zajął trzynaste
miejsce w klasyfikacji ogólnej i drugie w swoim roczniku. Na 100m stylem dowolnym z czasem 1:00,43s
był ósmy i pierwszy w kategorii 200m stylem motylkowym 2:35,57s, w którym
był czwarty i drugi w swoim
roczniku. Z całej kadry natomiast najlepiej zaprezentowali się: Małgorzata Karbownik, która zdobyła pięć
złotych i dwa brązowe medale ze zwycięstwem w klasyfikacji najlepszej zawodniczki oraz Szymon Stanisławski, który zwyciężył
dwukrotnie i zdobył jeden
brązowy medal.
Sukcesów nie było końca nawet po powrocie do

Kacper Płoszka od wielu startów nie opuszcza podium. FOT. KRZYSZTOF SIENKIEWICZ
kraju. W Poznaniu na basenie 50 m o puchar im.
Frankiewicza Kacper Płoszka startował na dwóch dystansach – 50 m stylem dowolnym i 100m stylem motylkowym. W pierwszym
starcie na 50 m kraulem pomimo doskonałej dyspozycji i poprawienia rekordu na

dużym obiekcie (0:28,09 s)
zajął dopiero czwarte miejsce, co pokazuje jak mocni
byli przeciwnicy. W drugim
starcie Kacper nie dał szans
rywalom i zwyciężył z dużą
przewagą na 100m delfinem,
bijąc swój rekord życiowy
(1:05,88 s) oraz poprawiając dotychczasowy rekord

mitingu, za co otrzymał nagrodę finansową. Dzień później Kacper wraz z Olą Kaźmierczak startowali w piątej
rundzie zawodów w Warszawie Od Młodzika do Olimpijczyka. Brzezinianin dwukrotnie stanął na podium
zawodów. Najpierw na 100m
kraulem był drugi, gdzie

ustanowił rekord życiowy na
basenie 50m i pierwszy raz
zszedł poniżej minuty osiągając 0:59,68s. Zwyciężył,
ex aequo, na 100m motylem
powtarzając wynik z dnia
poprzedniego 1:05,88s. Ola
natomiast na 100m kraulem p opłynęła w czasie
1:11,31s a 100 m klasykiem
1:33,08s. Ostatnio w Kleszczowie w Mistrzostwach
Województwa 12 i 13-latków znowu bezkonkurencyjny był Kacper, który zwyciężył dwukrotnie na 100m
kraulem i 100m motylkiem.
Na 100m stylem motylkowym okazał się najlepszy
z czasem 1:04,87s, a na 100
m kraulem 0:58,29s co jest
jego rekordem życiowym.
Należy nadmienić, iż wynik
ten uzyskany „na zmęczeniu” jest jednym z najlepszych w Polsce wśród 13-latków. Dobrze zaprezentowała
się również Ola, która zajęła szóste miejsce w stylu klasycznym, poprawiając rekord życiowy (1:27,45s). Na
100 m kraulem uzyskała wynik 1:09,51s.

 Dawid Saj

Kolejne czeskie podboje kolarzy



Nie zwalniają tempa zawodnicy klubu „Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team”. Brzezińscy
kolarze powrócili na trasy kolarskie naszych południowych sąsiadów. W II edycji
Czeskiego Pucharu MTB Nové Město na Moravě UCI/C1 poprawili swoje miejsca
w klasyfikacji generalnej.

Eksperci twierdzą, że już
sama możliwość objechania
trasy Pucharu Świata daje doskonałą możliwość zdobycia
nowych umiejętności. Oprócz
startującego wcześniej już na
Morawach Mateusza Gwiazdy do Czech wybrał się trener klubu Piotr Dziedzic oraz
dwóch juniorów młodszych.
Trasa wyścigu z jednej strony
była bardzo wymagająca kondycyjnie, ponieważ w początkowej fazie składała się z podjazdów krętymi ścieżkami po
wystających i wilgotnych korzeniach. Druga część natomiast to szybkie zjazdy również krętymi ścieżkami z takimi atrakcjami jak „Mitas
Choice”, „GoPRO AC/DC”,
„Mercedes-Benz Rock'n'Roll”,
czyli technicznymi sekcjami, gdzie trzeba było wykazać
się dużymi umiejętnościami
sprawnościowymi. Mateusz

po starcie w Brnie, uzyskał
możliwość startu z 35 pozycji. Lokata, z której startowali
zawodnicy była bardzo ważna, ponieważ na takiej trasie
trudno wymijać innych rywali. Wyścig był bardzo emocjonujący i obfitujący w ciekawe zwroty akcji. Do pokonania uczestnicy mieli trzy
okrążenia. W blisko dziewięćdziesięcioosobowej grupie zawodników wystartowali m.in. Czesi, Polacy, Słowacy i Niemcy. Już w połowie
pierwszego okrążenia Mateusz Gwiazda przesunął się na
wysokie siedemnaste miejsce. Następnie jechał w grupie z czterema innymi zawodnikami, a jego pozycja wahała
się od dwunastego do piętnastego miejsca. Tempo wyścigu biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu i przygotowanie trasy było bardzo szybkie.

Żaden z uczestników nie
miał nawet chwili na odpoczynek. Na ostatniej prostej
i finiszu młody brzezinianin walczył z reprezentantem gospodarzy. Kilka metrów przed końcem minął
go, dzięki czemu linię mety
przekroczył na czternastym
miejscu. Na bardzo wysokim ósmym miejscu wyścig
ukończył brzezinianin Mateusz Konwiński. Warto dodać, że wszyscy nasi zawodnicy byli głośno dopingowani przez kibiców. Mateusz
Gwiazda awansował z trzydziestego piątego na dwudzieste szóste miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu
Czech. Jest zatem znakomita szansa na polepszenie lokaty, jednak wszystko uzależnione jest funduszy. Trudno powiedzieć, czy naszych
zawodników stać będzie na

Mateusz Gwiazda podczas wyścigu w Pucharze Świata w Czechach. FOT. PIOTR DZIEDZIC
udział w dalszych edycjach.
Mimo ogromnego zysku
w postaci doświadczenia ze
startu w międzynarodowym

wyścigu, są to jednak kosztowne wyjazdy. Wszyscy są
dobrej myśli i nie zwalniają
tempa w innych wyścigach

na terenie naszego kraju. Naszych kolarzy wspiera Urząd
Miasta Brzeziny oraz firma
Raz Na Wozie. 
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Święto mojego miasta
imprez, czyli mam taki osobisty jubileusz, który dopełni
święto miasta, czyli Dni Brzezin 2018.
 W tym roku po raz pierwszy będziesz konferansjerem Dni Brzezin.
Cieszę się z propozycji poprowadzenia Dni Brzezin. Będzie to przecież święto miasta, w którym się urodziłem,
wychowałem i mieszkam.
Dla mnie będzie to wyjątkowy dzień. Chciałbym, aby regularnie co jakiś czas działo
się coś naprawdę ciekawego

w Brzezinach. Mieszkańcy na
to zasługują i chcą dobrze się
bawić. Myślę, że niedziela 24
czerwca będzie bardzo atrakcyjnym dniem. Rano na Stadionie Miejskim odbędą się finały Brzezińskich Mistrzostw
Świata, a od godziny 16.30
główne obchody Dni Brzezin w Parku Miejskim. Tam
oprócz występów lokalnych
artystów na scenie pojawi się
Anita Lipnicka oraz Afromental. Główną gwiazdą wieczoru będą oczywiście biało-czerwoni, czyli wielka strefa kibica na mecz Polska – Kolumbia

Dawid Saj jest licencjonowanym spikerem PZPN

FOT. TOMASZ PIETRASZEWSKI

 RED. BIS: Jakie jest
Twoje doświadczenie
w prowadzeniu imprez?
Prowadzeniem imprez zajmuję się już od ponad dziesięciu
lat. W tym czasie zajmowałem
się głównie obsługą wydarzeń
sportowych: meczów i turniejów piłkarskich, imprez biegowych, koncertów, pikników
oraz innych eventów i wydarzeń kulturalnych. Nie ukrywam, że najlepiej czuję się
w tematyce sportowej. Posiadam specjalną licencje Polskiego Związku Piłki Nożnej
uprawniającą do spikerowania
meczów piłkarskich wszystkich klas i lig rozgrywkowych
w Polsce, w tym Ekstraklasy oraz meczów międzynarodowych. Podczas przygody
z mikrofonem miałem przyjemność pracować na terenie całego województwa łódzkiego, częściowo Mazowsza
oraz Warmii i Mazur. Najmilej wspominam współprowadzenie meczu derbowego Widzew – ŁKS w maju ubiegłego
roku na nowym osiemnastotysięcznym stadionie Widzewa oraz prowadzenie cyklu
imprez Gwiazdy na Gwiazdkę
w Łowiczu, gdzie na turnieju
charytatywnym pojawiają się
celebryci z całego kraju. Znajomi wyliczyli mi, że od samego początku do chwili obecnej
poprowadziłem już ponad 500

FOT. ARCH. DAWIDA SAJA

D

awid Saj poprowadzi jako konferansjer tegoroczne Dni Brzezin. W rozmowie z BISem opowiada o sobie oraz o pomyśle na Brzezińskie Mistrzostwa Świata w piłce
nożnej, które udało się zorganizować.

Brzezińska Strefa Kibica w Muzeum
na dużym ekranie o wymiarach 15 m2. To na tym fragmencie obchodów zależy mi
najbardziej. Chciałbym, aby
wszyscy przyszli zdecydowanie wcześniej w barwach narodowych. Tuż po pierwszym
koncercie ruszamy z kibicowską rozgrzewką, śpiewając wspólnie kibicowskie piosenki, odczytując skład reprezentacji Polski oraz intonując
Mazurka Dąbrowskiego. Naprawdę zapowiada się znakomicie, ale wszystko zależy od
frekwencji. Mam nadzieję, że
tego dnia wszyscy mieszkańcy
pojawią się aby wspólnie przeżywać emocje związane z meczem kadry Adama Nawałki.
 Za nami już faza grupowa
Brzezińskich Mistrzostw
Świata. Już wiadomo że to

był doskonały pomysł.
– Na początku roku pomyślałem, że fajnie byłoby wykorzystać okres największej
piłkarskiej imprezy w tym
roku, czyli Mundialu w Rosji i zorganizować turniej
sportowy. Skontaktowałem
się z głównym organizatorem rozgrywek Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej Mateuszem
Cieślakiem, czy byłoby zainteresowanie ze strony osób z naszego miasta. Okazało się, że
jak najbardziej. W między czasie przedstawiłem ideę panu
Burmistrzowi Marcinowi Plucie oraz pani dyrektor Centrum Promocji i Kultury Ewie
Kalińskiej. Pomysł spotkał się
z olbrzymim entuzjazmem
i to właśnie te dwie instytucje – Urząd Miasta i CPiK zaangażowały się w organizację

zawodów. W turnieju mogły wziąć udział maksymalnie
32 drużyny, a zgłosiło się ponad czterdzieści ekip. Zadecydowała kolejność zgłoszeń.
Kolejnym zaskoczeniem było
samo podejście uczestników.
Większość zespołów przyjechała do Brzezin w specjalnie
przygotowanych koszulkach
w barwach reprezentacji, które wylosowali podczas oficjalnej ceremonii.
 Czy uważasz, że
Brzezinianie lubią
plenerowe imprezy?
Mieszkańcy naszego miasta
chcą uczestniczyć w różnych
większych wydarzeniach, dlatego spodziewam się doskonałej zabawy podczas Dni Brzezin. Wystarczy przyjść, żeby
się o tym przekonać.

Ruszyły Brzezińskie Mistrzostwa Świata
 DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Zasady turnieju opierają się
na regulaminie Brzezińskiej
Ligi Orlikowej oraz oficjalnym regulaminie Mistrzostw
Świata FIFA 2018. W Mundialu biorą udział osoby
w różnym wieku z Brzezin
i okolic. Zespoły uczestniczące w mistrzostwach grają pod
nazwą i w barwach kraju, jaki
wylosowali przed rozpoczęciem rywalizacji.
Większość zgłoszonych
ekip podeszła do mistrzostw
bardzo profesjonalnie, występując we własnych specjalnie przygotowanych strojach danego kraju. W fazie
grupowej uczestniczyły 32

reprezentacje. Niestety nie
stawiły się ekipy Chorwacji i Iranu. Zmagania toczyły się systemem każdy z każdym, a do dalszego etapu
awans uzyskały po dwa najlepsze kraje z każdej grupy.
Mecze rozpoczęły się po godzinie 9 i trwały do 21.00. Od
rana odbywały się rozgrywki
grup A, B, C i D, a po południu grup E, F, G i H. Grupę A wygrał Urugwaj prowadzony przez Włodzimierza
Kaźmierczaka, a drugie miejsce przypadło ekipie Rosji
dowodzonej przez Krzysztofa Marczyka. Jak burza przez
grupę B do kolejnej rundy
przeszli reprezentanci Portugalii, której kapitanem jest

Arkadiusz Klimowski. Wraz
z nimi do 1/8 finału awansowało Maroko, czyli zespół Mateusza Cieślaka. Grupa C należała do Australii, której
sterami zarządzał Kamil Kotlicki. Drugie
miejsce zajęła Francja Grzegorza Kaźmierczaka. W tzw. Mundialowej „grupie śmierci” najlepsza okazała się
Nigeria reprezentowana
przez drużynę Tomasza
Włoskowicza, a z drugiego miejsca awansowała Argentyna Łukasza Trejstera. W najciekawszej grupie E,
awans z pierwszego

miejsca uzyskała Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, a drugie Komenda Powiatowa Policji
w Brzezinach. Grupa F należała do Niemiec, których barwy przywdział zespół
Michała Szczepaniaka.
Tuż za naszymi zachodnimi sąsiadami uplasował się Meksyk, którego
kapitanem jest Mateusz
Spychalski. W 1/8 finału jest również Panama Marcina Bykowskiego oraz Anglia
Marcina Pr us a.
Bardzo duże emocje panowały

w ostatniej grupie H. Tam
w szranki stanęli przedstawiciele Urzędu Miasta Brzeziny
(Kolumbia) z Burmistrzem
Marcinem Plutą na czele. Zespół włodarzy zajął w grupie trzecie miejsce nie dające
awansu. Promocję uzyskała
reprezentacja Polski dowodzona przez Bartosza Kubiaka oraz Senegal, którym dowodzi Daniel Klimczak.
W piątek 22 czerwca ok.
godziny 18.00 w programie
„Łodzią po regionie” emitowanym w TVP3 Łódź będzie można obejrzeć relację z pierwszego dnia Brzezińskich Mistrzostw Świata.
W niedzielę 24 czerwca odbędzie się faza pucharowa

(1/8 finału, ćwierćfinał, półfinał, mecz o trzecie miejsce i finał). Zmagania rozpoczną się o godzinie 8.30 i zakończą około godziny 14.00.
W pierwszej parze Urugwaj
zmierzy się z Maroko, Australia zagra z Argentyną,
Serbia podejmie Meksyk, Panama spotka się z Senegalem, Portugalia skonfrontuje
się z Rosją, Nigeria powalczy
z Francją, Niemcy zmierzą
się z Brazylią, a Polska zagra
z Anglią. Zwycięzca całego
turnieju otrzyma m.in. replikę Pucharu Świata, a oficjalna ceremonia dekoracji najlepszych drużyn odbędzie się
na scenie Dni Brzezin w Parku Miejskim.
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