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Marsz dla życia i rodziny

W

środę 26 lipca odbył się „Marsz dla życia i rodziny”. Uczestników na placu Jana
Pawła II w Brzezinach powitali Burmistrz Brzezin Marcin Pluta oraz ks. Mariusz
Wojturski proboszcz parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Marsz
zakończyła suma odpustowa w kościele św. Anny.

-Witam wszystkich na marszu związanym z uczczeniem
patronki naszego miasta –
św. Anny. Dziękuje wszystkim uczestnikom. Od kiedy
św. Anna zaczęła patronować
Brzezinom w naszym mieście
dobrze się dzieje. Marsz dla życia i rodziny wywiera wpływ
na cały kraj poprzez ideę jednoczenia narodu wokół najwyższychj wartości jakimi są
Bóg i rodzina - mówił burmistrz Marcin Pluta.
-Naszą obecnością na dzisiejszym marszu dajemy świadectwo, że rodzina jest fundamentem życia społecznego, ale i religijnego, na

płaszczyźnie którego kształtuje
się nowe życie w wymiarze fizycznym i duchowym. Dlatego trzeba się troszczyć o życie,
rodziny, wspólnoty małżeńskie
i rodzinne – mówił ks. Mariusz
Wojturski proboszcz parafii
pw. Podwyższenia św. Krzyża
w Brzezinach.
Następnie uczestnicy pogrążeni w modlitwie niosąc baner
z napisem „Marsz dla życia
i rodziny” przeszli ulicami miasta do kościoła pw. św. Anny
w Brzezinach gdzie o godz.
18.00 rozpoczęła się uroczysta suma odpustowa w intencji miasta Brzeziny i jego
mieszkańców.

Uroczystą sumę wspominającą św. Annę patronkę Miasta Brzeziny celebrowali ks.
dziekan dekanatu brzezińskiego Marek Balcerak proboszcz
parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, ks.
Mariusz Wojturski proboszcz
parafii pw. Podwyższenia św.
Krzyża w Brzezinach pod
przewodnictwem o. Leszka ze
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Uroczysta suma w intencji
miasta Brzeziny i jego mieszkańców zakończyła się procesją wokół kościoła

i litanią do św. Anny oraz
udzieleniem błogosławieństwa wiernym najświętszym
sakramentem. Św. Anna jest
także patronką brzezińskiego
oddziału Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którzy wystawili sztandar.
Tradycją odpustu w kościele
św. Anny jest rozdawanie ciasteczek św. Anny. W tym roku
Komitet Odnowy kościoła św.
Anny przygotował i rozdał aż
1,5 tysiąca ciastek w kształcie
serca.
Po odpustowej sumie odbył
się krótki koncert. Młodzi artyści Sara Kunka i Kacper Zybała na schodach kościoła wykonali kilka piosenek.
Od kilkunastu lat kościół,
dzięki wsparciu wiernych,
za sprawą

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta wraz z mieszkańcami Brzezin podczas „Marszu dla życia i rodziny” FOT. Grzegorz Kozieł

Wierni podczas mszy świętej w kościele św. Anny FOT. Grzegorz Kozieł
Komitetu Odnowy Kościoła św. Anny jest remontowany. Obecnie największym wyzwaniem jest konserwacja ołtarza głównego. Dotychczas
przeprowadzono konserwację

trzech zabytkowych obrazów
ołtarza głównego, które odnowione można podziwiać
w świątyni. W tym roku dzięki
staraniom wiernych udało się
zakonserwować od zewnątrz
drewniane ściany i dach kościoła.
 GK
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W 74. rocznicę Powstania Warszawskiego

P

ierwszego sierpnia w Brzezinach uczczono rocznicę
wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00
rozbrzmiały syreny, a ruch w Brzezinach zatrzymał się
na minutę. Od wybuchu powstania minęło 74 lata.

Pr z e d t abl i c ą up am i ę t niającą Żołnierzy Września i Armii Krajowej przy
ul. Reformackiej zebrali

się członkowie Stowarzyszenia „Patriotyczne Brzeziny”, przedstawiciele Fan
Klubu Widzew Brzeziny,

Zw i ą z k u S t r z e l e c k i e g o
Strzelec, Klubu Motocyklowego EBeeRy Brzeziny,
Związku Harcerstwa Polskiego oraz przedstawiciele
władz miasta i członkowie
lokalnych struktur Prawa
i Sprawiedliwości w Brzezinach. Z zapalonymi racami

w dłoniach oddali hołd powstańcom warszawskim.
Wznoszono patriotyczne
okrzyki „Cześć i chwała bohaterom”.
Dziękuję wszystkim, że
jesteście tutaj w tak ważnym momencie. Jesteśmy
tutaj, aby uczcić pamięć

t ych , któr z y p o ś w i ę c i l i
swoje życie, żebyśmy mogli
żyć w wolnej Polsce. Wielu
z nich oddało życie w czasie powstania. Los dla wielu okazał się także tragiczny
po zakończeniu powstania
i wojny – mówił burmistrz
Brzezin Marcin Pluta.

Następnie złożono kwiaty
i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Września i Armii
Krajowej. Honorową wartę przy tablicy zaciągnęli przedstawiciele Związku
Strzeleckiego „Strzelec”.

 GK

Burmistrz Brzezin przed tablicą upamiętniającą Żołnierzy Września i Armii Krajowej FOT. Grzegorz Kozieł

Członkowie Stowarzyszenia „Patriotyczne Brzeziny” FOT. Grzegorz Kozieł

Członkowie PiS składają hołd Powstańcom Warszawskim FOT. Grzegorz Kozieł

Burmistrz Brzezin Marcin Pluta podziękował uczestnikom FOT. Grzegorz Kozieł

Wznoszono patriotyczne okrzyki „Cześć i chwała bohaterom” FOT. Grzegorz Kozieł

9 SIERPNIA 2018 | NR 15

3

Ruszyła budowa żłobka

R

ozpoczęły się prace związane z budową żłobka miejskiego w Brzezinach. Ich wykonawcą
jest Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach, ta sama firma, która
przeprowadziła kapitalny remont sali konferencyjnej, wybudowała Środowiskowy Dom
Samopomocy i prowadzi rekultywację terenu pod Specjalną Strefę Inwestycyjną.

Budowę żłobka rozpoczęły prace na terenie ogrodu
przedszkola przy ul. Moniuszki 15 polegające na
wycięciu drzew niezbędnym do wybudowania budynku o powierzchni zabudowy ok. 800 m². Będzie
to obiekt parterowy jednokondygnacyjny. Budynek
z uwagi na przepisy przeciwpożarowe jest odsunięty od zachodniej granicy
działki o 11,5 metra. Od
strony zachodniej powstanie droga p. poż. oraz ciąg
pieszy.
Zaprojektowany obiekt
nawiązuje do zabudow y
istniejącego przedszkola.
Ściany zewnętrze budynku żłobkowego wykonane
zostaną z bloczków silikatowych o grubości 24 cm.
Budynek przykryty będzie
stropodachem z 4-procentowym spadkiem pokr yt y m dwom a w ar s t w am i
papy termozgrzewalnej.
Będzie to ciepły budynek

podłączony do ciepłowniczej sieci miejskiej. Docieplenie ścian stanowić będzie styropian o grubości
25 cm, wykończony tynkiem elewacyjnym na siatce, zaś w miejscach wykoń c z e n i a ok ł a d z i n am i
z desek elewacyjnych docieplenie stanowić będzie
wełna mineralna o grubości 20 cm. Posadzka takż e z o s t an i e d o c i e p l on a
20 - centymetrową warstwą styropianu. Projektant przewidział ogrzewanie podłogowe.
Budynek wyposażony
zostanie w system wentylacji mechanicznej z rekuperacją odzyskującą ciepło.
Projekt budynku przewiduje trzy sale z możliwością połączenia w jedną
dużą salę, hol z dwiema
szatniami oraz część socjalną dla personelu, część
administracyjną oraz cześć
magazynową. Hol i korytarz doświetlony zostanie

świetlikami dachowymi.
Główne wejście do budynku znajdować się będzie
od strony zachodniej. Od
strony wschodniej przewidziano trzy sale dla dzieci, każda z dużymi oknami, własnym węzłem sanitarnym i magazynkiem.
W żłobku przewidziano miejsce dla 90. dzieci.
Dla rodziców przywożących dzieci wózkami przewidziano wydzieloną wózkownię.
Miasto na budowę żłobk a w r amach prog r amu
„ Ma l u c h + ” 2 0 1 8 z M i nisterstwa Rodziny, Prac y i Polityki Społecznej
otrzymało dofinansowanie
w wysokości 1,8 mln złotych, przy udziale własnym
wynoszącym 1,5 mln złotych. Oznacza to, że łączny
koszt inwestycji powinien
się zamknąć w kwocie ok.
3,3 miliona złotych.
Po przygotowaniu terenu został w ykonany

Plac budowy powstającego żłobka FOT. Grzegorz Kozieł

Wizualizacja żłobka FOT. UM
wykop pod budynek żłobka. Następnie pod fundamenty wylano tzw. chudy beton. Obecnie ław y

fundamentowe są zbrojone i szalowane pod wylanie właściwych fundamentów - powiedział Ryszard

Śliwkiewicz prezes Spółdzielnii Socjalnej Communal Service w Brzezinach.
 GK

Reklama

dla Zespołu Operacyjnego i Anestezjologicznego
za przeprowadzenie operacji umożliwiającej
mi odzyskanie sprawności ruchowej
oraz dla całego Personelu Oddziału Ortopedii
Szpitala Powiatowego w Brzezinach
składa

Czesława Przymus z rodziną

Naczelnik oraz pracownicy
Urzędu Skarbowego w Brzezinach

Wyrazy szczerego żalu
i współczucia
dla Beaty i Andrzeja Lewińskich
z powodu śmierci
Syna Mateusza

Łącząc się w żałobie
i smutku po śmierci
Syna Mateusza
składamy
kondolencje i wyrazy współczucia
dla Beaty i Andrzeja Lewińskich

składają
„W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając,
Że kiedyś przekroczą, też Niebios próg,
Ci, którzy tutaj w bólu zostali…”

Właściciele firmy Farmasz
4/VIII/2018

Pracownicy firmy Farmasz
5/VIII/2018

"Odeszłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

Panu Zdzisławowi Kiernerowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają
3/VIII/2018

Zofia Krawczyk,
Grażyna Pietrasik
- 22.08.2018 r.

Serdeczne podziękowania

2/VIII/2018

1/VIII/2018

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

4
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www.powiat-brzeziny.pl • starostwo@powiat-brzeziny.pl • promocja@powiat-brzeziny.pl

Trwa modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie
(gm. Jeżów). Powiat brzeziński, który prowadzi jednostkę,
pozyskał na ten cel ponad 1,8 miliona złotych!



21 listopada 2017 Powiat Brzeziński podpisał umowę
z Województwem Łódzkim na dofinansowanie projektu pn: „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie".

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez
głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej
w Powiecie Brzezińskim. Wśród
celów szczegółowych największe
znaczenie mają obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję
lub ograniczenie ich zużycia, wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji grzewczych na terenie Powiatu
Brzezińskiego
Ponadto Powiat Brzeziński przy
udziale środków z WFOŚiGW
w Łodzi zamierza do końca 2018r.
zrealizować zadanie pn: „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej

w Dąbrowie". Głównym celem zadania jest ochrona i poprawa stanu
zdrowotnego drzewostanu, a także bezpieczeństwa użytkowników
poprzez usunięcie wyznaczonych
drzew i wykonanie zabiegów pielęgnacyjno – konserwatorskich, dokonując stosownych cięć i zabiegów.
Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie obecnie jest samodzielną
jednostką samorządową prowadzoną przez Powiat Brzeziński. Zamieszkuje w nim 90 mieszkanek.
Jest przeznaczony dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Dyrektorem Domu jest Pan Krzysztof
Czułno.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 288 007,85 złotych, natomiast dofinansowanie - 1 812
867,89 złotych. Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany
na 30 października 2018 roku.

MODERNIZACJE DRÓG POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji została zmodernizowana droga
powiatowa Nr 2918 E w miejscowości Władysławowo na długości 920 mb, zakres prac obejmował
wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni do wymaganych spadków
podłużnych i poprzecznych oraz
zabezpieczenie nawierzchni przed
infiltracją wody spękaniami w głąb
nawierzchni. Dodatkowo ulepszono pobocza 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. Przebudowane zostały również ulice
Sportowa oraz Przejazdowa w ciągu Drogi Powiatowej Nr 2940 E
w miejscowości Rogów. Przebudowie podlegał odcinek o długości 980 mb z wyłączeniem przejazdu kolejowego.
Roboty budowlane objęły m.in. :

- montaż wpustu deszczowego
PEHD o średnicy 500 mm z osadnikiem piaskowym wraz z przykanalikiem PCV o średnicy 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.
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Jaki pomnik na 100-lecie niepodległości

B

 rmistrz Miasta zamierza przeprowadzić konsultacje
u
społeczne ze środowiskami pozarządowymi, grupami
nieformalnymi oraz mieszkańcami Brzezin w sprawie
pomnika dla uczczenia odzyskania niepodległości
przez Polskę w 1918 roku.

Projekt pomnika upamiętniającego 100 lat niepodległej Polski przyjęła Rada Powiatu Brzezińskiego na sesji w dniu 31
lipca, zaś Zarząd Powiatu zwrócił się do Burmistrza Brzezin i Rady Miasta Brzeziny o wyrażenie
swojej opinii. Pomysłodawcą inicjaty w y budowy pomnika jest Powiatowy Komitet Obchodów
100-lecia Odzyskania
Niepodległości działający przy staroście brzezińskim.
Miał by to być obelisk z tablicą pamiątkową
„Ojcowie Niepodległości” usytuowany na skwerze obok masztów flagowych przed Centrum Administracyjnym przy ul.
Si e n k i e w i c z a 1 6 . Tabl i ca przedstawia wizerunk i Jó z e f a P i ł s u d s k i e g o,

Wincentego Witosa, Rom an a D m ow s k i e go, Ig n a c e g o Pa d e re w s k i e g o,
Ig n a c e go D a s z y ńs k i e go
oraz Wojciecha Korfantego.
- Konsultacje zostaną przeprowadzone jeszcze we wrześniu i w nich
mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć czy
chcą pomnik w zaproponowanym przez zar z ą d p o w i at u k s z t a ł c i e
bez możliwości wprowadzenia w nim zmian. Jako
miasto jesteśmy właścicielem terenu i odpowiadamy za ład przestrzenny. Nie chciałbym robić
czegoś, co jest niezgodne z wol ą mieszkańców
i dlatego przeprowadzone zostaną konsultację –
mówi burmistrz Marcin
Pluta.

 GK

Green Fit Julia ma już rok

M

inął rok od otwarcia w Brzezinach siłowni Green Fit Julia. Przez ten czas zmieniło
się w niej wiele, zaczynając od wystroju i układu sal treningowych oraz wyposażenia, po kadrę trenerską. Wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom użytkowników i zaspokojeniu ich potrzeb treningowych.

Seweryn Dębowski od samego początku z olbrzymią determinacją starał się systematycznie rozwijać Green
Fit Julię. - Przez rok poczyniliśmy spore zmiany, które
są widoczne gołym okiem.
Zainwestowaliśmy głównie
w kadrę trenerską i przyrządy do ćwiczeń. Brzezinianie
coraz chętniej dbają o zdrowie i sylwetkę i zaglądają do
nas. Obecnie najbardziej popularna jest siłownia oraz
fitness. Staramy się proponować gościom najbardziej
komfortowe warunki. Stawiamy na rozwój z główną
zasadą: albo wszystko albo
nic - komentuje Seweryn
Dębowski.
Sale treningowe w Green
Fit Julia znajdują się obecnie
na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Piłsudskiego

18. Obok zaopatrzonej w suplementy i napoje izotoniczne recepcji znajdują się
szatnie oraz sala fitness, na
której odbywają się również treningi personalne.
W dalszej części pomieszczeń umiejscowiona jest tzw.
sala cardio oraz siłownia ze
sprzętem ciężkim. Odwiedzający podczas korzystania z siłowni w każdym momencie mogą liczyć na fachową pomoc szkoleniową.
Wykwalifikowana kadra trenerów proponuje treningi personalne i indywidualne dla kobiet oraz mężczyzn,
układanie planów treningowych i dietetycznych i odchudzanie. Trenerzy służą pomocą w likwidowaniu
skrzywień i modelowaniu
sylwetki. Proponują też masaż klasyczny, konsultacje

z dojazdem, naukę zdrowych
nawyków, elektrostymulacje
w treningu, dietoterapię, pełną suplementację oraz profesjonalną analizę składu ciała.
Z ajęcia prowadzą: Sewer yn Dębowski, Ewelina Gudaj, Martyna Bielawska, Piotr Fortuna, Karol Kobuszewski, Kamil Różycki
i Maciej Bączyński. Osoby
zainteresowane mają możliwość spotkania w Green
Fit Julia krajowych ekspertów z dziedziny kulturystyki
i dietetyki. Ostatnio odbywały się konsultacje z Leszkiem
Michalskim - wielokrotnym
Mistrzem Polski i trenerem
kadry narodowej juniorów
w kulturystyce.
W najbliższym czasie Green Fit Julia przejdzie sporą rewolucję remontową.
Wszystko ze względu na

Zajęcia w Green Fit Julia Źródło: www.facebook.com
adaptację pomieszczeń na
parterze. Nowa część siłowni ma być zaprojektowana
w stylu retro z wykorzystaniem zaimpregnowanej cegły
i drewna. Powstanie tu klub
bokserski z profesjonalnym

treningowym ringiem bokserskim.
Wa r t o w s p o m n i e ć ,
że właściciel siłowni Sewer yn Dębowski wspiera brzezińskich sportowców czyli najmłodszą grupę

młodzieżową Startu Brzeziny oraz sekcję tenisa stołowego. Sponsorował także organizację Dni Brzezin oraz
Brzezińskich Mistrzostwach
Świata. 
 DS
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gmina

Brzeziny

Granty sołeckie przyznane

W

ójt Gminy Brzeziny Barbara Hojnacka, 14 czerwca,
podpisała umowy z Samorządem Województwa
Łódzkiego na dofinansowanie majątkowych oraz
bieżących zadań własnych gminy.

Termin realizacji trzech
projektów obejmuje okres
od 1 lipca do 15 listopada.
Wysokość uzyskanego dofinansowania wynosi łącznie
15 tysięcy złotych.
Pier wsza z umów jest
związana z realizacją projektu lokalnego w miejscowości Małczew pod nazwą
„Mały projekt – Wielki potencjał – kompleksowy remont sanitariatów budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Małczew, gmina
Brzeziny”. Jego wartość całkowita to 12 tysięcy złotych,
w tym wkład własny gminy
wynosi 7 tysięcy. Wysokość
udzielonej dotacji stanowi

41,67% całkowitych kosztów projektu.
Celem projektu jest
wzmo cnienie integ rac ji
społecznej mieszkańców
sołectw Adamów i Małczew. Aktywizacja lokalnej
społeczności, poprzez poprawę warunków korzystania z budynku komunalnego tj. kompleksowy remont
sanitariatów w budynku
świetlicy wiejskiej, przyczyni się do poprawy estetyki pomieszczeń świetlicy
i zwiększy komfort korzystania z obiektu.
Druga umowa dotyczy realizacji projektu lokalnego
w miejscowości Paprotnia

p o d na z w ą „ D op o s a ż e nie pomieszczeń budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Paprotnia, gmina Brzeziny’’. Jego wartość
całkowita to 12.700 złotych, a wkład własny gminy to kwota 7700 zł. Wysokość udzielonej dotacji stanowi 39,37% całkowitych

kosztów projektu.
Dzięki realizacji projektu zakupione zostaną urządzenia-klimatyzatory dające zimą ciepło, a latem
spełniające funkcję klimatyzatora.
Trzecia umowa z przeznaczeniem na dofinansowanie
bieżących zadań własnych

gminy w zakresie realizacji w miejscowości Helenów, projektu lokalnego
pod nazwą ,,Podwyższenie
standardu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów, gmina Brzeziny poprzez doposażenie
pomieszczeń’’, o wartości
całkowitej 10.500 złotych,
w tym wkład własny gminy
w wysokości 5500 złotych.
Wysokość udzielonej dotacji stanowi 47,62 % całkowitych kosztów projektu.
Celem projektu jest
wzmo cnienie integ rac ji
społecznej mieszkańców wsi
Helenów oraz pobudzenie

aktywizacji społeczności lokalnej poprzez podwyższenie standardu i komfortu
budynku komunalnego. Zakres planowanych działań
będzie wiązał się z zakupem
warnika do wody, chłodziarki przemysłowej, kuchni gazowej, taboretu gastronomicznego, zakup butli gazowych, szafek kuchennych,
nagrzewnicy oraz farb do
pomalowania ścian.
Realizacja projektów
umożliw i mieszkańcom
działania na rzecz aktywizacji i integracji przez cały
rok. Budynki komunalne
na terenie Gminy Brzeziny,
dzięki uzyskanym dofinansowaniom stają się atrakcyjniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających naszą Gminę.

 TOM

WÓJT GMINY BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) poddano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Brzeziny oraz stronie internetowej www.gminabrzeziny.pl, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
działka nr ewidencyjny 272/1 o powierzchni 0,5990 ha, położona w miejscowości Poćwiardówka, obręb Poćwiardówka, gmina Brzeziny.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 09.08.2018 r. do dnia 29.08.2018 r.
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Barbara Hojnacka
Reklama

11/V/2018

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

22/X/2017

15/I/2013

1/I/2011

22/X/2017

5/I/2014

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

Zatrudnię
Szwaczki
Praca stała
Stałe kroje
Wysokie zarobki
Możliwość
zakwaterowania
513 761 761
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Święto Policji w Brzezinach

U

r oczystości związane z obchodami Święta Policji 24 lipca rozpoczęły się mszą św.
w intencji policjantów w kościele św. Anny w Brzezinach. Mszę św. koncelebrowali
ks. Jacek Syjuk, kapelan policjantów województwa łódzkiego, ks. Marek Balcerak,
proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach i ks.
senior Bogumił Walczak z kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża.

Po mszy św. dalsze uroczystości odbyły się na placu
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Komendant
Marcin Grzelak powitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Włodzimierz
Kalinowski zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, Małgorzata Misiak-Biniaszczyk zastępca prokuratora rejonowego
w Brzezinach, Edmund Kotecki starosta brzeziński, Roman Sasin wicestarosta, Marian Krasiński przewodniczący Rady Powiatu, Marcin
Pluta Burmistrz Brzezin, Justyna Nowak zastępca burmistrza, Tadeusz Barucki przewodniczący Rady Miasta,
Grażyna Mela skarbnik miasta, Dariusz Guzek komendant powiatowy PSP w Brzezinach, Michał Ledzion dowódca oddziału prewencji

policji w Łodzi, Marek Wojcieszek dowódca samodzielnego oddziału antyterrorystycznego w Łodzi, Barbara
Kosma dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach, Zbigniew Osiowy kierownik
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, samorządowcy gmin powiatu brzezińskiego Lechosław
Adamczyk zastępca wójta
gminy Brzeziny, Arkadiusz
Garnys zastępca wójta gminy
Dmosin, Daniel Kołada wójt
gminy Rogów, Anna Szeligowska wójt gminy Jeżów,
Jarosław Olbrychowski prezes stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 1939 roku, Leszek
Jarząb prezes zarządu oddziału powiatowego Związku OSP w Brzezinach, Tadeusz Klimczak prezes brzezińskiego koła Stowarzyszenia

Emerytów i Rencistów Policyjnych, Krzysztof Osóbka
z WORD w Skierniewicach,
Damian Nockowski komendant Związku Strzeleckiego
„Strzelec” w Brzezinach.
- Macie przed sobą tych,
którzy każdego dnia oddają
cząstkę siebie, dbają o wasz
spokojny sen. Nie każdemu
z tych dzisiejszych bohaterów dane jest wrócić spokojnie do domu. Zadbajmy wszyscy, aby nasza służba była bardziej bezpieczna,
a przez to bardziej efektywna.
Wasze wsparcie jest nam niezwykle potrzebne. Dziękuję tym, którzy udzielają nam
pomocy w tych codziennych trudach naszej służby.
Za wymierne i niematerialne
wsparcie dziękuję staroście,
burmistrzowi, wójtom i radnym. Dziękuję zarówno państwowej jak i ochotniczym

Z-ca komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski FOT. Grzegorz Kozieł

strażom pożarnym. Dziękuję za wsparcie i wyrozumiałość sądowi i prokuraturze
rejonowej. Wdzięczny jestem
prawnikom brzezińskiej komendy policji, zapewniam,
że wasza praca sprawia, że
my policjanci jesteśmy jeszcze bardziej skuteczni. Dzisiaj w dzień naszego święta, gdy przywdziewamy galowe mundur,y jest czas kiedy
przyjmujemy gratulacje, życzenia i podziękowania za
trudną służbę. Ta uroczystość to szczególna okazja do
wyrażenia mojej wdzięczności za trud, wasze poświecenie i oddanie służbie. Cieszę
się z waszych sukcesów, jestem bardzo dumny i traktuję jako zaszczyt kierowanie
tą jednostką. Życzę abyście
z dumą nosili nasz policyjny
mundur, wracajcie z każdej
służby cali i zdrowi, w poczuciu dobrze spełnionego
obowiązku i w przeświadczenia, że naród któremu służycie, obdarza was należytym
szacunkiem – mówił komendant Marcin Grzelka.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia aktów
mianowania na wyższy stopień służbowy policjantom
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Stopień
aspiranta sztabowego Policji otrzymał st. asp. Piotr Boruta, stopień aspiranta otrzymali mł. asp. Dawid Dumaj,
Adam Kąpiński, Łukasz Małkus, Sławomir Stańczyk, stopień młodszego aspiranta
otrzymali sierż. szt. Krzysztof Eliasiewicz, Jakub Rożej
i Monika Szeleszczyk, stopień sierżanta sztabowego st. sierż. Rafał Jóźwicki, Rafał
Myszyński i Sławomir Rzetecki, a stopień starszego sierżanta otrzymali sierż. Artur
Malec i Artur Skwarka.
Święto Policji to również
doskonała okazja do złożenia podziękowań za współpracę i wsparcie działań brzezińskich policjantów na rzecz
poprawy bezpieczeństwa.
Z tej okazji komendant Powiatowy Policji w Brzezinach
Marcin Grzelak wraz z zastępcą Piotrem Szustowskim

wręczyli okolicznościowe
grawertony będące wyrazem wdzięczności. Otrzymali je mł. inspektor Michał
Ledzion - dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi,
podinspektor Marek Wojcieszek - dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi,
druh Leszek Jarząb - prezes
zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Brzezinach oraz Jarosław Olbrychowski prezes stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939
r. w Łodzi”.
Nadwiślańskie Stowarzyszenie Strzeleckie, które w miejscowości Kamień
w gminie Dmosin buduje
pierwszą w powiecie brzezińskim strzelnicę, przygotowało wystawę broni.
Święto Policji w Brzezinach
uświetnił udział orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Syberii z kapelmistrzem Piotrem Brzezińskim.
Uroczystości Święta Policji
zakończył wspólny poczęstunek. 
 GK

Życzenia brzezińskim policjantom w dniu ich święta złożył Burmistrz Marcin Pluta FOT. Grzegorz Kozieł
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Mszy św. przewodniczył ks. Jacek Syjuk, kapelan policjantów województwa łódzkiego FOT. Grzegorz Kozieł

Nominacje na wyższe stopnie wręczyli komendanci W. Kalinowski i M. Grzelak FOT.Grzegorz Kozieł

Nadwiślańskie Stowarzyszenie Strzeleckie przygotowało wystawę broni FOT. Grzegorz Kozieł

Awansowani policjanci FOT. Grzegorz Kozieł

Zaproszeni goście uczestniczący w obchodach Święta Policji FOT. Grzegorz Kozieł
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Remonty w szkołach na półmetku

W

dwóch brzezińskich szkołach podstawowych i przedszkolu trwają szeroko
zakrojone remonty. Do końca wakacji prace te powinny być zakończone.
W ramach nadzoru nad wykonawcami inwestycję oglądali Burmistrz Marcin
Pluta i zastępca burmistrza Justyna Nowak.
naszych dzieci - mówi burmistrz Marcin Pluta.
W Szkole Podstawowej nr
1 w Brzezinach w sali gimnastycznej i na korytarzu
jest już wylewka. Pozostało ocieplenie oraz położenie
wykładziny sportowej winylowej wzmacnianej włóknem szklanym. W szkole
wymienione są już wszystkie okna. Do wymiany pozostały drzwi wejściowe. W salach lekcyjnych i na korytarzu na piętrze, po wymianie

Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 3

styropianu ściany północnej i wschodniej sali gimnastycznej, a na ocieplenie czeka szkolny łącznik.
W Przedszkolu nr 3
w Brzezinach realizatorem
inwestycji jest ta sama firma co w Szkole Podstawowej
nr 3. Jej koszt wynosi ponad
1,125 mln zł. Zakres realizowanych prac jest bardzo szeroki. Trwają prace przy ociepleniu ścian piwnic od ław
fundamentowych do istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu, które wykonywane są jednocześnie z obróbką
blacharską dachu. W kotłowni po likwidacji węglowego

pieca przeprowadzany jest
remont kapitalny umożliwiający zamontowanie węzła cieplnego co sprawi, że
przedszkole zostanie podłączone do ciepłowniczej sieci
miejskiej. Po wymianie stolarki okiennej prace dotyczą
obróbki okien. Na wymianę czekają drzwi wejściowe.
Jednocześnie wykonywana jest nowa instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej
wody użytkowej i cyrkulacja. Dodatkowo w ramach
odrębnej inwestycji za kwotę ok. 190 tys. zł. wymieniana jest instalacja elektryczna
i wodno-kanalizacyjna.

 GK

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

parapetów i montażu instalacji centralnego ogrzewania
wraz z grzejnikami, rozpoczęło się malowanie i sprzątanie. Od przyszłego tygodnia główny nacisk wykonawcy przeniesiony zostanie
na parter. Wykonawca prac
jest firma Ecoteam z Częstochowy, a wartość robót wynosi ponad 1,115 miliona
złotych.
W Szkole Podstawowej nr
3 w Brzezinach wykonawcą
prac jest firma Sochbud ze

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Koszt ekologicznej modernizacji źródeł ciepła w Brzezinach wynosi ponad 4,3 mln
zł., z których blisko 3,1 mln
stanowi dofinansowanie ze
środków unijnych. Inwestycja obejmuje Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 3 oraz Przedszkole nr
3 w Brzezinach. - Spodziewamy się, że mogą być delikatne przesunięcia terminu
zakończenia prac, ale musimy tak to zorganizować, aby
nie odbywało się to kosztem

Sochaczewa, która za kwotę ponad 1,787 miliona złotych wymieniła już prawie
wszystkie okna, zamontowała parapety wewnętrzne
a teraz kończy montaż par ap e tów z e w n ę t r z nych .
W sali gimnastycznej jest już
nowa wylewka, obrabiane są
ościeżnice okien, brakuje jedynie posadzki sportowej.
Wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Trwa
zabudowa rur. Wymieniono
także instalację ciepłej wody
użytkowej, która wzbogaciła się o cyrkulację. Do wymiany pozostały drzwi wejściowe. Trwają także prace przy ociepleniu warstwą

Remont Jedynki

Trwają również prace w przedszkolu nr 3

W

FOT. tOMASZ gUZEK

akacje w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik” to czas
prawdziwego relaksu, który należy się po ciężkim roku szkolnym. Wśród
wielu atrakcji przewidziano m.in. wiele wycieczek w tym do łódzkiego
EC1.

W czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej Świetliki wiernie kibicowały drużynie narodowej

Początek wakacji jak w całej Polsce również w „Świetliku” rozpoczął się od wspólnego oglądania pojedynków
Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej. Dzieci oczywiście korzystały ze Strefy Kibica jaką
przygotowano w Muzeum Regionalnym. Odwiedzały też
Miejską Bibliotekę Publiczną,
gdzie kierownik Oddziału dla
Dzieci
- Maria Witkowska opowiadała o sławnym polskim,
przedwojennym podróżniku
- Kazimierzu Nowaku. Podopieczni „Świetlika” wybrali się też na ciekawą wycieczkę do łódzkiego EC1 i planetarium. Była ona możliwa
dzięki turniejowi siatkówki jaki brzezińska Komenda Policji zorganizowała na
rzecz „Świetlika”. W zamierzeniach jest też wyjazd na
łódzkie lotnisko i poligon

FOT. tOMASZ gUZEK

Wakacje w „Świetliku”
W czasie Święta Policji dzieci odwiedziły zaprzyjaźnioną komendę
policyjny. Oczywiście w wakacje „świetliki” odwiedziły również zaprzyjaźnionych
policjantów z Brzezin, w tym
z okazji Święta Policji, kiedy to komendantowi wręczyły okolicznościowy prezent.
W sierpniu zaplanowano natomiast odwiedziny u strażaków. W programie zajęć znalazły się też wyjścia na „Orliki”,
na basen i do strefy rozrywki
w parku miejskim. Pozostały

czas wypełniają zajęcia świetlicowe.
- We wrześniu rozpocznie
się kolejna rekrutacje do
„Świetlika” prowadzona m.in.
przez pedagogów szkolnych
- informuje jeden z wychowawców Daniel Szymczak.
Po wypoczynku wakacyjnym
przyjdzie w świetlicy, która w Brzezinach funkcjonuje już od 17 lat, także czas na
naukę.
 TOM
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Decydujące mecze w Pucharze Brzezin

P

ierwsze w historii rozgrywki o Puchar Miasta Brzeziny w piłce nożnej wkroczyły
w decydującą fazę. Na początku sierpnia zostały rozegrane mecze ćwierćfinałowe
i sympatycy futbolu w naszym mieście poznali najlepsze cztery zespoły. Teraz przed
nimi walka o awans do wielkiego finału.

Puchar Brzezin jest rozgrywany w naszym mieście po
raz pierwszy. Jak wskazuje nazwa, jest to turniej oparty na typowych zasadach
pucharowych. Zespoły wpisane są do tzw. drabinki i rywalizują od pierwszej rundy.
Przegrane zespoły odpadają,
a zwycięzcy awansują do następnego etapu. W ćwierćfinale Pucharu Brzezin odbyły się cztery spotkania. Na
inauguracji ćwierćfinałów
Wybrzeże Klatki Schodowej pokonało Bakę Juniors
8:6. Półtorej godziny później
w meczu Red Devils - Misie
zwycięzcę wyłoniono dopiero w serii rzutów karnych,
gdyż w regulaminowym czasie gry był remis 6:6.
W tym konkursie lepsze okazały się Diabły wygrywając 3:1. W kolejnym
pojedynku Zdrowie Rogów zmierzyło się z Orłami.

Mecz był bardzo wyrównany i zacięty od pierwszej do
ostatniej minuty. Umiejętności piłkarzy obu zespołów były na zbliżonym poziomie, dlatego zwycięzcę
wyłoniono dopiero w ostatnich minutach meczu. Drużyna z Rogowa wygrała 4:2
i zameldowała się w półfinale. W ostatnim meczu Grube
Wióry podejmowały Zielonych Bimbrowników. Statystyki, dotychczasowe wyniki
i poziom obu drużyn zapowiadał, że będzie to bardzo
wyrównane spotkanie. Tak
się jednak nie stało. Grube Wióry od początku narzuciły rywalom swój styl
gry i bardzo szybko odskoczyły rywalom na kilka bramek. Bimbrownicy wyraźnie
nie nadążali w tym meczu
i ostatecznie przegrali wysoko, bo aż 3:12. Warto dodać,
że mimo deklasacji mecz

był utrzymywany w przyjacielskiej, sportowej atmosferze. Tym samym promocje do półfinałów uzyskały:
Wybrzeże Klatki Schodowej,
Red Devils, Zdrowie Rogów i Grube Wióry. Losowanie par półfinałowych odbyło się bezpośrednio po
ostatnim gwizdku ostatniego meczu. W ½ finału Red
Devils zmierzą się z Grubymi Wiórami, a WKS zagra
ze Zdrowiem Rogów. Te dwa
mecze odbędą się 11 lub 12
sierpnia. Finał Pucharu zaplanowany jest na końcówkę września.
Znamy ostateczną, końcową klasyfikację fazy zasadniczej (ligowej) Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej.
Pierwsze miejsce zajęła ekipa Red Devils, na drugim
miejscu rywalizację zakończyło Wybrzeże Klatki Schodowej, a na trzecim Zieloni

Zacięte spotkania ćwierćfinałowe FOT. Roksana Rybak
Bimbrownicy. Kolejne miejsca zajęli: czwarte OKS, piąte Grube Wióry, szóste Orły,
siódme Z drowie Rogów
i ósme Misie. Tym samym
poznaliśmy pary ćwierćfinałowe. OKS zmierzy się

z Misiami, a Zieloni Bimrownicy ze Zdrowiem Rogów. Pierwsze mecze zaplanowano na sobotę 18 sierpnia, a rewanże na niedzielę
26 sierpnia. W trzeciej parze
Wybrzeże Klatki Schodowej

skonfrontuje się z Grubymi
Wiórami, a w czwartej Red
Devils z Orłami. Pierwsze
spotkania odbędą się w niedzielę 19 sierpnia, a rewanże wyznaczono na sobotę 25
sierpnia.
 DS

Mateusz Gwiazda Mistrzem Polski w kolarstwie górskim

O

statnie tygodnie upłynęły zawodnikom Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team bardzo
pracowicie i przyniosły pasmo sukcesów. Największy z nich osiągnął Mateusz Gwiazda,
który w najważniejszej imprezie sezonu 2018 Mistrzostwach Polski w Kolarstwie
Górskim XCO w kategorii młodzik stanął na najwyższym stopniu podium.

Zawodnicy brzezińskiego
klubu kolarskiego tydzień
przed startem w Mistrzostwach Polski odbyli górski
obóz kondycyjny w Świeradowie Zdroju, gdzie pracowali głównie nad poprawą kondycji i techniki. Ciężka praca nie poszła na marne
tylko zaowocowała na trasie
Mistrzostw. Największe zawody w kolarstwie górskim
w naszym kraju tym razem
odbyły się w Mrągowie na
Warmii i Mazurach. Młodzicy mieli do pokonania dwie
trudne kondycyjnie pętle
trasy Mistrzostw Polski. Rywalizacja toczyła się na dystansach dwa razy 4,6 kilometra z około dwustumetrowym podjazdem pod górę.
Początek dla brzezinianina
był bardzo trudny. Mateusz
miał problemy na starcie
z wpięciem w pedał i przez
to stracił sporo czasu. Spadł
na końcowe pozycje i musiał

odrabiać straty na trasie. Po
przejechaniu ponad pół kilometra przesunął się na dziesiąte miejsce, a później jeszcze szybciej na dystansie
dwudziestu metrów wyprzedził dwóch zawodników. Na
jednym z najtrudniejszych
podjazdów Mateusz wykorzystał błędy rywali i najpierw wskoczył na czwarte
miejsce, a następnie na drugą
lokatę. Na ostatnim decydującym okrążeniu brzezinianin przejął pałeczkę pierwszeństwa, wyminął dotychczasowego lidera Mateusza
Konwińskiego i z metra na
metr powiększał swoją przewagę.
Do mety zawodnik Raz
Na Wozie Brzeziny MTB
Team nie dał już się wyprzedzić i linię mety przejechał
jako pierwszy. Wygrał wyścig na trasie Mistrzostw Polski mając 56 sekund przewagi nad rywalem. Na trzecim

miejscu zameldował się Iwo
Pacałowski z Warszawskiego
Klubu Kolarskiego (przewaga 1.14s). Oprócz Mateusza
Gwiazdy w Mistrzostwach
wzięło udział czterech innych naszych zawodników.
O koszulkę Mistrza Polski
w kategorii Masters III walczył trener klubu Piotr Dziedzic. W ubiegłym roku został
II wicemistrzem Polski. Po
bardzo zaciętej walce uzyskał
bardzo dobry wynik kończąc
rywalizację na czwartym
miejscu. W kategorii młodzik startował Adam Długosz. Młody brzezinian do
tej pory brał udział w zawodach o randze amatorskiej.
W debiucie poszło mu bardzo dobrze, ponieważ zajął
siedemnaste miejsce na dwudziestu czterech startujących.
W kategorii juniorów młodszych Samuel Świerczyński zajął dwudzieste miejsce, natomiast Igor Pacocha

Mateusz Gwiazda na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski FOT. DAWID SAJ
dwudzieste pierwsze miejsce na trzydziestu sześciu zawodników. Obaj poprawili swoje wyniki w kategorii,
ponieważ w Pucharze Polski zajmowali zwykle dalsze
miejsca.

Za grupą kolarską Raz Na
Wozie Brzeziny MTB Team
półmetek sezonu i chwila odpoczynku. W drugiej części
sezonu nasi kolarze skupią
się na startach w Pucharze
Polski i być może powalczą

o miano najlepszej drużyny
młodzieżowej Bike Maratonu. Kolarzy wspierają: Urząd
Miasta Brzeziny, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Brzezinach i marka Raz Na
Wozie.
 DS
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Letnia Akademia Shorin-Ryu Karate i Kobudo

W

nadmorskiej miejscowości Pogorzelica odbył się obóz Letniej Akademii
S h o r i n - R y u K a rate i Ko b u d o 2 0 1 8 . U c ze s t n i c z y ł o w n i m p o n a d
osiemdziesiąt osób z Miechowa, Jaworzna Śląskiego, Łodzi, Zgierza,
Strykowa i Brzezin.

Pobyt w Pogorzelicy oprócz
ciężkiej pracy, relaksu i aktywnie spędzonego czasu
przyniósł zawodnikom podniesienie kwalifikacji stopni mistrzowskich. W ramach rekreacji odbywało się
strzelanie z łuków, wiatrówek i rzucanie shurikenami.
Każdą słoneczną pogodę pomiędzy zajęciami uczestnicy
spędzali na plaży kąpiąc się,
opalając oraz grając w piłkę
wodną, siatkową, nożną oraz
ringo. Na plaży także odbywały się treningi i zawody
drużynowe.
Dzięki egzaminom powiększyła się grupa brązowych pasów. Jan Dąbrowski uzyskał 2kyu, a swoje
umiejętności podnieśli na
1kyu Łukasz Pelikan, Wojciech Sołyga, Aleksander
Wira, na 3kyu Franek Łodkowski, Wiktor Węgłowski,
na 4kyu Igor Pałka, Aleksander Malinowski, na 5kyu
Daria Bartczak, Julia Podkowiak, Jakub Walak, na 6kyu
Krzysztof Dziedzic, Zawadzka Natalia, na 7kyu
Nataniel Kubicki, Marcin

Klimkiewicz, na 8kyu Jakub
Kasprzak, Alexander Sidorczyk, Michał Tomczyk, Tomasz Nowacki, Kamil Brzeziński, Stanisław Kowalczyk,
a na 10kyu Stanisław Kozłowski.
Odbyły się też zawody
o miano najbardziej wszechstronnego karateki w trzech
konkurencjach wiekowych:
tor przeszkód (na czas),
kata (formy), kumite (walki kontaktowe). Na pięćdziesiąt cztery dyplomy karatecy
z Łódzkiego Centrum Okinawa Shorin-Ryu zdobyli
dwadzieścia dziewięć dyplomów i cztery puchary.
W konkurencji kata w kategorii młodzików młodszych, pierwsze miejsce zajął
Nataniel Kubicki, a trzeci był
Stanisław Kowalczyk, w kategorii młodzików starszych
zwyciężył Jan Dąbrowski ze
Strykowa, drugi był Igor Pałka, a trzeci Aleksander Malinowski, w kategorii juniorek
młodszych pierwsze miejsce
zajęła Julia Podkowiak, drugie Daria Bartczak, a trzecie
Natalia Zawadzka.

W kategorii juniorów najlepszy okazał się Wojciech
Sołyga, drugi był Łukasz Pelikan, a trzeci Jakub Walak. W konkurencji tor przeszkód w kategorii młodzik
pierwsze miejsce zajął Stanisław Kowalczyk, a drugie
Nataniel Kubicki, w kategorii młodzik starszy zwyciężył Aleksander Malinowski,
w kategorii juniorek młodszych na drugiej lokacie
sklasyfikowana została Julia Podkowiak, a trzecia była
Daria Bartczak, w kategorii
junior drugi był Łukasz Pelikan.
W konkurencji Kumite
w kategorii młodzicy starsi pierwsze miejsce zajął
Krzysztof Dziedzic, a drugie
Franek Łodkowski, w kategorii junior zwyciężył Wojciech Sołyga, a drugi był
Wiktor Węgłowski.
W klasyfikacji generalnej
2009-2011 pierwsze miejsce
zajął Stanisław Kowalczyk,
a drugie Nataniel Kubicki,
w rocznikach 2007-2008, na
czele uplasował się Krzysztof Dziedzic, a na trzecim

Zawodnicy z dyplomami podczas Letniej Akademii Shorin-Ryu Karate i Kobudo FOT. Dariusz Jędrzejczak

Walki odbywające się podczas Akademi Shorin-Ryu Karate i Kobudo FOT. Dariusz Jędrzejczak
miejscu Aleksander Malinowski, w rocznikach 20052006 dziewczynek wygrała Julia Podkowiak, a druga
była Daria Bartczak, w rocznikach 2000-2004 pierwszy
był Łukasz Pelikan, a tuż za
nim uplasował się Wojciech
Sołyga.
Puchary zdobyli: Stanisław Kowalczyk, Krzysztof
Dziedzic, Julia Podkowiak
i Łukasz Pelikan. Odbyła się
również konkurencja poza

zawodami ,,Żyję w porządku
i czystości”. W niej pierwsze
miejsce zajęły: Julia Podkowiak, Daria Bartczak i Natalia Zawadzka przed Jankiem
D ąbrowsk im, Fran k iem
Łodkowskim, Marcinem
Klimkiewicz i Krzysztofem
Dziedzicem.
Kadrę Łódzkiego Centrum
Okinawa Shorin-Ryu Karate
i Kobudo „Bushi” reprezentowali: Dariusz Jędrzejczak
6 dan, Daniel Jędrzejczak

2 dan, Przemysław Lesiecki 1 dan, Artur Jędrzejczak
1 dan, Aleksander Wira 1
kyu, Łukasz Pelikan 1 kyu,
Wojciech Sołyga 1 kyu. - Za
nami ten obóz to już historia. Przed nami nowy rok
szkoleniowy i nowe wyzwania. Obóz przetestował młodą kadrę. Gramy dalej, od
września zapraszamy nowych karateków na zajęcia skomentował instruktor Dariusz Jędrzejczak.
 DS
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AUTO -SKUP
każde,
500-484-727
ZŁOMOWANIE samochodów,
509-099-286
SKUP  AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SPRZEDAM fiata 126P rok produkcji 1991stan idealny, przebieg 55 tys. 694-412-021
KUPIĘ stare motocykle – motorowery, 604 627 402
TANIO sprzedam motorower
Yamaha, poj. 50/90 rok produkcji 1996 tel. 572-490-866
SPRZEDAM Audi A2, stan bardzo dobry, 1.6 benzyna, 604
607 306 SPRZEDAM seicento
1.1 Rok 2003 tel. 502-488-838
KUPIĘ stary motocykl w dobrym stanie WSK 125, lub MZ,
604 607 306
SPRZEDAM Opla Astrę I, 782
909 412
TANIO sprzedam skuter
ZIP poj. 50cm³ rok 2006 tel.
572-490-866

Usługi
ROLETY! dzień/noc! żaluzje!
plisy! moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
REMONTY, wykończenia
wnętrz 503-509-874
WYKOŃCZENIA, glazura
512-159-417
DACHY kompleksowe usługi dekarskie, docieplenia,
505-549-494
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
DACHY, krycie papą termozgrzewalną, 500 335 060
LPG, montaż – serwis – diagnoza, mechanika pojazdowa,
skup samochodów, 789 188
646
ELEKTRYK, alarmy, anteny,
monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl tel.
515-362-050
DOCIEPLENIA budynków, wykończenia wnętrz, poddasza,
izolacja budynków, 608 661
045
DOMOFONY – 501 478 588

DACHY, PAPA TERMOZGRZ
EWALNA,MALOWANIE,SM
AROWANIE, GWARANCJA,
PROFESJONALNIE 735-300-550
UKŁADANIE kostki brukowej
i granitowej, 537 705 155
OGRODZENIA klinkier, granit,
łupek 604 543 817
SAMOCHÓD do ślubu, wynajmę 692 981 421,
DREWNO opałowe, trociny, tel.
885 162 087
LOGOPEDA – wady mowy,
607 221 015
DREWNO opałowe, rozpałka, trociny inne, 694-080-553
MALOWANIE, gipsowanie, gładzie, Brzeziny, Andrespol, Łódź,
794 609 008

Praca
ZATRUDNIĘ ekspedientkę do
sklepu spożywczego tel. 887767-311, 887-767310
SZWACZKI i chałupniczki zatrudnię, rejestracja Jeżów
501-373-316
PRZYJMĘ do wykończeni, dociepleń 512-159-417
PILNIE przyjmę szwaczki
601-160-661
PRACA na budowie, dzwonić
po 18.00 505-362-878
SZWACZKĘ pełne ubezpieczenie 661-121-966
SZUKASZ nowych wyzwań zawodowych tel. 507-130-096
FIRMA konfekcyjna zatrudni
szwaczki 601-363-688
ZATRUDNIĘ operatora minikoparki 602-310-059
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat.
C+E, w transporcie międzynarodowym tel. 601308-566
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę
604-381-688
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat B,C,
pomoc drogowa 604-491-774
ZATRUDNIĘ pracownika do
gospodarstwa rolnego, kat.
B+T, z doświadczeniem, tel.
606 155 155
ZATRUDNIĘ spawacza do
cięcia złomu - Koluszki, tel.
602579706
ZAKŁAD
krawiecki
w Brzezinach zatrudni krojczego te. 506-563-780,
602-898-689
FIRMA remontowo budowlana zatrudni pracowników, 606
794 645

PRACOWNIKA na budowę,
535 662 878
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, tel.
501 038 542
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 508
853 414
PRASOWACZKĘ, 507 755 880,
512 970 000
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 604 543 817
ZATRUDNIĘ do prac elewacyjnych i wykończeń wnętrz, bez
nałogów, 504 818 183
POSZUKUJĘ do szycia (chałupniczki), 604 588 616
ZATRUDNIĘ pracowników
ogólnobudowlanych, 603 872
901
FIRMA krawiecka zatrudni
krojczego, tel. 730 222 048
ZATRUDNIĘ pracowników do
remontu palet i operatora wózka widłowego w Brzezinach
tel. 600 755 404
ZATRUDNIĘ przy zbiorze borówki, 790 650 064
ZATRUDNIĘ piekarza do pracy w piekarni. Dobre warunki
pracy. Brzeziny, tel. 502 849 008
ZATRUDNIĘ do zakładu garmażeryjnego w Brzezinach,
509 127 870
ZATRUDNIĘ mężczyznę z prawem jazdy, 601 343 530
POTRZEBNI pracownicy – produkcja okien i drzwi, Dremar,
Jeżów Łowicka 95/97, tel. 609
319 030
HAFCIARZA przyjmę oraz pomoc hafciarza, 725 294 493
ZATRUDNIĘ do rozbioru półtusz wieprzowych 20 zł na
godz. netto tel. 507-159-691
ZATRUDNIĘ pracownika do
młyna, 605 139 221
ZATRUDNIĘ pracowników fizycznych do robót budowlanych i ziemnych 665-183-407
ZATRUDNIĘ kierowcę kat.
C+E/C, praca Stryków (Raben),
514 499 982
PODEJMĘ opiekę nad dzieckiem, emerytka z doświadczeniem 503-382-735
ZATRUDNIĘ presera, 799 781
832
ZATRUDNIMY kierowcę kat.
C, C+E. Kraj, praca 5 dni w tygodniu, kontakt 506-262-509
ZATRUDNIMY pracownika
oczyszczalni ścieków, kontakt
506-262-509
ELEKTRYKÓW, pomocników
elektryków – zatrudnimy 42
214 07 00
FIRMA zatrudni kobietę do
pracy na produkcji. Pełny etat,

umowa o pracę, tel. 602 379
302
BUDOWLANE Brzeziny ul.
Polna, 850 m2, prąd, woda,
kanalizacja, 508-301-005,
601-305-357
WYNAJMĘ powierzchnię
300m2- hala, biuro, socjal, winda, parking, Brzeziny ul. Łódzka
43, 508-301-005

Nieruchomości
DZIAŁKI budowlane, woda,
prąd, cisza tel. 788-264-336
SPRZEDAM działkę 1632m2,
669 44 63 44
OD 65 tys. za działkę budowlaną, uzbrojoną (woda,
prąd), Brzeziny ul. Okrzei
i Południowa tel. 501-034-069
KUPIĘ mieszkanie do 36m², 2
pokoje spółdzielcze do 2 piętra tel. 512-335-206
SPRZEDAM
dom
w Koluszkach, ul Warszawska
606-391-122
SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach tel.
505-527-007
DZIAŁKĘ budowlaną 1600m²
na ul. Reymonta sprzedam tel.
608- 415-950
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda,
kanalizacja, 508 301 005, 601
305 357
KUPIĘ mieszkanie do remontu lub zadłużone Brzeziny,
Koluszki i okolice, 731 746 722
SPRZEDAM tanio działkę 1,2 ha
Wola Cyrusowa 600-645-944
SPRZEDAM
dom
w Koluszkach, 665 925 923
LOKAL użytkowy 130m2
w centrum wynajmę tel.
601-190-840
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
SPRZEDAM działkę 600 m2, ul.
Kordeckiego, 664 811 218
SPRZEDAM siedlisko + 0,70 ha,
Zacywilki, 605 138 765
SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach przy ul.
Potockiego około 1200 m², 604
627 402
WYNAJMĘ budynek na cele
gospodarcze lub mieszkaniowe 150 m2, długoterminowo,
Brzeziny, tel. 662 089 398
SPRZEDAM działkę budowlaną, tel. 665-227-153
WYNAJMĘ mieszkanie 60 m2,
ul. Moniuszki, 46 874 23 89, 503
651 489

SPRZEDAM działkę budowlaną 1200 m2, Zalesie k. Brzezin,
75 000, 661 076 095
SPR ZEDAM
działkę
602-891-595
SPRZEDAM mieszkanie 52m²,
Brzeziny ul. Głowackiego 45
502-915-216
SPRZEDAM 1 ha ziemi w miejscowości Dąbrówka Duża, tel.
517 648 659, 609 342 076
SPRZEDAM działki budowlane miejscowości Wola
Łokotowa, blisko rzeki Rawki
tel. 782-187-516
SPRZEDAM działkę w Mrodze
Dolnej 5850m², z warunkami
zabudowy 608-529-262
SPRZEDAM M3 43 m²,
513-126-981
SPRZEDAM działkę budowlaną, Brzeziny, 782 845 235

Różne
SPRZEDAM odkurzacz Miele,
sam sprząta, 604 607 306
SPRZEDAM organy Technics
Yamacha, wózek dziecinny spacerowy, pianino, 604-607-306
SPRZEDAM antyki, sypialnię
ludwikowską, sekretarzyk, zegar stojący, sofę i dwa fotele
ludwik, komodę 604-607-306
KUPIĘ zboże, 508 471 814
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
SPRZEDAM siewnik poznaniak, opryskiwacz, klatkę porodówkę dla macior 698-538-748
SPRZEDAM stemple budowlane, 600 804 392
SPRZEDAM stemple budowlane, długość 3,20 m, 602 466
902
SPRZEDAM drewno opałowe
suche 693 848 122
SPR ZEDAM śrutownik
walcowy+podajnik pług 3 brony 5, siewnik 576-340-285
SPRZEDAM niedrogo farby lateksowe i emulsyjne
604-607-306
SPRZEDAM używaną plastikową studnię do wody do wkopania do w ziemię, tel. 600 804
392
SPRZEDAM celagier oraz styropian, 601 977 501
ODDAM gruz na wywóz (cegła), 730 198 307
KUPIĘ zboża, łubin, groch, tel.
601 359 692
SPRZEDAM prosięta, 505 523
031
SPRZEDAM kopaczkę w dobrym stanie 506-272641
ODDAM do zabrania za darmo
kiosk na rynku 510-089-845

Punkty
z gazetą „BIS”
• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny
• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima w Brzezinach
oraz sklepy:
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Traugutta
• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza
• Salon Prasowy Kolporter (MILA), ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego
• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska
• Stacja benzynowa „LOTOS”, ul. Waryńskiego
• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska Polskiego
• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka
• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki

autopromocja

Motoryzacja
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Piłkarze przed rundą jesienną

C

zarno-czerwoni mają za sobą kolejne mecze kontrolne z wyżej notowanymi
rywalami, w których spisali się bardzo dobrze. Wszystko wskazuje na to, że forma
naszej drużyny przed inauguracją rozgrywek stale rośnie i z optymizmem pozwala
patrzeć w przyszłość.

Piłkarze Startu Brzeziny
kończą przygotowania do
rozgrywek rundy jesiennej
łódzkiej klasy okręgowej
sezonu 2018/2019. Brzezinianie ostatnio sprawdzili swoją formę z zespołami, które występują w IV lidze łódzkiej. Pierwszy mecz
kontrolny czarno-czerwoni
rozegrali na boisku w Gałkowie Małym z LKS Kwiatkowice. Nasz zespół zagrał
bardzo dobre spotkanie, ale
niestety minimalnie uległ
wyżej notowanym rywalom
3:4 (0:1).
Bramki dla Startu w tym
pojedynku strzelili: Dominik Jedynak, Kamil Szymanek i Dariusz Szymanek,
a dla rywali: Adrian Płuciennik, Łukasz Rakowski,
Michał Bogdan i Marcin
Pękała. Trenerzy Waldemar Pabiniak i Robert Szubert wystawili do gry taki
skład: Jakub Miszkiewicz

(46. zawodnik testowany)
- Waldemar Pabiniak (60.
Robert Szubert), Piotr Nawrocki, Kowalski (45. Zawodnik testowany), zawodnik testowany - Wojciech
Koperniak, Mariusz Matusiak, Artur Poździej, Dominik Jedynak, Dariusz Szymanek, Kamil Szymanek.
Kolejnym sparingowym rywalem był świeżo upieczony beniaminek IV ligi łódzkiej Andrespolia Wiśniowa Góra. Mecz odbył się na
głównym boisku Stadionu
Miejskiego w Brzezinach.
Nas z z esp ół w y g rał 3: 2
(1:1), a hat-trickiem w tym
pojedynku popisał się Dariusz Szymanek, który trzy
razy pokonał golkipera rywali. Dla przyjezdnych gole
strzelili natomiast: Igor
Świątkiewicz i Tomasz Niźnikowski.
Nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy rozpoczną

się rozgrywki łódzkiej klasy okręgowej. Wydział Gier
Łódzkiego Związku Piłki
Nożnej inaugurację zmagań na szóstym szczeblu
rozgrywkowym w naszym
kraju początkowo wyznaczył na środę 15 sierpnia,
ale wszystko wskazuje na
to, że ten termin ulegnie
zmianie. W poprzednim
sezonie w ligowych zmaganiach brało udział szesnaście zespołów. Zwycięzca ligi Andrespolia Wiśniowa Góra uzyskał awans do
IV ligi łódzkiej. Z tej klasy rozgrywkowej nikt nie
spadł, więc w klasie okręgowej utrzymał się dodatkowo GLKS Sarnów/Dalików.
Awans z klasy A oprócz
Star tu Brzeziny uzyskał
GKS Ks awerów i Bzura
Ozorków. Powinny spaść
zatem dwa ostatnie zespoły GKS Bedlno i Włókniarz
Ko n s t a n t y n ó w Ł ó d z k i .

Kolejne trzy medale Jakuba
Balceraka
Przypomnijmy, że w czerwcu Jakub Balcerak na basenie łódzkiej Politechniki
wywalczył brązowy medal
na Mistrzostwach Polski
seniorów i młodzieżowców.
Został tym samym trzecim najlepszym grzbiecistą w Polsce na 50-cio metrowym basenie wśród seniorów w swoim koronnym
dystansie 200 m stylem
grzbietowym. Dzięki temu
zakwalifikował się na Mistrzostwa Europy Juniorów
w Helsinkach, gdzie na 200
m stylem grzbietowym zajął dobre 12 miejsce. Później w dniach od 20 do 23
lipca uczestniczył w Ogólnop olsk iej Olimpi adzie
Młodzieży w Gliwicach. Po
ciężkiej i wyrównanej walce Kuba przywiózł stamtąd

FOT. archiwum rodzinne



Młody pływak z Polika w gminie Brzeziny - Jakub Balcerak, o którym wielokrotnie
pisaliśmy właśnie zakończył długi i ciężki sezon pływacki. Po sukcesach nadszedł
czas na wakacyjny wypoczynek.

Jakub Balcerak

3 srebrne medale. Na
200 i 100 metrów stylem
grzbietowym oraz wywalczony wspólnie z kolegami
klubowymi srebrny medal
w sztafecie 4x100 m stylem zmiennym. Do kolejnego medalu na 50 m stylem grzbietowym zabrakło
tylko 3 setne. W ogólnej
klasyfikacji medalowej macierzysty klub Jakuba Balceraka - MKS Trójka Łódź
zajął 2 miejsce w Polsce .
Rodzina utalentowanego
młodego sportowca przekazuje w yrazy wdzięczności Pani Wójt Barbarze
Hojnackiej i całej Radzie
Gminy Brzeziny za wsparcie finansowe Jakuba Balceraka, który ma teraz długo wyczekiwane i upragnione wakacje.
 TOM

Piłkarze Startu podczas sparingu z Andrespolią Wiśniowa Góra FOT. Krzysztof Ławski
Powinny, ale nie spadł,y ponieważ Łódzki Związek Piłki Nożnej podjął nagle decyzję o powiększeniu liczby
zespołów w lidze z szesnastu do osiemnastu. Wydział
Gier i Ewidencji po kilku
dniach od podjęcia decyzji przez piłkarską centralę opublikował terminarz
rozgrywek, a kluby podały

dokładne terminy i godziny
rozegrania spotkań w roli
gospodarzy. Kilka dni temu
Związek otrzymał oficjalne
pismo od Górnika Łęczyca,
że zespół ten wycofuje się
z klasy okręgowej ze względu na problemy kadrowe.
Oprócz łęczycan łódzką
okręgówkę zdecydował się
opuścić GKS Bedlno, który

w nowym sezonie będzie
występował w rozgrywkach
prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Sieradzu. Tak więc łódzka klasa okręgowa ponownie będzie liczyć szesnaście
zespołów. Dokładne terminy spotkań powinniśmy
poznać w najbliższym czasie.
 DS

Miejskie działki na
sprzedaż o 20% tańsze



Miasto Brzeziny ogłosiło trzeci przetarg na sprzedaż działek pod budownictwo
mieszkaniowe. Do sprzedaży przeznaczonych jest 13 działek przy ul. Wojska
Polskiego.

Ż adna z działek nie jest
obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec
osób trzecich, ani przedmiotem jakichkolwiek
roszczeń.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone
są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z uzupełnieniem zabudowy usługowej. Ich cena
wywoławcza została obniżona o 20 % w stosunku do
poprzednich przetargów.
Sprzedaż dokonana zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w którym wymagane
będzie przynajmniej jedno postąpienie wynoszące

nie mniej niż 1% ceny wyw o ł aw c z e j . War u n k i e m
u d z i a ł u w l i c y t a c j i j e st
w p ł a c e n i e n a r a chu n e k
Miasta wadium w wysokości 5 tys. złotych za jedną
działkę.
Pięć spośród działek
przeznaczonych do sprzedaży znajduje się w obrębie czwartym miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego (na wysokości
posesji nr 34). Ich licytacja
odbędzie się 21 sierpnia.
Gr unty mają zap ewniony dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Ich wielkość waha się od 979 do
1416 m².

Pozostałe 8 działek znajduje się także przy ul. Wojska Polskiego w obrębie
trzecim na wysokości ul.
Orląt Lwowskich. Wielkość działek, których licytacje ustalono na 22 sierpnia waha się od 1103 do
1675 m². Zgodnie z plane m z ago sp o d arow an i a
pr z e s t r z e n n e g o d z i a ł k i
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Więcej informacji
dot. działek można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III
p., pokój 305, telefon 87422-24 wew. 317. 
 GK
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Panteon gwiazd w Muzeum Regionalnym

W

ernisaż wystawy malarskiej Bartłomieja Jarmolińskiego i Bogusławy
Tyralskiej pt. CASTRUM DOLORIS zaplanowano 10 sierpnia o godz. 17.00
w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Ekspozycja będzie prezentowana do
października.

CASTRUM D OLORIS oznacza „miejsce smutku", a prezentowane prace przedstawiają osoby zmarłe ze świata show-biznesu,
szeroko rozumianej kultury i polityki, które najczęściej odeszły przedwcześnie lub
zginęły w tragicznych okolicznościach. - Wystawa ma charakter zdecydowanie krytyczny, prace w warstwie formalnej mogą być bowiem miłe
oku, ukazując realne wizerunki tak pięknych kobiet
jak Grace Kelly, czy Marilyn
Monroe, ale do odbiorców
jest skierowana sugestia, czy
naprawdę potrzebujemy wiedzieć tak wiele rzeczy o życiu prywatnym tych osób,

które cenimy i znamy, które widzimy w mass mediach
- pyta Bartłomiej Jarmoliński. - Można zatem stwierdzić, że są to współcześni
święci, których wizerunki
są wyznacznikami kanonów
piękna, stylu i nierzadko
sposobów na życie, a przedwczesna oraz t rag iczna
śmierć tych wybrańców bogów przydała im status ikon
popkultury - czytamy w opisie wystawy.
- Sposób ich przedstawienia nawiązuje też do wizerunków osób zmarłych
w tym świętych, są to bowiem swoiści męczennicy
pop kultury - wskazuje Bartłomiej Jarmoliński, który

tworzył swoje prace latach
2012-2018 i jako cykl ,,Santo
Subito" były one wystawiane
już w wielu galeriach w Polsce. Bartłomiej Jarmoliński
to ceniony malarz, a zarazem pedagog - doktor sztuk
pięknych. Jego działa zostały zestawione w Brzezinach
z młodszym cyklem obrazów ,,Icon" historyka sztuki i nauczycielki - Bogusławy Tyralskiej, razem składając się na panteon tragicznie
i przedwcześnie zmarłych
gwiazd XX i XXI.
Te niezwykłe prace będzie można oglądać przez
najbliższe dwa miesiące
w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach.
 TOM

Kolory Polski w Rogowie

M

FOT. Tomasz Guzek

uzyka najwyższych lotów trafiła 4 sierpnia do Rogowa. Odbył się tu kolejny koncert w ramach już
XIX Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej
„Kolory Polski”.

W Rogowie Filharmonia Łódzka wybrała niezwykły zespół Krakowa
W tym roku był to jednocześnie jeden z koncertów
XII Festiwalu „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. -Współpracujemy z tym festiwalem i Małopolską Organizacją Turystyczną wymieniając
się wzajemnie inspiracjami
muzycznymi, my jeździmy
do Krakowa, a Kraków przyjeżdża do nas, a dokładniej
w tym roku Kraków przyjechał do Rogowa - wyjaśniała Małgorzata Kaczmarek
z Filharmonii Łódzkiej. Na
leśnej polanie przy Arboretum zaprezentował się zespół „Kraków Street Band”
grając y muzykę uliczną
z pogranicza bluesa, country,

bluegrassu i szeroko pojętej
muzyki pop. W Rogowie zabrzmiało m.in.: banjo, ukulele, gitara akustyczna, kontrabas, puzon, trąbka, saksofon
i perkusja. W ankiecie, którą publikuje magazyn „Twój
Blues”, „Kraków Street Band”
uzyskał kolejno tytuły: „Odkrycie roku 2014” i „Zespół
roku 2015”., a jego członkowie - Łukasz Wiśniewski
uznany został za „wokalistę
roku 2017” i Tomasz Kruk za
„gitarzystę roku 2017”.
- To jest zawsze bardzo wyjątkowa chwila, kiedy najwyższych lotów kultura trafia do nas, jest się
z czego cieszyć - oceniał wójt

Publiczność na rogowskim koncercie Kolorów Polski jak zwykle dopisała FOT. Tomasz Guzek
gminy Rogów - Daniel Kołada. - To bardzo duża promocja dla Arboretum, taki
koncert zawsze uatrakcyjnia naszą ofertę turystyczną - wyjaśniał kierownik Arboretum - Piotr Banaszczak.
Okazję do promocji swoich produktów wykorzystali
też członkowie Rejonowego

Koła Pszczelarzy w Brzezinach organizując degustację miodów Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich
i Rawki. - Informujemy także o naszym projekcie, który otrzymał dofinansowanie z budżetu obywatelskiego samorządu województwa
łódzkiego pt. „Są pszczoły,

jest życie” - wskazywał prezes tej organizacji Zbigniew
Sokołowski.
- Propozycje, które przygotowujemy dla Rogowa
mają zawsze rodzinny charakter, dzisiaj też prezentowana jest muzyka, którą można słuchać wielopokoleniowo, od 0 do 100 lat

– oceniała Małgorzata Kaczmarek. Gromkie oklaski licznej widowni pokazały, że
koncert musiał rzeczywiście
się podobać – kultura najwyższych lotów po raz kolejny trafiła więc do „Perły”
turystycznej województwa
łódzkiego - rogowskiego Arboretum.
 TOM
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Imieniny Anny „Młodych Duchem”

B

rzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem" zorganizowało w środę 25
lipca w Muzeum Regionalnym imieniny Anny. Był to otwarty piknik dla wszystkich
mieszkańców Brzezin i okolic, kiedy to świętowały wszystkie Anny, a szczególnie
wspominano św. Annę - patronkę Brzezin.

Już od wejścia witano wszystkich owocowymi koktajlami. Następnie Anna Guzek oficjalnie powitała gości
z Brzezin i okolic, a przybyło tu około 150 osób. Z ciekawością wsłuchiwano się

w historię św. Anny - matki Maryi i opis działań jakie
doprowadziły, że została ona
patronką naszego miasta.
Dla wszystkich solenizantek przygotowano też kwiaty i upominki. Nie zabrakło

również wspólnego zdjęcia.
Później został zaprezentowany okolicznościowy program artystyczny przez sekcję teatralną i chór „Młodych
Duchem”, po czym rozpoczęła się prawdziwa biesiada.

Przygotowano m.in. 14 rodzajów ciast. Nie zabrakło
też mięs z grilla. Zabawa,
która rozpoczęła się o godzinie 18 trwała przy muzyce DJ-a Karpiu, aż do godziny 22.
- Była to jedna z dwóch
niespodzianek wakacyjnych
jakie przygotowaliśmy - wyjaśnia wiceprezes „Młodych
Duchem” Elżbieta Strzępka.

Drugą, przeznaczoną tym razem, tylko dla członków stowarzyszenia, będzie ognisko
w gospodarstwie agroturystycznym w Poliku w dniu 10
sierpnia. W najbliższych tygodniach przewidziano też
wycieczkę do Płocka połączoną z rejsem statkiem oraz
do Warszawy, gdzie oprócz
zwiedzania stolicy, seniorzy
z Brzezin obejrzą musical

Teatru Roma pt. „Piloci”.
Warto wspomnieć, że w maju
„Młodzi Duchem” wyjechali
również do Sieradza. Członkowie stowarzyszenia chcieliby podziękować wszystkim
sponsorom, którzy pomagają w działalności organizacji,
dzięki czemu mogą się m.in.
odbywać tak niezwykłe imprezy jak imieniny Anny.

 TOM

Każda Anna otrzymała kwiatek i upominek FOT. Tomasz Guzek

Jako poczęstunek przygotowano mięso z grilla oraz słodkości FOT. Tomasz Guzek

Publiczność tego dnia dopisała FOT. Tomasz Guzek

Na imieninach Anny licznych gości witała oczywiście Anna FOT. Tomasz Guzek
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Święto patronalne brzezińskiego PZERiI

W

sobotę 28 lipca o godz. 15.00 w stołówce „Smakosz” od wprowadzenia
sztandaru i odśpiewania „Roty” rozpoczęły się uroczystości związane
z obchodami święta patronalnego brzezińskiego oddziału rejonowego
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Na początku uroczystości minutą ciszy uczczono
pamięć członków, którzy
odeszli z szeregów PZERiI.
Przybyłych gości, wśród
których byli m.in. wicestarosta Roman Sasin, przewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Barucki i miejski
radny Zbigniew Bączyński
powitała Krystyna Ambrozińska przewodnicząca
brzezińskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów.
Z uwagi na osiągnięcie dostojnego wieku i długoletnią

przynależność do Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów wyróżniono Ireneusza Terkę, który
ukończył 80 lat. Natomiast
w ramach podziękowania
za długoletnią przynależność do Związku Emerytów uhonorowano dwie panie. 26 lat do Związku przynależy 97-letnia Marianna
Ambroziak z Grzmiącej, zaś
32-letnim okresem przynależności do Związku może
poszczycić się 93-letnia Zofia Jeżyna z Pszanowic. Jubilaci otrzymali specjalne

dyplomy za długoletnią
przynależność do Związku wraz z życzeniami oraz
upominki i kwiaty, a zgromadzeni w stołówce zaśpiewali im „Sto lat”.
- Jest mi nie zmier nie
miło, że uczestniczę w takiej uroczystości. Jubilatom
w imieniu Rady Miasta życzę wszystkiego najlepszego
w dobrej kondycji i zdrowiu
nie 100 ale 150 lat – mówił
przewodniczący Tadeusz
Barucki.
Z przyjemnością przyjmuję zaproszenie od

brzezińskich emerytów. Dzisiejsze uroczystości związane są z imieniem
św. Anny - patronki brzezińskich emerytów i miasta Brzeziny. Życzę, aby św.
Anna obdarzała nas wszystkich opieką, a jubilatom życzę wielu lat w zdrowiu powiedział radny miasta
Brzeziny Zbigniew Bączyński.
W imieniu powiatu jubilatom życzę dużo zdrowia
i dożycia przynajmniej 200
lat, a pozostałym członkom
Związku pójścia w ich ślady – życzył wicestarosta Roman Sasin wręczając kwiaty.
Zw i e ń c z e n i e m ś w i ę ta patronalnego był występ zespołu prowadzonego

przez Czesławę Dziedzic
„Brzezinianki”, któremu
a komp aniował inst r u ktor Grzegorz Jędrzejczak.
Zespół zaprezentował specjalnie na tę okazję przygotowany nowy program
składający się z kilkunastu pios enek przeplatanych wierszami poświęcony folklorowi miejskiemu.
Po „Brzeziniankach” wystąpili goście – „Seniorzy z Kalonki”.
Po obiedzie o godz. 18.00
rozpoczęła się zabawa taneczna. Tym razem nie
było mowy o zmęczeniu
spowodowanym dusznością lipcowej nocy, gdyż po
raz pierwszy zabawa odbyła się w klimatyzowanym

pomieszczeniu. Święto patronalne brzezińskiego oddziału Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów, w którym uczestniczyło ponad 80 osób, dofinansowane zostało z dotacji miasta Brzeziny.
W dniach 18-19 sierpnia
brzezińscy emeryci mają
z apl an ow an ą dw u d n i o wą wycieczkę do Krakowa, Oświęcimia i Wadowic.
Wi e c z ore m 2 5 s i e r pn i a
przewidziana jest kolejna
zabawa taneczna. Jednak
wcześniej tego dnia 50-osobowa grupa brzezińskich
emerytów weźmie udział
w obchodach Wojewódzkich Dnia Seniora w Skierniewicach.
 GK

Wicestarosta Roman Sasin oraz radny Zbigniew Bączyński FOT. Grzegorz Kozieł

Zebrani goście podczas święta patronalnego brzezińskiego PZERiI FOT. Grzegorz Kozieł

Wyróżnienia dla Marianny Ambroziak, Zofii Jeżyny, Ireneusza Terki FOT. Grzegorz Kozieł

Występ zespołu prowadzonego przez Czesławę Dziedzic „Brzezinianki” FOT. Grzegorz Kozieł
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„To nie tylko praca”

C

zy marzy Ci się wyjazd do USA? Chciałabyś poznawać różne kultury? Zaczerpnąć
prawdziwego amerykańskiego życia? Jeśli tak, to program au-pair jest idealny
dla Ciebie. Jednak na początku warto wiedzieć, co to w ogóle jest i na czym
polega.

Program au-pair bazuje
przede wszystkim na opiece nad dziećmi ro dziny
goszczącej. Wyjeżdżamy na
min. 1 rok i przez ten czas
stajemy się częścią rodziny.
Przypada nam wtedy rola
starszej „siostr y”. Głównymi w ymaganiami jest
ukończenie osiemnastego
roku życia i szkoły średniej
(nie jest potrzebna matura).
Trzeba również zdać prawo jazdy międzynarodowe
i posiadać zaświadczenie
o niekaralności. Wymagane są jeszcze referencje od
rodzin lub instytucji, u któr ych pracowałyście przy

dzieciach (nie zalicza się
opieka nad dziećmi, z którymi jesteście spokrewnione). Łącznie liczba godzin
przepracowanych powinna wynosić min. 200 w ciągu ostatnich 3 lat. Ostatnim
warunkiem jest to, aby nie
mieć swoich dzieci i nie być
zamężną.
Aplikacja może wydawać
się dosyć trudna i czasochłonna. Wystarczy jednak
trochę cierpliwości, a pójdzie sprawnie. Na początku trzeba wybrać agencję.
W Polsce jest tylko kilka takich. Przy wyborze można
kierować się np. opiniami,

ale również cenami. Koszty
są bardzo różne, mogą zaczynać się od 1700, a kończyć nawet na 5000 zł. Jeśli już wybierzemy należy
złożyć wszystkie wymagane papiery, a później przebyć rozmowę z konsultantką, która również sprawdzi
waszą znajomość języka.
Następnie założyć swój profil. Musicie tam m.in odpowiedzieć na mnóstwo pytań
takich jak skąd jesteś, czy
iloma dziećmi chcesz się
opiekować. Możecie również napisać list do rodzin
albo nakręcić krótki film
o sobie. Na koniec agencja

Wspomnienie św. Krzysztofa



W Kościele Katolickim 25 lipca wspominano św.
Krzysztofa, któremu to wydarzeniu tradycyjnie
towarzyszy święcenie pojazdów.

W brzezińskiej parafii pw.
Najświętszej Mar yi Panny Częstochowskiej, samochody święcono w niedzielę poprzedzającą to wydarzenie, a w parafiach pw.
ś w. Fr anc is z k a z As y ż u
i Podwyższenie św. Krzyża
w niedzielę następną.
Św. Krzysztof to męczennik chrześcijański, który
według danych historycznych zginął w III w.n.e. Według legendy miał przenosić podróżnych na barkach przez rzekę, a jednym

z nich miało się okazać Dzieciątko Jezus, które miało rzec „Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając mnie, dźwigasz cały
świat”. Nadane mu wtedy
imię Christophoros oznacza z greckiego „niosący
Chrystusa”.
W ś re d n i ow i e c z u ś w.
Krzysztof został zaliczony do grona 14 „Wspomożycieli”, czyli do szczególnych patronów. Opiekował
się podróżnymi, pielgrzym am i , pr z e w o d n i k a m i ,

flisakami, mar ynarzami.
Dziś uważany jest za patrona kierowców, ruchu i komunikacji oraz wielu zawodów z nimi związanych.
Zgodnie z dawnymi wierzeniami, kto spojrzał rankiem
na wizerunek św. Krzysztofa, był bezpieczny, aż do
wieczora. Dlatego dawniej
malowano jego postać przy
wejściach do kościołów, na
basztach miejskich, na feretronach i sztandarach, także na wielu kamienicach
przy ruchliwych ulicach takie kamienice w średniowieczu nazywano „Krzysztoforami”.
 TOM

otworzy wasz profil i już
będziecie mogli czekać na
wiadomości od rodzin. Dopiero jeśli ktoś się z wami
skontaktuje, będziecie mogli zobaczyć jego profil
i wysłać wiadomość zwrotną. Później oczywiście możecie umówić się na rozmowę przez skype i zadecydować czy wybieracie tę
rodzinę. Jeśli tak to zostanie wam tylko wyrobić wizę
J1 i wybrać datę odlotu.
Jedynym waszym obowiązkiem będzie opieka
nad dziećmi i wszystko co
wiąże się z nimi. Wiele też
zależy od ich wieku. Jeśli
np. będziecie miały dzieci, które jeszcze nie chodzą
do szkoły, to waszym zadaniem będzie m.in. budzenie
ich, ubieranie, robienie im

posiłków i urozmaicanie im
czasu wolnego.
Jako au-pair będzie wam
przysługiwało też kilka rzeczy. Dostaniecie jednorazowe stypendium, czyli 500
dolarów na wybrane przez
was kursy. Do tego macie
zapewniony pokój, wyżywienie i nie będziecie musiały przejmować się opłatami. Często też również na

czas programu dostaniecie
własny samochód, a na 45
godzin pracy tygodniowo
przydzielone macie 200 dolarów. W ciągu roku możecie również wykorzystać 2
tygodnie płatnego urlopu.
Taki wyjazd może dać
wiele możliwości, jedyne
co trzeba to otworzyć się
i próbować.
 Młoda Redakcja

Brzezinianie z pasją



Dla większości z nas pasja jest odskocznią od codziennego życia, od pracy, od
problemów. Pasji jest tak wiele jak ludzi na świecie. Czytamy książki kolekcjonujemy
znaczki, lubimy podróżować, fotografować kwiaty czy hodować węże.

Szkoda swoje zainteresowania zachowywać tylko
dla siebie. Podzielmy się
swoją pasją.Szukamy właśnie Ciebie! Jeśli masz pasję,
taką zwykła, albo zupełnie
wyszukaną i chcesz się nią
pochwalić, to zapraszamy
serdecznie.
Zaprezentujemy zarówno na łamach Brzezińskiego Informatora Samorządowego, jak i na stronie internetowej oraz Facebooku
ciekawych mieszkańców

Brzezin, z ich niecodzienny m i p a s j a m i i h o b b y.
Każde hobby i każda pasja jest interesująca w słowach osoby, która o niej
opowiada. Dlatego nie zachęcamy brzezinian aby
nie siedzieli w domu, tylko pochwalili się tym co
robią. Z każdym, kto zgłosi się do nas przeprowadzimy wywiad na temat jego
hobby, który opublikowany zostanie na całej stronie na łamach BIS-u oraz

w naszych mediach internetowych.Zgłoszenia przyjmujemy poprzez fanpage
na Facebooku www.facebook.com/Brzeziny. W prywatnej wiadomości do nas
prosimy napisać kilka krótkich zdań o swojej pasji. Na
pewno odpowiemy na każde zgłoszenie. Można zgłosić siebie osobiście, ale także znajomego lub kogoś ze
swojej rodziny (oczywiście
gdy taka osoba wyrazi na
to zgodę). 
 red

Uzupełnienie artykułu

W dniu Wspomnienia św Krzysztofa swój pojazd święci wielu kierowców FOT. Tomasz Guzek

W poprzednim wydaniu pisaliśmy o niezwykłych gościach
z fundacji Yahad - In Unum którzy przez kilka dni zbierali
świadectwa o zbrodniach, do których doszło w Brzezinach
w czasie II wojny światowej. Przedstawicielom fundacji
udało się w Brzezinach ustalić troje takich świadków.
Mogą oni opowiedzieć o wydarzeniach jakie rozegrały się
w Brzezinach podczas wojny. Wśród nich są Pani Irena
Jatczak i Jadwiga Duczek, która jest mieszkanką Domu
Pomocy Społecznej.

18
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BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)
ogłasza
przetargi ustne nieograniczone
na oddanie w dzierżawę na okres od 1 października 2018r. do 30 września 2021r. następujących nieruchomości przeznaczonych na cele rolne:
o działka nr 2157 (obręb 4, przy ul. Wojska Polskiego) o pow. 2,2783 ha, w tym: RV- 2,2783 ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 43 zł
za 1 ha rocznie. Wadium: 50 zł;
o działka nr 2156 (obręb 4, przy ul. Wojska Polskiego) o pow. 1,1976 ha, w tym: RV- 1,1976 ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 43 zł
za 1 ha rocznie. Wadium: 50 zł;
o działki nr 2158, 2159, 2160 (obręb 4, przy ul. Wojska Polskiego) o łącznej pow. 3,5810 ha, w tym: RV- 3,5810 ha. Wywoławcza wysokość czynszu
dzierżawnego: 43 zł za 1 ha rocznie. Wadium: 100 zł;
o działka nr 2155 (obręb 4, przy ul. Wojska Polskiego) o pow. 2,9943 ha, w tym: RV- 2,9943 ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 43 zł
za 1 ha rocznie. Wadium: 100 zł;
o działka nr 2058 (obręb 7, pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Polną) o pow. 0,5331 ha, w tym: RIVa- 0,1892 ha, RIVb- 0,0942 ha, RV- 0,2497 ha.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 57 zł za 1 ha rocznie. Wadium: 30 zł
Przetargi odbędą się w dniu 29 sierpnia 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, sala konferencyjna.
Minimalna wysokość postąpienia w każdym z przetargów: 5 zł
Osoby biorące udział w przetargach powinny zapoznać się z ich przedmiotami przed ich rozpoczęciem. Działki nie będą okazywane w terenie przez
Wydzierżawiającego.
Do każdego z przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium najpóźniej w dniu 22 sierpnia 2018r. na konto Bank Spółdzielczy
w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010, nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień1 sierpnia 2018r.
oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości– w przypadku osób fizycznych; dowód wpłaty
wadium, aktualny odpis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot– w przypadku osób prawnych. W tytule wpłaty
wadium powinna znaleźć się informacja jakiej działki dotyczy wpłata.
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
Informacja o posiadaniu bądź nie posiadaniu przez uczestników przetargu zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień 1 sierpnia
2018r. zostanie przekazana komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Brzeziny.
Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo do 30 września każdego roku. Aktualizacja czynszu raz w roku z mocą od 1 stycznia na podstawie wskaźnika
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS.
Burmistrz Miasta Brzeziny może odwołać każdy z ogłoszonych przetargów, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu. Szczegółowe
informacje dotyczące przetargów udzielane są w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 304 lub pod nr tel.
(0-46) 874-22-24 wew. 310.
BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wywieszony
jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu o pow.
36 m2 stanowiącego części działki nr 3745/3, położonego w Brzezinach
przy ul. Elizy Orzeszkowej, przeznaczonego do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym na okres do 30 listopada 2018 r.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 19 lipca 2018 r. do 9 sierpnia
2018 r.
9/VIII/2018

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.
poz. 121 ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnych
stanowiących działki: nr 2157 o pow. 2,2783 ha, nr 2156
o pow. 1,1976 ha, nr 2158, 2159, 2160 o pow. 3,5810 ha,
nr 2155 o pow. 2,9943 ha, położonych w obrębie 4 m.
Brzeziny, nr 2058 o pow. 0,5331 ha położonej w obrębie 7
m. Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30
września 2021r. w trybie przetargowym.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 17 lipca 2018r.
do 7 sierpnia 2018r.

10/VIII/2018

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz nieruchomości rolnych stanowiących działki: cz. 284/1,
284/2, 284/3, 284/4, 283/3, 283/4, 283/5 o pow. 2,3324 ha, cz. 284/1,
284/2, 284/3, 284/4 o pow. 0,6159 ha, cz. 283/2, 283/3, 283/4, 283/5
o pow. 1,0446 ha, nr 185, 186 o pow. 0,8395 ha, nr 270 o pow. 0,2151
ha, cz. 284/1, 284/2, 283/3, 283/4, 283/5 o pow. 1,2581 ha, cz. 283/1,
283/2 o pow. 0,9097 ha, cz. 283/2, 283/3, 283/4, 283/5 o pow. 2,0231
ha, cz. 283/2, 283/3, 283/4 o pow. 1,1266 ha, nr 118 o pow. 0,7022 ha,
położonych w obrębie 1 m. Brzeziny, część nr 627 o pow. 3,8130 ha,
położonej w obrębie 3 m. Brzeziny, nr 920 o pow. 0,9166 ha, nr 812,
911 o pow. 1,1624 ha położonych w obrębie 4 m. Brzeziny, nr 1189/2,
1189/3, 1189/4, 1189/5 o pow. 0,3043 ha, nr 1474/2 o pow. 2,3932
ha, położonych w obrębie 5 m. Brzeziny, nr 1943 o pow. 0,8794 ha
położonej w obrębie 6 m. Brzeziny, nr 1882 o pow. 1,7112 ha położonej
w obrębie 7 m. Brzeziny, nr 228 o pow. 0,0963 ha, część 2879/1 o pow.
0,1147 ha, część nr 2883/1 (część wschodnia) o pow. 0,1000 ha, część
nr 2883/1 (część zachodnia) o pow. 0,1000 ha położonych w obrębie
8 m. Brzeziny przeznaczonych do oddania w dzierżawę do 30 września
2021 r. w trybie bezprzetargowym.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 17 lipca 2018 r. do 7
11/VIII/2018
sierpnia 2018 r.
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AUTOPROMOCJA

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY ZAPRASZA
NA OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W BRZEZINACH
15 sierpnia 2018 r.
9:00 zbiórka uczestników (plac OSP Brzeziny)
9:20 rozpoczęcie uroczystości
9:30 przemarsz pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego
9:40 złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
10:00 przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta – Plac OSP w Brzezinach ul. Reformacka 8 DK 72,
ul. Mickiewicza DK 72, ul. Staszica DG 121248E, pl. Jana Pawła II DG 121240E, ul. Piłsudskiego DK/ 72,
ul. Spacerowa DG / 121253E, ul. Kościuszki DK72 do kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach
10:30 uroczysta msza św. w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach

11 SIERPNIA
godz. 10.00-13.00

Reklama

23/I/2018

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

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

16.08.2018 r. w godz. 9:00 do 14:00: Paprotnia 5 gm. Brzeziny.
17.08.2018 r. w godz. 9:00 do 14:00: Rogów GS.
20.08.2018 r. w godz. 8:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Waryńskiego , Słowackiego Nr od 22 do 36, Krakówek, Nowa.
w godz. 8:00 do 12:00: Brzeziny ul.: Krasickiego, Paprotnia Nr od 68 do 73.
w godz. 11:00 do 15:00: Brzeziny ul.: Małczewska Osiedle, Skośna, Jarzębinowa.

6/VIII/2018
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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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Obserwatorium Astronomiczne w Rogowie
MATERIAŁ INFORMACYJNY

Kiedy obserwuje się niebo,
wiadomo, że patrzy się na
gwiazdy odległe o setki, tysiące lat świetlnych. Niektóre
z tych gwiazd już nie istnieją, ponieważ ich światło musiało przebyć do nas tak długą drogę, że zdążyły umrzeć,
wybuchnąć albo skurczyć się
w czerwone karły. W porównaniu z nimi wydajesz się sobie bardzo mały i jeżeli napotykasz w życiu, jakieś trudności czy kłopoty, miło jest
pomyśleć, że są one nieistotne, to znaczy takie małe, że
nie musisz się z nimi liczyć,
kiedy coś planujesz.
Ten fragment z jednej
z książek dla młodzieży można odnieść do powstającego
na dachu SP w Rogowie obserwatorium astronomicznego. Perspektywa wspaniałej inwestycji, dającej młodym i starszym wielbicielom
o bi e kt ów a s t ron om i c z nych możliwość ich obserwacji przez teleskop zainstalowany w specjalnej kapsule na dachu rogowskiej
szkoły oraz przeprowadzania zajęć w doskonale wyposażonej pracowni okazała się
znacznie ważniejsza niż pewna niedogodność z powodu remontu, który rozpoczął
się w czerwcu 2018, w trakcie trwania zajęć szkolnych.
Wtedy to koluszkowska firma Civil Construction rozpoczęła przebudowę strychu
szkoły: prace umożliwiające
umieszczenie kapsuły obserwatorium na dachu budynku, budowę bezpiecznego do
niej dojścia oraz adaptację
jednej z sal lekcyjnych do potrzeb projektu – stworzenie
laboratorium przedmiotów
przyrodniczych. Trudno jednak dziś, obserwując dobiegające końca prace, pamiętać o utrudnieniach w pracy

szkoły, bowiem rozpocznie
się niebawem dla uczniów
i nauczycieli czas wyzwań,
odkryć i poznawania nieznanego. A więc - per „aspera”
ad astra.
Władze gminy i dyrekcja szkoły liczą, że powstający obiekt będzie dla młodych
ludzi nie tylko naukową ciekawostką, możliwością niebanalnego spędzenia wolnego czasu, ale też wstępem do
badań naukowych, do poszerzenia wiedzy w czasie ciekawych zajęć. A dlaczego
wśród uczestników projektu
nie miałby się narodzić przyszły naukowiec, odkrywca
nowych światów? Oby – czego żartobliwie mu życzymy
– zyskał wśród wielkich astronomów posłuch niezależnie od swego ubioru, w odróżnieniu od odkrywcy opisanego w „Małym Księciu”
przez Antoine’a de Saint-Exupery’ego:
Miałem pewne podstawy, aby sądzić, że planeta,
z której przybył Mały Książę, jest planetą B-612. Ta
planeta była widziana raz
tylko, w 1909 roku, przez

tureckiego astronoma, który swoje odkrycie ogłosił na
Międzynarodowym Kongresie Astronomów. Nikt jednak
nie chciał mu uwierzyć, ponieważ miał bardzo dziwne
ubranie. Tacy bowiem są dorośli ludzie. Na szczęście dla
planety B-612 turecki dyktator kazał pod karą śmierci zmienić swojemu ludowi ubiór na europejski. Astronom ogłosił po raz wtóry
swoje odkrycie w roku 1920 –
i tym razem był ubrany w elegancki frak. Cały świat mu
uwierzył.
Czym charakteryzuje się
rogowski projekt? Otóż dzięki
pozyskaniu przez Gminę Rogów kolejnego dofinansowania z funduszy europejskich
w wysokości 522.629,71 zł
na budynku Zespołu Szkół
w Rogowie powstało obserwatorium astronomiczne.
Projekt nosi nazwę: „Przebudowa poddasza i dachu
budynków Zespołu Szkół
w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych”

?
NY
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Dofinansowanie projektu pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Infrastruktura Dla
Usług Społecznych, Działanie: VII.4 Edukacja, Poddziałanie: VII.4.3 Edukacja Ogólna.
Głównym celem projektu była poprawa dostępności i jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia
kompetencji kluczowych na
rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez przebudowę poddasza
i dachu budynków Zespołu
Szkół w Rogowie na zautomatyzowane obserwatorium
oraz stworzenie multiprzedmiotowego laboratorium na
potrzeby kształconych uczniów i członków lokalnych
społeczności. Ponadto elementem uzupełniającym inwestycję było doposażenie
pracowni przyrodniczej oraz
informatycznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które pozwolą na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będą stanowić fundament

do nauczania eksperymentalnego.
Z akres robót obejmował przebudowę istniejącego poddasza budynków szkoły i dachu na obserwatorium
oraz adaptację pomieszczenia
budynku na salę dydaktyczną
– laboratorium wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Zakres rzeczowy projektu
obejmował:
• przebudowę poddasza
i dachu budynków szkoły na
obserwatorium,
• adaptację pomieszczenia
w budynku dla sali dydaktycznej - laboratorium, w którym, uczniowie będą mogli oglądać obraz z teleskopu
oraz brać udział w zajęciach
edukacyjnych,
• zakup wyposażenia:
- wyposażenie obserwatorium,
- wyposażenie laboratorium,
- wyposażenie pracowni
przyrodniczej,
- wyposażenie pracowni
informatycznej,
Całkowite nakłady inwestycyjne na realizacje projektu wyniosły 803.703,63 zł,
w tym wydatki kwalifikowalne wyniosły 614.858,49 zł. Na
kwotę tą składają się koszty
prac przygotowawczych (studium wykonalności, Program
Funkcjonalno Użytkowy, dokumentacja techniczna),
koszty robót budowlanych

z wyposażeniem (przebudowa poddasza i dachu budynków szkoły na obserwatorium oraz adaptacja pomieszczenia budynku na salę
dydaktyczną - laboratorium
wraz z niezbędnymi instalacjami), koszty doposażenia
pomieszczeń dydaktycznych
(obserwatorium, laboratorium, pracowni przyrodniczej i informatycznej) oraz
koszty nadzoru inwestorskiego i promocji projektu. Dofinansowanie na poziomie
85,00% kosztów kwalifikowalnych, wartość dofinansowania: 522.629,71 zł.
Wykonawcą inwestycji była
firma Civil Construction Sp.
z o.o. z Pabianic.
Wybitny brytyjski uczony
Stephen Hawking powiedział:
Niemal wszystkie pierwiastki, z których jesteśmy
zbudowani, ty i ja, zostały
wyprodukowane wewnątrz
gwiazd istniejących na długo przed powstaniem Ziemi.
Mamy zatem prawo twierdzić, że wszyscy jesteśmy
dziećmi gwiazd.
Skoro tak, skoro wszyscy
jesteśmy „dziećmi gwiazd”,
to wszyscy możemy gwiazdy
nie tylko obserwować, poznawać, podziwiać ich piękno, ale i czuć się w ich obecności wyjątkowo dobrze
i swojsko.
Zapraszamy do rogowskiego obserwatorium!

SKORZYSTAJ Z OFERTY

CENTRUM PROMOCJI i KULTURY w BRZEZINACH

W Centrum nikt sie nie nudzi:
DLA Dzieci: ZAJĘCIA PLASTYCZNE • zajęcia teatralne • balet • robotyka • szachy
DLA DOROSŁYCH: MALARSTWO • music body • samoobrona • stretching
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XIV Dni Jordanowa i Eufeminowa

W

 niach 28 i 29 lipca na terenie OSP Jordanów już po raz czternasty odbyły
d
się Dni Jordanowa i Eufeminowa. Chociaż pogoda w tym roku płatała różne
„figle” nie odstraszyło to licznych gości, którzy bawili się, aż do późnych godzin
wieczornych.

Pierwszy dzień zabawy miał
charakter bardziej rodzinny. Przy poczęstunku i muzyce DJ-ów - Jarka i Tomka
- tańczono do późnych godzin. Drugi dzień miał wymiar bardziej oficjalny. Tego
dnia zaplanowano w Jordanowie zlot zabytkowych pojazdów. Oprócz samochodów pojawiły się również
motocykle, ponieważ w Jordanowie przez wiele lat odbywał się zlot fanów tych
jednośladów. Przewidziano również wiele atrakcji dla
całych rodzin m.in. ściankę

wspinaczkową, strzelnicę, dmuchańce, trampolinę,
malowanie twarzy i pokazy
sprzętu strażackiego.
Gości witał prezes OSP
Jordanów - Krystian Wojtyś, a wśród tych oficjalnych, którzy przybyli na
XIV Dni Jordanowa i Eufeminowa należy wymienić:
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława Wylazłowskiego, wójt Barbarę
Hojnacką i jej zastępcę Lechosława Adamczyka, przewodniczącego Rady Gminy

Brzeziny - Marka Kolasę,
Komendanta Powiatowego
PSP st. bryg. Dariusza Guzka, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP
dh. Leszka Jarząba, ks. proboszcza z parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu - Włodzimierza Kujawina, radną gminy Brzeziny,
a zarazem przewodniczącą
KGW w Eufeminowie - Reginę Frankowską oraz sołtysów z Jordanowa i Eufeminowa - Bożeną Superę i Elżbietę Markiewicz.
 TOM

Dużym powodzeniem u młodych ludzi cieszyła się ścianka wspinaczkowa foto Tomasz Guzek

Licznych gości witał prezes OSP Jordanów FOT. Tomasz Guzek

Do Jordanowa przybył m.in. komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej foto Tomasz Guzek

Krystyna Janda u Zbyszka na podwórku

T


egoroczną
gwiazdą cyklu „U Zbyszka na podwórku”
będzie Krystyna Janda, która w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach, wystąpi 2 września o godzinie 20
z koncertem pt. „Piosenki z teatru”.

Pojawią się w nim utwory
z przedstawień: „Białej bluzki” Agnieszki Osieckiej, „Kobiety zawiedzionej” Simone
de Beauvoir oraz „Marleny”,
opowieści o Marlenie Dietrich.
W trakcie koncertu usłyszymy przeb oje: „Johnny”, „Moje blond maleństwo” i „Czego mogę sobie życzyć?". Wszystkie
piosenki w mistrzowskich

tłumaczeniach Jeremiego
Przybory i Wojciecha Młynarskiego. Całość spektaklu
będzie przepleciona rozmową aktorki z publicznością,
jej osobistą refleksją na temat
teatru i śpiewania, opowieścią jak dochodziło do spotkania z każdą z kolejnych
piosenek. Na scenie towarzyszyć jej będzie czteroosobowy zespół muzyków w składzie: Wojciech Borkowski

- fortepian, Andrzej Łukasik
- kontrabas, Marek Wroński skrzypce i Adam Lewandowski - perkusja. Wojciech Borkowski to także autor wszystkich aranżacji.
- Jak co roku gospodarz
koncertu - Zbigniew Zamachowski, wykona jedną piosenkę wspólnie z Krystyną
Jandą - obiecuje Paweł Zybała dyrektor Muzeum Regionalnego, gdzie w ramach cyklu „U Zbyszka na podwórku” gościły już takie gwiazdy
jak: Magda Umer, Piotr Machalica, Wojciech Malajkat,
Stanisław Soyka, Grzegorz

Turnau, Natalia Kukulska,
Artur Andrus, Grzegorz
Rynkowski i Piotr Polk. - Te
plenerowe koncerty choć
obarczone są ryzykiem związanym ze złą pogodą, to jednak, jeżeli wszystko się uda,
mają niepowtarzalny klimat,
którego na pewno nie odda
scena teatralna - zachęca do
przybycia Paweł Zybała.
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w Muzeum Regionalnym, Centrum Promocji i Kultury oraz sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny.
Szczegółowe informacje pod
nr. 46 874 33 82.
 TOM
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Nocne zawody wędkarskie

W

nocy z soboty 21 na niedzielę 22 lipca na zbiorniku wodnym w Bogdance
gmina brzeziny odbyły się nocne zawody wędkarskie. Były to już ósme zawody
zorganizowane przez brzezińskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego.
Wzięło w nich udział 13 wędkarzy.

Po wylosowaniu miejsc,
o godz. 18.00 rozpoczęło się 12 godzinne łowienie.
Zasada była prosta - jeden

wędkarz mógł używać do
łowienia dowolną metodą tylko jednej wędki. Następnego dnia o godz. 6.00

Wszyscy uczestnicy nocnych zawodów wędkarskich FOT. Grzegorz Kozieł

odbyło się ważenie złowionych ryb. Najlepszym nocnym wędkarzem okazał się
Waldemar Wójcicki, który

złowił blisko 6,5 kilograma
ryb i to on otrzymał zwycięski puchar. Waldemar Wójcicki jest utytułowanym wędkarzem i często uczestniczy
w zawodach. Do Polskiego
Związku Wędkarskiego należy od 1985 roku. Złowił płocie, leszcze i dwie wzdręgi na

pinkę i pelet. - Ryby zaczęły brać dopiero nad ranem.
Noc była zimna, tak więc
wynik osiągnąłem praktycznie przez ostatnie pół godziny – mówi Waldemar
Wójcicki. II miejsce z wynikiem 4,5 kilograma złowionych ryb zajął Marcin

Pukacz zaś III miejsce Bronisław Poździej, który złowił
ryby o łącznej masie 3,3 kilograma.
Kolejne zawody tym razem spinningowe o mistrzostwo koła na zbiorniku wodnym w Bogdance odbędą się
19 sierpnia.
 GK

Wręczenie pucharu najlepszemu zawodnikowi FOT.Grzegorz Kozieł

Reklama
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Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego

N

owe tereny inwestycyjne w Brzezinach, to szansa na przyciągnięcie inwestorów
w ramach Podstrefy Brzeziny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miasto
Brzeziny zleciło Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach rekultywację
terenu przy ul. Waryńskiego z takim przeznaczeniem.

Teren rekultywacji obejmuje
obszar dawnej żwirowni Fara
II, który był objęty eksploatacją złoża piasku formierskiego oraz zwałowania piasku po wydobyciu kruszywa
i mas poformierskich z odlewni w Koluszkach i składa
się z dwóch obszarów. Większy obszar o powierzchni ponad 7,2 hektarów, którego rekultywacja dofinansowana
jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej
i która obecnie jest realizowana a jej koszt to ponad 3,8
miliona złotych oraz mniejszy obszar o powierzchni ponad 3,3 hektarów, za którego
rekultywację koszty poniesie
miasto.
Prace przy eksploatacji
kruszywa wpłynęły na znaczną dewastację terenu. Grunt
opada w kierunku południowo-wschodnim, a różnica

wysokości wynosi ponad 20
metrów. Rekultywacja zakładała przesunięcie ziemi i zniwelowanie nierówności, a następnie wysianie na wyrównanym terenie mieszanek
traw odpornych na warunki
środowiskowe.
Zgodnie z opracowaniami
technicznymi do przemieszczenia przeznaczono ok. 108
tys. metrów sześciennych mas
ziemi. Dodatkowo rekultywacja poprzez zastosowanie
ciężkiego sprzętu na gąsienicach przynosi efekt zagęszczenia terenu pod planowaną
inwestycję, jaką ma być Podstrefa Brzeziny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wniosek o utworzenie podstrefy został złożony jeszcze
w ubiegłym roku. Od ul. Waryńskiego za obiektem Państwowej Straży Pożarnej została wydzielona droga, które stanowić będzie dojazd do

tworzonej podstrefy.
- Utworzenie Podstrefy
Brzeziny Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest
praktycznie na ostatniej prostej. Pozostała jeszcze do dogrania sprawa doprowadzenia
gazu, który projektowany jest
w ul. Waryńskiego – mówi
burmistrz Marcin Pluta.
Tereny, które powstaną
będą profesjonalnie przygotowane dla inwestorów. Jak na
razie prace przy rekultywacji,
to najpoważniejsze wyzwanie
Spółdzielni Socjalnej Communal Service. Wymagało zaangażowania dużych sił
i środków, sprzętu oraz pracowników. Inwestycja przebiega zgodnie z planem i nie
ma zagrożenia w jej wykonaniu – mówi Ryszard Śliwkiewicz prezes Spółdzielni Socjalnej Communal Service
w Brzezinach.
 GK

Teren rekultywacji obejmuje obszar dawnej żwirowni Fara II foto Grzegorz Kozieł

Ograniczenie w sprzedaży alkoholu w godz. od 23.00 do 6.00

Z

godnie z uchwałą Rady Miasta Brzeziny, od 3 sierpnia, w godzinach nocnych
od 23.00 do 6.00 w Brzezinach nie można sprzedawać napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenie obowiązuje
przede wszystkim w sklepach i stacjach benzynowych.

Miasto Brzeziny znalazło się
w wśród kilkunastu gmin
w Polsce i jest drugim miastem w województwie łódzkim po Piotrkowie Trybunalskim, które uchwaliło
prawo miejscowe o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu. Ograniczenie to nie
dotyczy sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży tj. restauracjach,
barach, pizzeriach itp., które
posiadają stosowne zezwolenie, a jedynie w sklepach
i na stacjach benzynowych.
Wprowadzenie ograniczenia było możliwe po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
która weszła w życie w marcu dając gminom szereg nowych możliwości ograniczenia dostępności alkoholu.
- W najnowszym raporcie
dotyczącym państw Unii

Europejskiej Światowa Organizacja Zdrowia przedstawia swoje rekomendacje co
do sposobów walki z problemami alkoholowymi. Jedną z głównych strategii jest
właśnie ograniczanie dostępności alkoholu dla konsumentów. Z przeprowadzanych badań jasno wynika, że
większa dostępność to większe spożycie i więcej problemów - mówi Krzysztof Kotynia pełnomocnik burmistrza Brzezin ds. uzależnień.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła do burmistrza Brzezin z wnioskiem
o ograniczenie sprzedaży alkoholu w Brzezinach.
Mieszkańcy okolic sklepów
nocnych często skarżyli się
na zakłócanie ciszy. Potwierdzała to także Policja, która często reagowała na zgłoszenia przestępstw, wykroczeń, zakłóceń porządku

publicznego, miru domowego i ciszy nocnej w okolicach punktów nocnej sprzedaży alkoholu. W 2017 r.
i do połowy 2018 r. takich
inter wencji odnotowano

580. - Ograniczenie nocnej
sprzedaży, to nie tylko najtańsza profilaktyka, ale także
próba zmiany przyzwyczajeń mieszkańców pijących
alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, którzy mogą
się szybko uzależnić - dodaje K. Kotynia.
Do Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych zgłaszają się
żony i dzieci uzależnionych,
chcąc pomóc osobie chorej, a czasami, chociaż nawet tego nie wiedzą, sami
potrzebują pomocy. Miejska
Komisja zaprasza uzależnionego na rozmowę, próbując
przekonać do podjęcia leczenia, udowadniając, że życie bez alkoholu też może
być szczęśliwe. Kierowanie
na leczenie jest ostatecznością, ale zdarza się, że na około 50-60 rozmów motywujących zgłoszonych mieszkańców w roku, około 30 osób
Miejska Komisja kieruje do
Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia. To też
jest pomoc dla całej rodziny. Ograniczenie dostępności kosztuje zdecydowanie
mniej, niż programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży lub leczenie. Alkohol
jest towarem legalnym, ale
powoduje duże straty społeczne i zdrowotne. A koszty
związane z problemami alkoholowymi sięgają do kieszeni każdego z nas.

- Dziękuję pełnomocnikowi ds. uzależnień, całej
komisji i Policji, za opracowanie materiału do zmiany
prawa lokalnego w zakresie
ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w Brzezinach. Pomysł zmiany ustawy
o wychowaniu w trzeźwości
powstał wśród przedstawicieli zarządu Związku Miasta Polskich, których Brzeziny są także członkiem. Mój
kolega były prezydent Poznania, a obecnie poseł był
sprawozdawcą wprowadzanych zmian. Postulaty wyrażały potrzebę miast w zakresie ładu i porządku publicznego w nocy. Jest to
wniosek mieszkańców, którzy nie czuli się komfortowo,
zwłaszcza ci, którzy mieszkali w bezpośrednim sąsiedztwie nocnych sklepów.
Nie uważam, że jest to prohibicja, gdyż alkohol może
być spożywany w wyznaczonych punktach jak restauracje, puby czy pizzerie posiadające stosowne zezwolenia
- mówi burmistrz Marcin
Pluta. 
 GK

