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W 98. rocznicę „Cudu nad Wisłą”
W
środę 15 sierpnia w 98. rocznicę „Cudu nad Wisłą” w Brzezinach odbyły się
uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego. Tradycyjnie
rocznicowe obchody zostały zorganizowane przez Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach.

Z okazji święta o godz. 9.00
przedstawiciele władz miasta,
powiatu brzezińskiego, a także delegacje instytucji publicznych, organizacji społecznych,
stowarzyszeń oraz mieszkańcy Brzezin zgromadzili się
na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, by
uczestniczyć w sierpniowych
uroczystościach. Po wciągnięciu flagi biało-czerwonej
na masz przez brzezińskich
strażaków, orkiestra zagrała
hymn państwowy. Przybyłych
uczestników uroczystości powitał druh Roman Wargoś.
„98 lat temu polska odradzająca się narodowość, państwowy twór który po 123 latach odz y s k a ł

niepodległość zostaje zaatakowana. Nie tylko w zakresie tej bitwy, ale operacja miała na celu dezintegrację narodowości polskiej. Nasi rodacy,
wspaniali żołnierze, potrafili odeprzeć atak bolszewizmu,
który zaczynał się w Polsce
i w przyszłości miał dotyczyć
całej Europy. Efektem tego
była ostateczna rozgrywka na
przedwarszawskich polach,
wzdłuż Wisły na odcinku blisko 450 kilometrów. Była to
wielka operacja, z której do
tej pory jako Polacy jesteśmy
dumni, a która powstrzymała bolszewizm i jak się określa,
była jedną z ważniejszych bitew w historii świata. Po Odsieczy Wiedeńskiej była drugą ważną bitwą stoczoną

przez Polaków w obronie wartości europejskich, których
bronimy i hołdujemy - mówił
burmistrz Marcin Pluta.
O bitwie tej mówi się „Cud
nad Wisłą”. Trzeba się zgodzić,
że Bóg bardzo pomógł, ale
kunszt wojenny naszych dowódców nie był bez znaczenia.
Polacy zastosowali innowacyjne rozwiązanie polegające na
rozszyfrowaniu informacji radzieckiej. To doprowadziło do
wielkiego zwycięstwa, dzięki któremu stoimy tutaj wolni, możemy mówić w języku
polskim i jesteśmy obywatelami suwerennego państwa. Nie
bez znaczenia była także pomoc Węgier, które przekazały broń i amunicję. Dziękuję

Burmistrz Marcin Pluta podczas obchodów 98. rocznicy „Cudu nad Wisłą” FOT. Grzegorz Kozieł

wszystkim którzy uczestniczą w dzisiejszej uroczystości
i przyczynili się do jej zorganizowania. Dziękuję druhom
OSP Brzeziny, pocztom sztandarowym, organizacjom. Bez
Was upamiętnianie tak ważnych wydarzeń naszej historii nie miałoby sensu. Dziwi tylko fakt tak małej liczby
mieszkańców uczestniczących
w dzisiejszej uroczystości –
powiedział burmistrz Brzezin
Marcin Pluta.
Dzisiejsze święto jest świętem wojska polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny tzw. Matki Bożej Zielnej - mówiła członek zarządu
powiatu Irena Gralewska-Jagiełło. - 12 sierpnia 1920 roku
Józef Piłsudski złożył pisemną
rezygnację naczelnego wodza
i wszystkich swoich funkcji
na ręce Wincentego Witosa,

w obecności świadków i wyjechał poza obszar działań
wojennych w okolice Puław
w sprawach osobistych. Wincenty Witos jak na męża stanu przystało, nie poinformował o tym, żeby nie spowodować złamania ducha armii
w najważniejszym momencie bitwy o Warszawę i Polskę i sam ruszył odwiedzając
w dniach od 13 do 15 sierpnia 1920 roku najważniejsze
miejsca mobilizacji polskich
żołnierzy na froncie. Wincenty Witos po raz kolejny udowodnił, że odpowiedzialność
za Polskę w najtrudniejszych
sytuacjach dla Ojczyzny jest
dla niego najważniejsza. Przyznając pierwsze miejsce Józefowi Piłsudskiemu za próbę zjednoczenia Polaków ze
wszystkich zaborów jako najbardziej rozpoznawalnemu,

bezsprzecznie drugie miejsce
przysługuje Wincentemu Witosowi. W związku z tym Powiatowy Komitet Obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę na tablicy pamiątkowego obelisku
proponuje taką kolejność ojców niepodległości zaakceptowaną przez zarząd i radę powiatu. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości Polski
najwyższy czas przywrócić
należną godność Wincentemu
Witosowi, który w chwilach
decydujących o losach Polski
przyjął na siebie funkcje naczelnika państwa i naczelnego wodza, jak również generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu, twórcy i wykonawcy
planu bitwy warszawskiej.
 DOKOŃCZENIE STR. 2
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W 98. rocznicę „Cudu nad Wisłą”

 CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Tu w Brzezinach wspólnie
postawmy obelisk-pomnik,
jako wyraz naszej zbiorowej pamięci o proponowanych przez powiat sześciu
ojcach założycielach polski
niepodległej. Mam nadzieje że władze miasta i radni uczynią wszystko aby jak
najszybciej obelisk z tablicą upamiętniającą ojców
niepodległości stanął przed
wspólnym dla powiatu, miasta i gminy centrum administracyjnym. Zapamiętajmy

słowa Wincentego Witosa premiera naszej wolności „Bez wolnego człowieka,
nie może być wolnego narodu”. Na zakończenie życzę
wszystkim żołnierzom zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Cześć i chwała bohaterom –
powiedziała członek zarządu powiatu Irena Gralewska
- Jagiełło.
Następnie zebrani prowadzeni przez połączone orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

i Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżązne,j pod
przewodnictwem kapelmistrza Radosława Szymczyka
przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego,
przy którym złożyli wiązanki kwiatów. Kwiaty złożyli
przedstawiciele władz miasta, władze powiatu brzezińskiego, Zakładu Usług
Komunalnych sp. z o.o.
w Brzezinach i Spółdzielni S ocjalnej C ommunal

Service, Szkoły Podstawowej nr 3, Muzeum Regionalnego oraz Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,
Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach i Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Brzezinach, Zarządu Miejsko-Gminnego
Związku OSP w Brzezinach,
OSP w Brzezinach, lokalnej struktury Prawa i Sprawiedliwości, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, komendy
hufca Związku Harcerstwa

Polskiego w Brzezinach.
Honorową wartę zaciągnęli brzezińscy harcerze
i członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”. W uroczystościach uczestniczyły
poczty sztandarowe miasta
Brzeziny, powiatu brzezińskiego i Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Brzezinach.
Uczestnicy przeszli ulicami miasta do kościoła p.w.
Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Nad bezpieczeństwem uczestników

uroczystości czuwali funkcjonariusze KPP Brzeziny. O godz. 10.00 uroczystą mszę świętą w intencji
Ojczyzny odprawił ks. senior Bogumił Walczak. Na
zakończenie mszy świętej ksiądz senior poświęcił bukiety zbóż, ziół i kwiatów przyniesione do kościoła przez wiernych, ponieważ
dzień 15 sierpnia to tradycyjne święto Matki Bożej
Zielnej.
 GK

Poczty sztandarowe miasta Brzeziny, powiatu brzezińskiego i Koła Pszczelarzy FOT. Grzegorz Kozieł

W uroczystości brali udział harcerze hufca Brzeziny FOT. Grzegorz Kozieł

Połączone orkiestry OSP w Brzezinach i GCKSTiR w Dzierżąznej FOT. Grzegorz Kozieł

Strażacy pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego FOT. Grzegorz Kozieł

Harcerze podczas składania kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego FOT. Grzegorz Kozieł

Burmistrz i radni Rady Miasta Brzeziny podczas mszy świętej FOT. grzegorz Kozieł
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urmistrz Brzezin Marcin Pluta w poniedziałek 20 sierpnia podpisał umowę na
dzierżawę pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem w przedszkolach nr 1 i nr
3 oraz szkołach podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 na prowadzenie żywienia dzieci
w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny.

Wykonawcą trzyletniej umowy, która ma zapewnić przedszkolakom i uczniom w szkołach żywienie, jest Mariusz
Duda przedsiębiorca wpisany
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą „Cymes” z siedzibą w Starych Koluszkach. Firma ta istnieje na
rynku od 2007 roku i prowadzi zbiorowe żywienie m.in.
w Szkole Podstawowej Nr
205, 141, 64 w Łodzi i bufet na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, współpracuje w zakresie wyrobów
garmażeryjnych z Przedszkolem Miejskim nr 175 i Szkołą Podstawową nr 34 w Lodzi.
W minionym roku szkolnym

przygotowywał codziennie
ponad 600 śniadań w ramach
programu „Drugie śniadanie
dla klas pierwszych” w kilku
łódzkich szkołach.
Od 1 września cena codziennego wyżywienia dziecka w przedszkolu wyniesie 10,20 złotych brutto i obejmuje śniadanie w cenie 3,00
zł, obiad w cenie 5,20 złotych
i podwieczorek w cenie 2,00
złotych. Cena dwudaniowego obiadu z kompotem przeznaczona dla uczniów klas
0-IV szkół podstawowych wynosi 7,50 złotych brutto zaś
obiadu z kompotem przeznaczona dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych
8,50 złotych brutto. Zgodnie

z zapisami umowy, począwszy
od 1 stycznia 2019 r., cena posiłków w przedszkolu i obiadów w szkołach może zostać
podwyższona, jednak nie więcej niż o wskaźnik wzrostu
cen od towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez
Prezesa GUS. Dwudaniowy
obiad obejmuje zupę na wywarze mięsnym lub warzywnym oraz drugie danie, które przynajmniej 3 x w tygodniu jest daniem mięsnym,
1x w tygodniu obiad bezmięsny np. naleśniki, placki ziemniaczane, knedle, pierogi, 1 x
w tygodniu ryba.
Ceny posiłków przedszkolnych i obiadów w szkołach
wzrosły w stosunku do od cen

obowiązujących do czerwca,
które wynosiły 7,00 zł za całodzienne wyżywienie w przedszkolach oraz 6,50 i 7,50 zł za
obiady w szkołach. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że ceny
te obowiązywały praktycznie od 2011 roku od kiedy żywieniem zajmowała się firma Gra-Spółka z Przecławia,
a ceny produktów, mediów
i wynagrodzeń pracowniczych
wzrosły. Warto dodać, że konkurs na dzierżawę pomieszczeń połączony z zapewnieniem żywienia nie był łatwy
do przeprowadzenia i wykonawcę udało się wyłonić dopiero w drugim konkursie.
Pierwszy konkurs, w którym
górne granice całodziennego wyżywienia w przedszkolu
ograniczono do 9 złotych nie
przyniósł rozwiązania, gdyż
górna granica 9,00 zł okazała
się zbyt niska. 
 GK

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Umowa na żywienie w szkołach i przedszkolach

Umowa na żywienie w szkołach i przedszkolach podpisana

Reklama

Rehabilitacja

od 4. roku życia

zapisz się na ZAJĘCIA OTWARTE
BRZEZINY

(ul. Sienkiewicza 18)

Z NAMI
!
SZ MÓWIĆ

ZACZNIE

7. września (piątek)
godz. 17.00 przedszkolaki/18.00 kl. I-III
12. września (środa)
godz.17.00 przedszkolaki/18.00 kl. I-III

13/VIII/2018

24/VIII/2018

Uprzejmie informujemy Szanownych Pacjentów,
że Zakład Rehabilitacji leczniczej mieszczący się od 02.05.2006 r.
w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach i reprezentowany przez firmę
Med.- Reh bis s.c. R. Zasada, M. Zasada
w dniu 19.07 2018 r. zmienił swoja siedzibę
i przeniósł się do lokalu przy ul. Sienkiewicza 87.
Obecnie w nowej lokalizacji realizujemy wszystkie
zabiegi fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach kontraktu NFZ.
Zakład czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.
Rejestracja Pacjentów;
poniedziałek 13.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 -13.00.
Telefon, pod którym można zasięgnąć informacji 46 30 700 30.
Serdecznie zapraszamy
Krzysztof Zasada

Zaprasza
ANNA LIPIŃSKA

ROGÓW

MBP w Rogowie ul. Wojska Polskiego 26

5. września (środa)
godz. 17.00 przedszkolaki/18.00 kl. -III
11. września (wtorek)
godz. 17.00 przedszkolaki/18.00 kl. I-III

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2018/19 - dzieci, młodzież i dorośli
Potwierdzenie udziału pod tel. 608 445 382 lub kontakt@bigbenschool.edu.pl

Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na kursy
języka angielskiego.
Marlena Bączyńska

14/VIII/2018

25/VIII/2018

wszystkie poziomy nauczania
małe grupy
egzamin gimnazialny, matura
certyfikaty B2,C1 - zdawalność 100%

tel. 500 296 184

Brzeziny, ul. Mickiewicza 17a, II piętro
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pow i at

brzeziński

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

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE INFORMATYKA
W WYDZIALE ORGANIZACJI I KADR
(w wymiarze 1 etatu)
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej BIP
www.powiatbrzeziny.4bip.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Brzezinach.
Zainteresowanych prosimy o składanie
ofert na adres Starostwa Powiatowego
w Brzezinach: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - do dnia
3 września 2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerami tel. (0-46) 874 11 10; 874 31 75.
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Piesza pielgrzymka do Skoszew
P
onad 360 osób z Brzezin i Koluszek uczestniczyło w pieszej pielgrzymce do
Sanktuarium Maryjnego w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i Świętej Barbary w Skoszewach. W tym roku 15 sierpnia kilkunastokilometrową
trasę pątnicy pokonali już po raz blisko trzydziesty.

Pi e l g r z y m k a ro z p o c z ę ła się mszą świętą w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach o godz.
7.00. Mszę św. celebrował

o. D am i an Siw u l a pro boszcz parafii św. Franciszka z Asyżu, który obchodził srebrny jubileusz. Minęło 25 lat od pierwszych

ślubów zakonnych, które
złożył po zakończeniu nowicjatu. Po mszy św. pielgrzymi ustawili się przy
klasztorze i wyruszyli do

Msza świętą w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach FOT. grzegorz Kozieł

kościoła pw. Podwyższenia
św. Krzyża w Brzezinach po
błogosławieństwo na dalszą drogę, której udzielił
ks. Mariusz Wojturski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Każdy z pielgrzymów
odbył pielgrzymkę z własną intencją. 12-kilometrowa

droga wypełniona modlitwą
i dwoma odpoczynkami minęła szybko.
Opiekę nad pielgrzymami
sprawowali brzezińscy strażacy. Po przebyciu 12 kilometrów pątnicy z Brzezin
prowadzeni przez o. Damiana Siwulę o godzinie 12.00
wzięli udział w uroczystej

sumie w Sanktuarium Maryjnym w Skoszewach odprawionej pod przewodnictwem ks. Bartłomieja Franczaka, prefekta Wyższego
Seminarium Duchownego
w Łodzi. Drogę powrotną
każdy z pątników odbył na
własną rękę.

 GK

Pielgrzymi wyruszają na szlak FOT. grzegorz Kozieł

23/VIII/2018

17/VIII/2018

Reklama

3-4.09.2018r. w godz. 8:00 do 16:00: Bronowice A
4.09.2018r. w godz. 9:00 do 14:00: Paprotnia 5 gm. Brzeziny
5.09.2018r. w godz. 9:00 do 14:00: Rogów GS, ul. Dworcowa, Strażacka, Wojska
Polskiego, 9 maja

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 2 sierpnia 2018 r. odszedł od nas dr Henryk Sokołowski,
specjalista chirurg, wieloletni ordynator oddziału chirurgii
Szpitala w Brzezinach, kochający mąż, tata i dziadek.
Zmarł w wieku 90 lat. Spoczął w grobie rodzinnym
na cmentarzu w Koluszkach.
Pogrążona w żalu rodzina.

Duszpasterstwo Rolników
zaprasza na Archidiecezjalne Dożynki,
które odbędą się w tym roku
w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
w Brzezinach
w niedzielę 26 sierpnia o godz. 11.30.
Wyraźmy wdzięczność Panu Bogu za tegoroczne zbiory
i za wszystkich, którzy uprawiają ziemię oraz zbierają jej plony.
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gmina
OBWIESZCZENIE(OBWIESZCZENIE)
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Zalesie
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 i 1566), i art. 39, art. 46 pkt. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 poz. 1404, 1566, 1999) oraz uchwały Nr XLV/296/2017 Rada Gminy Brzeziny
z dnia 24 listopada 2017 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zalesie, wraz
z prognozami oddziaływania na środowisko.
Projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozami
oddziaływania na środowiska w dniach od 30 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 A, pokój nr 1.19 w godzinach
pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeziny: www.gminabrzeziny.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny,
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, – pokój nr 1.19 . Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektów zmian planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brzeziny
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października
2018 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Brzeziny informuje o możliwości składania uwag
i wniosków.
Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta
Gminy Brzeziny w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na
adres mailowy gminabrzeziny@ post.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15 października 2018 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1pkt. 2, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu zmiany planu
miejscowego do publicznego wglądu można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.
Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania
na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Brzeziny.
Wójt Gminy Brzeziny
/-/Barbara Hojnacka

Brzeziny
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnym 35/5 i 35/6 we wsi GałkówekKolonia
Zgodnie z art. 17 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073, 1566) oraz z art. 39 ust.
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1404, 1566, 1999) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Brzeziny uchwały:
Nr LI/337/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
o nr ewidencyjnym 35/5i 35/6 we wsi Gałkówek-Kolonia.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko do ww miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w terminie do dnia 23
września 2018 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95
- 060 Brzeziny lub na adres elektroniczny gminabrzeziny@post.pl
Zgodnie z 39, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą
wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie
art. 40 w/w ustawy w terminie do dnia 23 września 2018 roku, w siedzibie Urzędu
Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95 - 060 Brzeziny lub na adres elektroniczny
gminabrzeziny@post.pl
Uwagi i wnioski do prognozy zainteresowani mogą składać lub przesyłać:
1. w formie pisemnej;
2. ustnie do protokołu;
3. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wszystkie wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeziny.
Jednocześnie zawiadamiam że zainteresowania mogą zapoznać się z dokumentami
sprawy w Urzędzie Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95 - 060 Brzeziny.
Wójt Gminy Brzeziny
/-/Barbara Hojnacka
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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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Wakacje z Akademią Sztuk Walki Fight And Win

N

udne wakacje? Na pewno nie z Akademią Sztuk Walki Fight And Win.
Młodzi adepci i sympatycy Akademii Sztuk Walki Fight And Win z Brzezin
rozpoczęli wakacje bardzo aktywnie wyjazdem na kolonie rekreacyjno –
sportowe.

Wyjechali do Jarosławca
z klubem Karate Uechi –
Ryu z Częstochowy by przez
niemal dwa tygodnie doskonalić swoje umiejętności karate, a także by odpocząć od
właśnie co zakończonego
roku szkolnego.
Zawodnicy pod czujnym
okiem trenerów Krzysztofa Derach oraz Róży Derach
– Gardockiej doskonalili
swoją wiedzę i umiejętności
z zakresu Karate Kyokushinkai oraz kumite ( walk ) na
zawodach sportowych, na
których klub niejednokrotnie odnotowywał wiele sukcesów rangi ogólnopolskiej
jak i międzynarodowej.

W dalszej części wakacji Akademia Sztuk Walk i F i g ht & Wi n w z i ę ła udział w "Projekcie Lisowice", gdzie instruktorzy
Akademii p oprowadzi li

zajęcia sportowe z zakresu s am o obrony d l a c a łych rodzin zainteresowanych tego typu aktywnością fizyczną. W weekend
04 - 05.08.2018r. podczas

zajęciach na świeżym powietrzu można było nauczyć
się obrony m.in. przed bronią palną, nożem, baseballem oraz innymi niebezpiecznymi przedmiotami.
Uczestniczy nauczyli się
także podstawowych technik karate oraz brali udział
w zabawach wspomagających koordynację ruchową.

Wakacje z Akademią Sztuk Walki Fight And Win FOT. Akademia Sztuk Walki Fight And Win

R o d z i c e bi or ą c y u d z i a ł
w tych zajęciach ze swoimi dziećmi otrzymali dużą dawkę informacji
jak współpracować ze sobą
w chwilach zagrożenia życia
lub zdrowia.
W dniu 11.08.2018 r. odbył się trening wytrzymałościowy dla osób trenujących w klubie. Klubowicze

musieli zmierzyć się z torem przeszkód oraz sprawdzić się w treningu dla
prawdziwego komandosa,
sprawdzając jak wytrzymały jest ich organizm. Zwieńczeniem całego dnia treningowego było ognisko
z kiełbaskami i zasłużony odpoczynek po ciężkich
zmaganiach.
Droga karateki i prawdziwy trening zaczyna się wtedy gdy człowiek już nie ma
siły, wtedy rozpoczyna się
droga do poznania siebie,
czyli prawdziwe karate KYOKUSHIN.
Klub zaprasza do zapoznania się z pełną ofertą
prowadzonych zajęć (dostępną na stronie internetowej klubu i na facebooku)
oraz na zajęcia już od września.
 red
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Ruszają zapisy
na kursy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET

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!

26/VIII/2018

tel. 692 775 167

Wynajmę nowe
mieszkanie 38 m2
z balkonem

na Osiedlu na Wzgórzu
w Brzezinach,
częściowo umeblowane,
tel. 501 034 069,
696 719 111

24/XI/2017

17/VIII/2017

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

ceny!
23/I/2018

Atra

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

9/IV/2018

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

1.09.2018r. w godz. 8:00 do 13:00:
Brzeziny ul. Żeromskiego

Serdecznie zapraszam
Agnieszka Fijałkowska

18/VIII/2018

15/VIII/2018

zaprasza
na wyprzedaż
kolekcji letniej i szkolnej
odzieży dziewczęcej
od pn. do pt.
w godz. 8.00-16.00

16/VIII/2018

Firma ROSSA
Brzeziny
ul. Przechodnia 1a

8

23 SIERPNIA 2018 | NR 16

Kolejne szkolenie w ZUS

T

ym razem szkolenie dotyczyć będzie kapitału
początkowego oraz jego wpływu na wysokość
emer ytur y. W zajęciach mogą wziąć udział
świadczeniobiorcy.

28 sierpnia w Biurze Terenowym w Brzezinach Zakład Ubezpieczeń Społecznych odbędzie się bezpłatne szkolenie pt.: „Kapitał
początkowy i jego znaczenie przy ustalaniu wysokości emerytury”.

Szkolenie, które rozpocznie się o godz. 9.00 dedykowane jest świadczeniobiorcom, którzy myślą
o swojej przyszłej emeryturze. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na

szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel. 46 874 19 01 bądź
pod adresem e-mail szkolenia_lodz@zus.pl. 29 sierpnia o godz. 8.00 zaplanowano kolejne szkolenie. Jego
tematem będą „Obowiązki pracodawcy w związku
z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA”.
 GK

KOMUNIKAT

21.08.2018 r.
jak co roku wyruszyła piesza
pielgrzymka na Jasną Górę.
Przywitanie pielgrzymów
26.08.2018 r. o godz.17.00
w Parafii pw. Najświetszej
Maryi Panny Częstochowskiej.
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3 i §
15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z zarządzeniem Nr 73/2018 Burmistrza
Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2018 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul.
Kosynierów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 599/23 o pow. 257
m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą po odłączeniu
z KW LD1B/00019738/1. Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Cena wywoławcza – 19.100,00 zł, wadium – 2.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie
Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na
konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040
0031 2000 0010, w terminie do 18 września 2018 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek
VAT 23 %.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przedmiotowa
działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: 1-22 MNu o przeznaczeniu
podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym:
zabudowa usługowa.
Z uwagi na obciążenia, kształt i powierzchnię działka nie może stanowić
samodzielnej nieruchomości w związku z tym jest przeznaczona do sprzedaży
w trybie przetargu ograniczonego tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości
sąsiednich, oznaczonych jako działki nr: 599/6, 600/1 i 600/9.
W przetargu na sprzedaż działki nr 599/23 mogą brać udział właściciele
nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr: 599/6, 600/1 i 600/9,
którzy zgłoszą na piśmie uczestnictwo w przetargu oraz przedłożą dokument
potwierdzający tytuł własności do sąsiedniej nieruchomości w terminie do 18
września 2018 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16,
I p., pok. 111 oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie należy
złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym
ograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 599/23,
położonej w Brzezinach przy ul. Kosynierów”. Wykaz osób zakwalifikowanych do
uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Brzeziny w dniu 21 września 2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu
Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny

21/VIII/2018

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3 i §
15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z zarządzeniem Nr 72/2018 Burmistrza
Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2018 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy
ul. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2469/1
o pow. 305 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą
KW LD1B/00042129/9. Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem
zobowiązań wobec osób trzecich.
Cena wywoławcza – 24.400,00 zł, wadium – 2.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie
Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na
konto Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040
0031 2000 0010, w terminie do 18 września 2018 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek
VAT 23 %.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przedmiotowa
działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: 4-1 MNu o przeznaczeniu
podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym:
zabudowa usługowa.
Z uwagi na kształt i powierzchnię działka nie może stanowić samodzielnej
nieruchomości w związku z tym jest przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu
ograniczonego tj. na rzecz jednego z właścicieli nieruchomości sąsiednich,
oznaczonych jako działki nr: 2470/1, 3072/2, 2468/3, 2468/2 i 2461/1.
W przetargu na sprzedaż działki nr 2469/1 mogą brać udział właściciele
nieruchomości sąsiednich, oznaczonych jako działki nr: 2470/1, 3072/2, 2468/3,
2468/2 i 2461/1, którzy zgłoszą na piśmie uczestnictwo w przetargu oraz
przedłożą dokument potwierdzający tytuł własności do sąsiedniej nieruchomości
w terminie do 18 września 2018 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy
ul. Sienkiewicza 16, I p., pok. 111 oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie.
Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie udziału
w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 2469/1, położonej w Brzezinach przy ul. Wojska Polskiego”. Wykaz osób
zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny w dniu 21 września 2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu
Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny
22/VIII/2018
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Krewniacy-brzeziniacy
W październiku sejmoTradycyjnie w podziękowaniu oprócz deputatu energetycznego wydawanego
przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Łodzi honorowi dawcy
częstowani byli kawą, herbatą, a także ciastem. Tym
razem Joanna Niźnikowska pod nieobecność Anety
Szczepaniak, która jest na
urlopie przygotowała ciasto
czekoladowe, sernik i rafaello.
Podczas trzygodzinnej
akcji od 10.00 do 13.00 prowadzonej przez pracowników Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi do Centrum

Promocji i Kultury w Brzezinach zgłosiło się 26 osób,
spośród których lekarz zakwalifikował do oddania
krwi 18 dawców. Akcje honorowego oddawania krwi
w brzezińskim Centrum
Promocji i Kultury cieszą
się bardzo dużym zainteresowaniem.
Krew może oddać osoba pełnoletnia (do 65 roku
życi a), ważąc a p ow yżej
50kg i zdrowa. Honorowymi dawcami nie mogą być
osoby chorujące na choroby układu krążenia, układu
pokarmowego, skóry, układu nerwowego, układu oddechowego, układu moczowego, choroby zakaźne, choroby metaboliczne

i układu endokrynologicznego (np. cukrzyca, tarczyca), choroby krwi i układu
krwiotwórczego, nowotwory złośliwe, nosiciele wirusa HIV oraz alkoholicy.
Przez 2 tygodnie krwi nie
może oddać osoba po kuracji antybiotykowej, grypie
oraz infekcji grypopochodnych, a przez 6 miesięcy
osoba, która wykonała sobie tatuaż, kolczykowanie
albo poddała się zabiegowi
operacyjnemu, akupunkturze, a także po okresie ciąży
i karmienia piersią. Należy
pamiętać, że wzięcie aspiryny dyskwalifikuje honorowego dawcę na 7 dni, podobnie jak usuniecie zęba
czy też leczenie kanałowe,
a nawet zwykła opryszczka.
Prze d o ddaniem kr wi
trzeba być wyspanym i wypoczętym, zjeść lekkostrawne śniadanie, wypić więcej

 niedzielę 19 sierpnia na zbiorniku wodnym w Bogdance Gmina Brzeziny
W
odbyły się spinningowe zawody wędkarskie o mistrzostwo koła. Były to
już dziewiąte, przedostatnie w tym sezonie zawody zorganizowane przez
brzezińskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego.

Do zawodów przystąpiło 8
wędkarzy. O godz. 5.30 rozpoczęło się 4-godzinne łowienie. Niestety nie wszystkim dopisywało szczęście.
Większość ryb, które były
złowione była zbyt mała i od
razu musiała być wypuszczana do wody. Najlepszym

wędkarzem niedzielnych zawodów okazał się Sebastian Klimczak, który złowił pełnowymiarowego czyli
54-centymetrowej długości
szczupaka. Tytuł wicemistrza
wywalczył Łukasz Poździej,
który złowił blisko 30 centymetrowego okonia.

Uczestnicy Spinningowych zawodów wędkarskich FOT. Grzegorz Kozieł

Brzezinianie wsparli akcję zbiórki krwi FOT. Grzegorz Kozieł

Słodki poczęstunek FOT. Grzegorz Kozieł
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Tam, gdzie Matka Boża

Spinningowe zawody wędkarskie
o mistrzostwo koła



niż zazwyczaj płynów np.
herbaty, wody, soku, ograniczyć palenie papierosów
i nie pić alkoholu.
Oddanie krwi rozpoczyna
się od wypełnienia ankiety,
po której następuje wywiad,
uproszczone badanie krwi,
a o ostatecznym zakwalifikowaniu decyzję podejmuje lekarz. Każdy z dawców
może oddać do 450 mililitrów krewi otrzymując
w zamian deputat energetyczny w postaci 8 tabliczek
czekolady, napój energetyczny oraz batonik. Jest to
tzw. ekwiwalent kaloryczny
o wartości 4,5 tys. kcal.
Kolejna akcja honorowego oddawania krwi w brzezińskim Centrum Promocji i Kultury planowana jest
20 października a ostatnia
w tym roku 29 grudnia.

Kolejne zawody odbędę
się 9 września na zbiorniku
wodnym w Rochnie. Będą
to już ostatnie w tym sezonie
zawody, a wędkarze rywalizować będą o najdłuższą złowioną rybę.
 GK



ladifest jest to organizowany od 1989 roku Festiwal Młodych w Medjugorje.
M
Co roku na początku sierpnia przyjeżdżają tam tysiące młodych ludzi z całego
świata. Mimo, że festiwal jest przede wszystkim kierowany do młodzieży jest tam
także wiele dorosłych, czy starszych osób.

Już od 29 lat pielgrzymi gromadzą się, aby doświadczyć łaski od Jezusa Chrystusa, wielu ludzi również
przyjeżdża, aby uzyskać nawrócenia, czy pogłębić swoją wiarę. Festiwal dzięki organizatorom i setkom wolontariuszy jest wyjątkowy
i urozmaicony. To oni pomagają wszystkim, aby czuli się wspólnotą i mogli razem wielbić Boga. Do tego
zachęcają do wspólnej modlitwy przez taniec i śpiew.
Podczas takiej zabawy nikt
nie zwraca uwagę na inną
kulturę, czy kolor skóry.
Już od rana ludzie spotykają się na modlitwę poranną i na świadectwa wiary.
Wieczorem jest Międzynarodowa Msza Święta i odmawiane są dwie Tajemnice Różańca Świętego. Na zakończenie każdego dnia jest
Adoracja Najświętszego Sakramentu i wieczorna modlitwa. Oprócz przygotowanego już programu można
wybrać się na Górę Objawień lub na Górę Kriżevac.

FOT. Paulina Stachowska

W

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
w minioną sobotę 11 sierpnia odbyła się
kolejna akcja „Krewniacy-Brzeziniacy ”.
W jej ramach zebrano ponad 8 litów krwi.

Miejsce gdzie wiele ludzi wychwala Pana Jezusa
W ciągu tych dni również
2 sierpnia można zobaczyć
jak jedna z widzących Mirjana słyszy orędzie od Królowej Pokoju.
Jest to miejsce gdzie wiele ludzi wychwala Pana Jezusa. Czują go całą duszą
i pragną, aby został z nimi
n a z aw s z e . Wi e l e m ł o dych ludzi dzięki takiemu

spotkaniu odnajduje swoją
drogę. Czują, że nie są sami,
a z wieloma innymi wierzącymi. Po powrocie z Medjugorje są wypełnieni spokojem i miłością od samego Boga. Chcą powrócić do
tego miejsca szczególnie, że
sama Matka Boża ich zaprasza.

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

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

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

BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Anna Barańska-Bekrycht
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Michał Wodzyński
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Wnioski na stypendia szkolne do 15 września

Z

godnie z ustawą o systemie oświaty do 15 września
można składać wnioski o socjalną pomoc materialną
przeznaczoną dla uczniów zamieszkałych na terenie
Brzezin.

Wnioski można pobrać od
1 września w sekretariacie
Urzędu Miasta Brzeziny oraz
w sekretariatach brzezińskich
szkół podstawowych, a dzięki uprzejmości dyrekcji także w Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz w L. O.
ul. Okrzei.
Stypendium szkolne może
otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium
nie przysługuje uczniom
klas przedszkolnych (zerówkowych) szkół podstawowych. O przyznaniu stypendium decyduje kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie ucznia. Dochód netto za miesiąc poprzedzający
złożenie wniosku, tj. sierpień
2018 r. nie może przekraczać
kwoty 514 zł. Od października kryterium zwiększy się
do 528 zł. Stypendium przyznawane jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,

a także pełnoletniego ucznia
albo dyrektora szkoły. Ważne jest zachowanie terminu złożenia wniosku do 15
września. Wniosek składany po tym terminie wymaga
uzasadnienia wyjaśniającego
późniejszy termin jego złożenia. Rodzice uczniów Szkół
Podstawowych nr 1, nr 2 i nr
3 (obejmującego także oddziały gimnazjalne) stypendialne wnioski mogą złożyć
w sekretariatach tych szkół.
Wnioski uczniów mieszkańców Brzezin, którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych lub szkół znajdujących się poza Brzezinami,
muszą wpłynąć do Urzędu
Miasta ( pokój 126).
Do wniosku o przyznanie
stypendium należy dołączyć
wszelkie zaświadczenia dotyczące dochodów całej rodziny. Mogą to być np. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych
w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez

pracy, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach o wysokości otrzymanych zasiłków
rodzinnego, pielęgnacyjnego, a także zasiłków stałych.
Dołączyć można także dokumenty dotyczące dochodu
z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej, oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku
dochodu, zaświadczenie lub
oświadczenie o dochodach
z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych dochód ustala
się na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego za rok poprzedni.
Gdy w poprzednim roku podatnik nie prowadził działalności, składa oświadczenie
o dochodach. W przypadku
działalności opodatkowanej
ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu
popartą zaświadczeniem naczelnika urzędu skarbowego
o formie opodatkowania oraz
dowodu opłacenia składek
w ZUS, a w przypadku karty

podatkowej samym oświadczeniem. Wszelkie oświadczenia składane do stypendialnych wniosków muszą
zawierać klauzulę „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Za dochody uznawane są
także dodatek mieszkaniowy, energetyczny, alimenty,
świadczenie alimentacyjne,
świadczenie rodzicielskie itp.
Do dochodu nie wlicza się
środków uzyskanych w ramach programu „Rodzina
500 +”. Koniecznym załącznikiem do każdego wniosku
jest zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające, że
uczeń uczęszcza do szkoły.
Wysokość stypendium uzależniona będzie od wysokości środków otrzymanych od
wojewody i wypłacana dwukrotnie do końca grudnia
br. oraz końca czerwca przyszłego roku. Wypłata środków traktowana jest jako
zwrot poniesionych wydatków na zakup podręczników
szkolnych, pomocy naukowych, stroju i obuwia sportowego oraz pokrycia kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza

zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach
realizowanych poza szkołą,
po przedłożeniu imiennych
rachunków – faktur VAT,
faktur lub rachunków na
wnioskodawcę (rodzica lub
opiekuna ucznia). Przy rozliczeniu wydatków paragony
nie będą honorowane. Ważna jest jednak data dokonanego zakupu - faktura lub rachunek wystawione na wnioskodawcę muszą potwierdzać
zakup dokonany w nowym
roku szkolnym, a więc po 1
września 2018 roku. Rodzice uczniów mogą ubiegać się
o zwrot wydatkowanych pieniędzy na podstawie rachunków wystawionych w okresie
wrzesień-grudzień 2018 oraz
w roku na podstawie rachunków i faktur wystawionych
w okresie styczeń-czerwiec
2019. Przypominamy o ograniczeniu co do ilości asortymentu składającego się na
strój i obuwie sportowe. Nie
będą podlegały zwrotowi wydatki przekraczające 3 pary
obuwia sportowego, 4 podkoszulki, 2 pary dresów, oraz
po 2 pary bluz i spodni sportowych na jednego ucznia.
Inną formą pomocy

materialnej dla uczniów są
zasiłki szkolne. Do wniosku
o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć załączniki takie jak w przypadku
ubiegania się o stypendium
szkolne oraz dokumen ty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, które jest podstawą ubiegania się
o zasiłek szkolny. O zasiłek
ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek
szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego. Może to
być pożar lub zalanie mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica
lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na
zdrowiu członków rodziny
ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia lub inne okoliczności powodujące, że uczeń
znalazł się w trudnej sytuacji
materialnej. Zasiłek szkolny
może być przyznany raz lub
kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.   GK

Piesza pielgrzymka do Częstochowy

P

onad 50 pielgrzymów z kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach we
wtorek 21 sierpnia o godz. 7.00 wyruszyło w pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
Jest to 10. jubileuszowa dziękczynno-pokutna pielgrzymka brzezinian do
Częstochowy.

Przed wyruszeniem brzezińscy pielgrzymi uczestniczyli we mszy św. koncelebrowanej przez ks. Marka
Balceraka proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach, ks. Mariusza Wojturskiego proboszcza parafii
pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach, ks. Piotra
Górskiego oraz ks. seniora
Bogumiła Walczaka zakończonej błogosławieństwem
na niełatwą drogę. Podczas
mszy św. poświęcono także 3,3m wysokości sosnowy
krzyż, który pielgrzymi zabrali ze sobą. Krzyż po powrocie 26 sierpnia o godz.
17.30 po powitaniu pielgrzymów powracających
z Częstochowy zostanie

zamontowany przed nowo
b u d ow a ny m k o ś c i o ł e m
Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej w Brzezinach. Grupa z brzezińskiej
Fary wyruszyła do Będkowa, gdzie zgodnie z programem połączyła się z koluszkowska grupą. Pielgrzymi
prowadzeni przez ks. Piotra
Górskiego wyruszyli w ponad 130 kilometrową drogę, która rozpoczynała się
w Brzezinach i prowadziła ulicami Kościuszki, placem Jana Pawła II, ulicą św.
Anny, Reformacką, Okrzei,
Sportową i św. Anny w kierunku Gałkowa po drodze pozdrawiając kościoły św. Ducha, św. Franciszka z Asyżu i św. Anny tak,
aby zjednoczyć wszystkie

trzy brzezińskie parafie. Najmłodszym uczestnikiem brzezińskiej grupy jest 2 miesięczny Antoś
Fryc, który całą drogie pokona w wózku. Po raz trzeci
w pielgrzymce uczestniczy
2,5 roczna Nikola, zaś 3-letnia Marysia i 2-letnia Zuzia
w pielgrzymce uczestniczyły pierwszy dzień, a później
wróciły do Brzezin. Każdy
z pątników podąża z własną intencją.
Pierwszy nocleg po pokonaniu ponad 30 kilometrów
planowany jest w Moszczenicy, kolejny w Rozprzy oddalanej o 25 kilometrów.
Następny w Radomsku, kolejny w Witkowicach oddalonych o 25 kilometrów,
by wreszcie po pokonaniu

Uczestnicy 10. jubileuszowej dziękczynno-pokutnej pielgrzymki FOT. Grzegorz Kozieł
ostatnich 22 kilometrów
25 sierpnia około południa wejść na Jasną Górę.

Ostatni 4-kilometrowy odcinek zost anie p okonany z monstrancją niesiona

przez księży w ciszy i milczeniu.

 GK
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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
OPEL Vectra 1,9 CDTI, rok produkcji 2007 r., 661 122 005

Usługi
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,
www.odslonka.pl
REMONTY, wykończenia wnętrz
503-509-874
W Y KO Ń C Z E N I A , 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 TERMOZGRZEWAL
NA,MALOWANIE,SMAROWANIE,
GWARANCJA, PROFESJONALNIE
735-300-550
SAMOCHÓD do ślubu, 692 981
421, wynajmę,
DREWNO opałowe, trociny, tel.
885 162 087
MALOWANIE, gipsowanie, gładzie, Brzeziny, Andrespol, Łódź,
794 609 008
REMONTY, wykończenia, 733 633
242
SZCZENIAKI owczarka niemieckiego, tel. 663 368 541

FIRMA konfekcyjna zatrudni
szwaczki 601-363-688
ZATRUDNIĘ operatora minikoparki 602-310-059
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
w transporcie międzynarodowym
tel. 601308-566
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat B,C, pomoc drogowa 604-491-774
ZAKŁAD krawiecki w Brzezinach
zatrudni krojczego te. 506-563780, 602-898-689
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, tel. 501
038 542
POSZUKUJĘ do szycia (chałupniczki), 604 588 616
ZATRUDNIĘ pracowników ogólno
budowlanych, 603 872 901
FIRMA krawiecka zatrudni krojczego, tel. 730 222 048
ZATRUDNIĘ pracowników do remontu palet i operatora wózka widłowego, tel. 600 755 404
w Brzezinach
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 presera, 799 781 832
ELEKTRYKÓW, pomocników elektryków – zatrudnimy 42 214 07 00
FIRMA zatrudni kobietę do pracy
na produkcji. Pełny etat, umowa
o pracę. tel. 602-379-302
ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego lub pomoc dekarza,
666 893 416
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E zagranica system 2/1, tel. 665 337 367

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
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone),
602 259 432
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
SPRZEDAM mieszkanie 52m²,
Brzeziny ul. Głowackiego 45
502-915-216
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 działkę budowlaną,
Brzeziny, 782 845 235
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
KUPIĘ mieszkanie w bloku ok. 50
m2, (2p.), 604 050 150
WYNAJMĘ nieduży zakład krawiecki z maszynami w Brzezinach, 516
230 853
KUPIĘ mieszkanie na os.
Kulczyńskiego, tel. 666 881 008

Reklama
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Praca

Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
95 - 060 Brzeziny, ul. Głowackiego 7 / 11
tel / fax ( 46 ) 874 - 41 – 22, e-mail: kontakt@smbrzeziny.pl
zaprasza do składania ofert do dnia 13.10.2018 na:
Wykonywanie stałej obsługi w zakresie robót ogólnobudowlanych
– nowych i naprawczych.
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni.
Zastrzega się możliwość nie wyłonienia oferenta bez podania przyczyn.

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

20/VIII/2018

ZATRUDNIĘ ekspedientkę do sklepu spożywczego tel. 887-767-311,
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
ZATRUDNIĘ krojczego i pomocnika od zaraz tel. do 15,16,17,18,(19)
SZUKASZ nowych wyzwań zawodowych tel. 507-130-096

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E,
kraj, tel. 665 337 367
ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075
ZLECĘ przeszycie bluzek, dzianina,
szyfon, 605 994 450
HURTOWNIA mat. Budowlanych
w Strykowie zatrudni kierowcę
kat. C, dobre wynagrodzenie, 605
086 824
ZATRUDNIĘ sprzedawcę w hurtowni materiałów budowlanych
w Strykowie, dobre wynagrodzenie, tel. 605 086 824
ZATRUDNIĘ montażystę okien ze
znajomością obróbki tynkarskiej,
praca za granicą powrót w weekend, 514 963 484
SZWACZKI zatrudnię, praca całoroczna, 663 496 011
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
I i II zmiana oraz chałupniczki 607
638 182
PRZYJMĘ kierowcę kategorii B na
auto dostawcze, tel. 690 593 864
ZATRUDNIĘ do prac wykończeniowych przy czapkach, 607 207
868
ZATRUDNIĘ szwaczki lub chałupniczki do szycia czapek, 607 207
868
POSZUKUJĘ opiekunki do 3-latka,
tel. 694 312 711
POSZUKUJĘ kelnerki w tygodniu
lub weekend, tel. 508 593 330
POSZUKUJĘ kierowcy na weekend
lub w tygodniu, tel. 508 593 330
ZATRUDNIMY traktorzystę, kontakt 508 309 310
ZATRUDNIĘ pracownika do biura
– Koluszki, tel. 602 579 706

ogłasza nabór dzieci z roczników:
2014, 2013, 2012 oraz 2011, 2010, 2009, 2008
Informacja i zapisy – 605 474 144
Treningi Orlik SP1 oraz SP2

Różne
KUPIĘ zboże, 508 471 814
SPRZEDAM siewnik poznaniak,
opryskiwacz, klatkę porodówkę
dla macior 698-538-748
SPRZEDAM stemple budowlane,
długość 3,20 m, 602 466 902
SPRZEDAM używaną plastikową studnię do wody do wkopania
w ziemię, tel. 600 804 392
SPRZEDAM celagier oraz styropian, 601 977 501
ODDAM gruz na wywóz (cegła),
730 198 307
KUPIĘ zboża, łubiń, groch, tel. 601
359 692
SPRZEDAM prosięta, 505 523 031

SPRZEDAM kopaczkę w dobrym
stanie 506-272641
SPRZEDAM cztery owce, tel. 512
335 239
SPRZEDAM rower 7 biegowy,
mało używany, 513 619 949
SPRZEDAM skuter Piagio NRG, 50
cm, zarejestrowany, cena 1500 zł,
504 014 505
SPRZEDAM kanapę, rowery składaki, kredens, 694 884 692
STOWARZYSZENIE KUKIZ 15 zaprasza do współpracy, 514 935 668
ZAMIENIĘ słomę na gnój, 726 879
139
SPRZEDAM drewno opałowe suche, 693 848 122

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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Integracyjne ognisko Młodych Duchem

Uczetnicy Integracyjnego ogniska Młodych Duchem FOT. Tomasz Guzek

Z

bliża się 5-lecie Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub
Seniora „Młodzi Duchem”. Jednym z elementów
podsumowania tego okresu było integracyjne ognisko
w Gospodarstwie Agroturystycznym w Poliku.

Zabawy podczas spotkania FOT. Tomasz Guzek

Ognisko rozpoczęło się 10
sierpnia o godz. 18.00 i trwało
aż do godz. 23.00. Była to druga z niespodzianek wakacyjnych, jakie przygotowała ta organizacja, tym razem tylko dla
swoich członków. Przypomnijmy, że pod koniec lipca „Młodzi Duchem” przygotowali otwarte dla całej społeczności
Brzezin imieniny Anny, które
opisywaliśmy w poprzednim
numerze BIS-u. Jak na ognisko
przystało degustowano kiełbaskę, kaszankę, mięso z grilla, sałatki, a także 5 rodzajów
ciast. Zabawa była naprawdę
przednia.
Główne uroczystości związane z 5-leciem „Młodych Duchem” zaplanowano w styczniu, kiedy to z pewnością nie

zabraknie podsumowań minionego czasu. Warto jednak
wspomnieć, że w ostatnim
czasie stowarzyszenie pozyskało m.in. mobilne nagłośnienie,
które umożliwia organizację
imprez plenerowych, a „Młodzi Duchem” przygotowują
wiele różnych spotkań. Zdjęcia
z tych wydarzeń można zobaczyć nie tylko w BIS-ie, ale także w kronice stowarzyszenia,
którą sumiennie prowadzi Danuta Nawrocka.
W najbliższych planach
„Młodych Duchem” jest wyjazd do Płocka, gdzie będą
zwiedzać miejsca związane z
odzyskaniem Niepodległości
przez Polskę, a o tym już napiszemy w kolejnym numerze
BIS.
 TOM

Było wiele śmiechu... FOT. Tomasz Guzek

Reklama

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Burmistrz Miasta Brzeziny, działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ) informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, prowadząc
urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań mikrobiologicznych i biochemicznych próbek wody pobranych
w stacji uzdatniania wody i w punktach sieci wodociągu w Brzezinach, którego właścicielem jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., stwierdził przydatność do spożycia wody z wodociągu
w Brzezinach.
Woda dostarczona z wodociągu publicznego w Brzezinach spełnia wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20147r., w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.
Marcin Pluta
Burmistrz Miasta Brzeziny
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Bojowe nastroje drużyn w BLPN

R

ozgrywki Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej wkroczyły w decydującą fazę. Po pierwszych
meczach ćwierćfinałowych w walce o mistrzowski tytuł liczy się osiem zespołów:
Zieloni Bimbrownicy, OKS, Orły, Wybrzeże Klatki Schodowej, Zdrowie Rogów, Misie,
Red Devils oraz Grube Wióry.
początek mieliśmy nie najgorszy, ale niestety z kolejnymi rundami dopadły nas coraz większe problemy kadrowe, które skutkowały tym, że
nie zajęliśmy lepszego miejsca na jakie liczyłem po początkowych rundach - poinformował Grzegorz Kaźmierczak, kapitan Misiów.
Rok temu na pierwszym,
a w tym roku na drugim
miejscu ligowe starty zakończył WKS. - Drugie miejsce dobrze odzwierciedla naszą grę w tej rundzie. Zaczęliśmy dobrze, z czasem nieco
obniżyliśmy loty. Przełomowa
była porażka z Grubymi Wiórami - odtąd było już wiadomo, że nie wygramy rundy ligowej, więc motywacja opadła. Dodatkowo w rundzie
ligowej triumfowaliśmy rok
temu, więc to również powodowało, że odpuściliśmy.
Na rundę finałową wyjdziemy jednak w 100% zmotywowani - powiedział Marcin Bykowski, przedstawiciel Wybrzeża Klatki Schodowej.
Trzecią lokatę zajęli Zieloni Bimbrownicy. To zespół,
który rywalizuje od początku
rozgrywek Brzezińskiej Ligi
Piłki Nożnej. Mieliśmy lepsze
i gorsze momenty. Na pewno

jednym z największym sukcesów było pokonanie aktualnych mistrzów - Red Devils,
którzy do meczu z nami pozostawali niepokonani. Czasami blokowały nas obowiązki życia codziennego, co odbijało się na grze. Z drugiej
strony uważam, że mamy najlepszą kadrę odkąd dołączyliśmy do Ligi i będziemy chcieli udowodnić, że to nie tylko indywidualności, ale także
prawdziwa drużyna - stwierdził Filip Kompa, menadżer
Zielonych Bimbrowników.
Siódme miejsce na półmetku rywalizacji zajęło
Zdrowie Rogów.
- Zdarzały się i ważne zwycięstwa i wpadki. Jak widać
po tabeli, była to bardzo zacięta runda. Cieszymy się, że
awansowaliśmy do play-offów - stwierdził Michał Mankiewicz, sternik Zdrowia Rogów.
Zwycięzcy rundy ligowej
Red Devils zostawili za sobą
całą stawkę zasłużenie wskakując na szczyt tabeli. Myślę, że runda ligowa była naprawdę bardzo dobra w naszym wykonaniu. Zajęliśmy
pierwsze miejsce i biorąc pod
uwagę, że nie zawsze miałem do dyspozycji wszystkich

zawodników, to znakomity
wynik. Szkoda tylko naszej
jedynej porażki - ze względu
na okres wakacyjny i urlopy
w meczu z Bimbrownikami
nie mogłem skorzystać z wielu kluczowych zawodników podsumował Arkadiusz Klimowski, kapitan Red Devils.
Wystartowała faza pucharowa Brzezińskiej Ligi Piłki
Nożnej. Kapitanowie zostali zapytani o nastroje przed
decydującymi starciami. Niektóre zespoły play-offy traktują jak dobrą zabawę, a niektóre chcą wygrać za wszelką
cenę. - Nastroje przed play-offami są takie same w rundzie zasadniczej, nie ważne czy wygrywamy, czy też
przegrywamy. Zawsze trzymamy się razem, nie jesteśmy tylko drużyną na boisku, ale także poza nim. Jak
mówią, jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego - mówi
Grzegorz Kaźmierczak z Misiów. Podobne nastroje panują w Grubych Wiórach. - Jesteśmy młodą drużyną, która
lubi bawić się piłką. Podchodzimy do tego na spokojnie,
chcemy pokazać ciekawą grę,
atrakcyjną dla kibiców i przede wszystkim cieszyć się z gry
w piłkę - stwierdził Marcin
Prus, kapitan Grubych Wiórów. Po odpadnięciu z rywalizacji o Puchar Brzezin o ligowy triumf walkę zapowiadają Zieloni Bimbrownicy.

usz yła długo w yczek iwana runda finałowa
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Za nami pierwsze
mecze ćwierćfinałowe. Nie obyło się bez ciekawych
konfrontacji i niespodzianek.

zaznaczali również, że po ligowym remisie czas na rozstrzygnięcie. Bardzo długo
utrzymywał się bezbramkowy remis, a na pierwsze gole
trzeba było czekać do ostatnich minut pierwszej połowy. Zdrowie Rogów okazało
się skuteczniejsze i do przerwy prowadziło 3:1. Druga
połowa była bardziej obfita
w bramki. Zieloni Bimbrownicy dołożyli tylko jedno
trafienie, natomiast licznik
piłkarzy z Rogowa zatrzymał się na dziewięciu golach. Mecz zakończył się rezultatem 9:2 co oznacza, że
zarówno OKS jak i Zdrowie
podejdą do rewanżu z siedmiobramkowymi zaliczkami.

Niedzielne mecze rozpoczęły się od pojedynku Wybrzeża Klatki Schodowej
i Grubych Wiórów. Wicemistrzowie kontra niebezpieczny debiutant, a w dodatku dwie najmłodsze drużyny w Brzezińskiej Lidze
Piłki Nożnej. Zwiastowało to fantastyczne widowisko. Wybrzeże Klatki Schodowej stawiło się na mecz
w pełnym składzie, natomiast Grube Wióry dysponowały ośmioma zawodnikami. Ilość nie zawsze jednak oznacza jakość, o czym
widzowie szybko się przekonali. Zamiast zaciętego
meczu mieliśmy prawdziwy pogrom. Grube Wióry bezlitośnie punktowały

Organizator brzezińskich
zmagań Orlikowych Mateusz
Cieślak przeprowadził cykl
wywiadów z kapitanami zespołówJedną z rewelacji fazy
zasadniczej była ekipa Grube Wióry, która ligowe zmagania zakończyła na wysokim
piątym miejscu. - Przez liczne kontuzje mieliśmy bardzo
ciężki początek. W dodatku
to nasz pierwszy sezon, nie
graliśmy ze sobą wcześniej,
więc nie mieliśmy zgrania.
Z meczu na mecz było jednak
coraz lepiej, kto ogląda nasze
mecze ten na pewno zauważył różnice. Zaczyna to wyglądać naprawdę fajnie - skomentował Marcin Prus, kapitan drużyny Grube Wióry.
Miejsce wyżej rozgrywki
pierwszej rundy zakończył
OKS. - Runda ligowa nie była
zła. Najgorsza była dla nas
porażka z Zielonymi Bimbrownikami. Gdyby nie to,
udałoby się nam zakończyć
ją na podium - stwierdził Damian Jedynak, sternik OKS.
Ósme, czyli ostatnie premiowane awansem do play-off miejsce zajęły Misie.
Drużyna ta nie raz udowadniała, że należy do grona faworytów. - Jeśli chodzi o rundę ligową, to wydaje mi się że

Zacięte mecze Brzezińskiej Ligi Orlikowej FOT. Roksana Rybak
- Nastroje są bardzo dobre,
po dotkliwej porażce w pucharze konkretnie nastawiamy się na mecz. Zależy nam
tylko na zwycięstwie. Jesteśmy drużyną również poza
boiskiem - spotykamy się
i lubimy. Tworzymy niespotykaną atmosferę i czujemy
się razem dobrze i na boisku,
i poza nim - zdradził Filip
Kompa, przedstawiciel Zielonych Bimbrowników. Sporo do udowodnienia swoim
sympatykom mają natomiast
zawodnicy z Rogowa. - Po zakończeniu rundy ligowej na
siódmym miejscu mamy coś
do udowodnienia. Dwa lata
temu zdobyliśmy mistrzostwo i teraz będziemy chcieli
do tego nawiązać - zapowiada
Michał Mankiewicz ze Zdrowia Rogów. Bojowe nastroje panują w młodej drużynie
Wybrzeża Klatki Schodowej.
Jesteśmy bojowo nastawieni.
Dodatkową motywacją jest
zeszłoroczna porażka w finale, chcemy to sobie odbić

i w Lidze i w Pucharze. Trzymamy się blisko siebie i jesteśmy jak rodzina. Mam
nadzieję że chłopcy zagrają zgodnie z zasadą „jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego” - mówi Marcin Bykowski z WKS. Nie załamują się
również gracze OKS, którzy
zawsze mogą liczyć na wspaniały doping kibiców. - Nastroje w drużynie są bardzo
dobre. Co prawda zakończyliśmy rundę ligową na czwartym miejscu, ale to nas nie
załamuje. Będziemy walczyć
o to, by zajść jak najdalej,
może nawet wygrać - stwierdził Damian Jedynak z OKS.
Przed sporą szansą zdobycia
piłkarskiego kompletu (ligi
i pucharu) stoi Red Devils. Nastroje są bardzo dobre. Jesteśmy aktualnymi mistrzami Ligi, w Pucharze jesteśmy
już w półfinale, dotarliśmy do
play-offów. Jest więc ok - zakończył Arkadiusz Klimowski, kapitan Red Devils.

 DS

przeciwnika, który odpowiedział tylko dwukrotnie.
Mecz zakończył się wynikiem 12:2. W ostatnim spotkaniu aktualny mistrz Red
Devils mierzył się z czarnym koniem rozgr y wek
Orłami. W przedmeczowym wywiadzie kapitan mistrzów Arkadiusz Klimowski zaznaczał, że spodziewa
się trudnego meczu i tak też
było. Orły otworzyły wynik
jednak Czerwone Diabły
szybko wyrównały. Remis
utrzymywał się praktycznie
przez całą pierwszą połowę.
Dopiero w końcówce Red
Devils zdołał odskoczyć na
jednobramkowe prowadzenie. Piłkarze zeszli do szatni przy stanie 3:2. W drugiej

połowie bramki zdobywała
tylko jedna z drużyn. Trzy
kolejne gole sprawiły, że
Red Devils odetchnęli. Wynik 6:2 daje im zatem czterobramkową zaliczkę przed
rewanżem.
Rewanże odbędą się
w najbliższy weekend.
W sobotę 25 sierpnia o godzinie 18:00 zagrają Orły
z Red Devils, a po nich o godzinie 19:30 Grube Wióry
z WKS. W niedzielę o godzinie 17:00 Zdrowie Rogów podejmie Bimbrowników, a na koniec o godzinie
18:30 OKS zagra z Misiami.
Wszystkie mecze odbędą się
na orliku przy Szkole Podstawowej nr 2.

 DS

Ruszyła faza finałowa BLPN

R

W lepszych nastrojach do
pojedynków rewanżowych
p o d e j d ą : Gr ub e Wi ór y,
OKS, Zdrowie Rogów oraz
obrońcy mistrzowskiego tytułu Red Devils. Te ekipy
wysoko wygrały swoje pojedynki i jedną nogą są już
w półfinale.
Inauguracja fazy play-off przypadła na sobotę 18
sierpnia. Na początek OKS
podejmował Misie. Zacięte mecze pomiędzy tymi zaprzyjaźnionymi drużynami elektryzują fanów już od
wielu lat. Tym razem mecz

miał jednak bardzo jednostronny przebieg. Od początku OKS dyktował warunki na boisku, a Misie
bezradnie próbowały się
bronić. Nic dziwnego, że
końcowy rezultat to 7:0 dla
OKS. Bezpośrednio po tym
meczu na placu boju pojawiły się kolejne dwie zap r z y j a ź n i o n e d r u ż y n y.
Mowa o Zielonych Bimbrownikach i Zdrowiu Rogów. W przedmeczowych
wywiadach kapitanowie obu
drużyn podkreślali przyjaźń między drużynami, ale
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Start z czterema grupami młodzieżowymi

W

akacje powoli dobiegają końca, a wraz z nimi
rozpoczynają się rozgrywki piłkarskie grup
młodzieżowych prowadzone przez Łódzki
Związek Piłki Nożnej.

Brzeziński Klub Sportowy Start Brzeziny stawia
na rozwój młodzieży, więc
w tym sezonie do ligowych
zmagań zgłosił aż cztery drużyny składające się
z chłopców z roczników od
2004 do 2011, czyli dzieci
w wieku od 7 do 14 lat.
Zajęcia z dziećmi prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska, posiadająca
specjalne licencje wydane
przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. Treningi wszystkich grup młodzieżowych
w okresie letnim odbywają się na Stadionie Miejskim
przy ulicy Sportowej 1. Tam
do dyspozycji młodzi piłkarze mają boisko główne
oraz boisko boczne. Natomiast w okresie zimowym
zajęcia odbywają się w halach sportowych.

Najstarsza grupa młodzieżowa składa się z chłopców z roczników 2004-2005.
Zajęcia treningowe odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 16:30. Trenerem tej grupy jest Waldemar Pabiniak. Prowadzony
przez niego zespół bierze
udział w rozgrywkach II
g r upy ł ó d z k i e j Tr a mp karz C1. Rywalami młodych brzezinian w tej grupie są: Sport Perfect Łódź,
Milan Club Polonia Łódź,
Start Łódź, SPSCH Widzew
II Łódź, Orzeł Łódź, Metalowiec Łódź, SAP Andrespolia Wiśniowa Góra, AKS
SMS II Łódź, SP II Widzew
Łódź. Pierwszy mecz grupa
trampkarzy rozegra w sobotę 1 września na wyjeździe
z SP II Widzew Łódź.
Kolejna grupa chłopców

z ro czni ków 2006-2007
zgłoszona jest do rozgrywek II grupy łódzkiej Młodzik D1. Jej opiekunem jest
trener Mariusz Matusiak,
a kierownikiem Krzysztof
Ławski. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 16:30. Pierwszy mecz piłkarze Startu rozegrają w środę 5 września
o godzinie 18:30 na własnym boisku z Łódzką Akademią Futbolu II Łódź. Ponadto rywalami brzezinian
w tej grupie będą: LZS Justynów, Milan Club Polonia Łódź, SAP II Andrespolia Wiśniowa Góra, Widzew Łódź SA, Stal Głowno,
Zjednoczeni Stryków, KKS
Koluszki i Start Łódź.
Trzecia grupa młodzieżowa składa się z chłopców urodzonych w latach
2008-2009, a jej trenerem
jest Paweł Swaczyna. Prowadzony przez niego zespół
weźmie udział w rozgrywkach grupy młodzik. Jak

Grupa młodzik przed meczem ligowym FOT. Krzysztof Ławski
na razie terminarz rozgrywek oraz data inauguracji
nie jest podana. Nie wiadomo nawet, ile drużyn weźmie udział w piłkarskich
zmaganiach. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższym
czasie. Treningi młodzików odbywają się we wtorki
i czwartki o godzinie 16:30.

Podobnie z niewiadomymi
jest w najmłodszej grupie
młodzieżowej Startu Brzeziny 2010-2011. Tutaj trenerami wspólnie są: Wojciech
Koperniak i Robert Szubert.
Brzezinianie wezmą udział
w rozgrywkach grupy żak,
ale muszą czekać na innych rywali oraz dokładny

harmonogram gier. Żaki
trenują we wtorki i czwartki
o godzinie 16:30. Przez cały
czas we wszystkich grupach
młodzieżowych prowadzone są nabory. Chętni chłopcy z poszczególnych roczników mogą zgłosić się do
trenerów przed treningiem.
 DS

Wygrana i porażka na inaugurację

O

d wygranej i porażki rundę jesienną łódzkiej klasy okręgowej rozpoczęli piłkarze
Startu Brzeziny. Czarno-czerwoni w pierwszym meczu pokonali przed własną
publicznością Włókniarza Pabianice 2:0 (1:0), a w drugim przegrali na wyjeździe
z GKS Ksawerów 2:3 (1:1).

In au g u r a c j ę ro z g r y we k
przez beniaminka można
uznać za udaną, chociaż pozostaje lekki niedosyt.
Początek ligowego sezonu
ze względu na zawirowania
spowodowane przez Łódzki Związek Piłki Nożnej
i zespoły, które się wcześniej wycofały (GKS Bedlno
i Górnik Łęczyca) wyznaczono na środę 15 sierpnia.
Tego dnia odbyła się cała
pierwsza kolejka, w której
rozegrano osiem spotkań.
Najważniejsze z nich odbyło się oczywiście w Brzezinach, a rywalem podopiecznych grających trenerów
Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta był Włókniarz Pabianice. Goście od
kilku sezonów należą do
solidnych zespołów ścisłej
czołówki klasy okręgowej.
Spotkanie rozpoczęło się dla
gospodarzy jak marzenie.
W 13. minucie golkipera

przyjezdnych pokonał Kamil Szymanek. Po wyjściu
na prowadzenie brzezinianie musieli odpierać zdecydowane ataki pabianiczan.
Włókniarz starał się szybko wyrównać stan rywalizacji. Gra toczyła się głównie
w środku pola, ale klarowniejsze sytuacje mieli goście. Na przerwę obie drużyny schodziły przy jednobramkowym prowadzeniu
czarno-czerwonych.
Druga odsłona praktycznie nie różniła się od pierwszej. Piłkarze z Pabianic dążyli do zdobycia gola dającego wyrównanie, ale narażali
się na kontry. W 70. minucie po jednej z nich świetnie zachował się Dariusz
Szymanek, który posłał piłkę do siatki. Po tym trafieniu przyjezdni widocznie
się podłamali, ponieważ nie
byli w stanie zagrozić bramce strzeżonej przez Kubę

Miszkiewicza. Doszło również do zmiany w zespole Startu. Wojciecha Koperniaka zastąpił Arkadiusz
Łapka. Dla młodego zmiennika nie był to jednak dobry moment. Po niespełna
pięciu minutach brzezinianin za ostry faul został ukarany czerwoną kartką i nasz
zespół musiał radzić sobie
w dziesiątkę. Więcej bramek
już jednak nie padło i Start
sięgnął po pierwszy cenny
komplet punktów. Brzezinianie w tym pojedynku zagrali w składzie: Kuba Miszkiewicz – Artur Poździej,
Mariusz Matusiak, Piotr Nawrocki, Filip Niźnikowski Paweł Swaczyna (53. Dominik Jedynak), Wojciech
Koperniak (70. Arkadiusz
Łapka), Waldemar Pabiniak
(60. Robert Szubert), Tomasz Kaźmierczak (53. Norbert Kowalski) - Kamil Szymanek, Dariusz Szymanek.

W minioną sobotę nasz
zespół udał się do Ksawerowa na mecz 2. kolejki łódzkiej klasy okręgowej z miejscowym Gminnym Klubem
Sportowym. Niestety, tym
razem brzezinianie podeszli
do spotkania osłabieni brakiem kilku graczy. Wszystko ze względu na ślub jednego z filarów defensywy
Artura Poździeja, który miał
miejsce właśnie w dniu meczu z GKS Ksawerów. Mimo
wszystko nasz zespół zagrał
bardzo dobre zawody. Na
prowadzenie jako pierwsi
wyszli miejscowi. Start długo starał się odrobić straty.
Udało się to jeszcze przed
przerwą Kamilowi Szymankowi. Nasz zespół stworzył
sobie wiele sytuacji podbramkowych, jednak świetnie w bramce spisywał się
golkiper GKS. Ksawerowianie właśnie jemu zawdzięczali korzystny wynik. Początek drugiej odsłony równie ż przy niósł gol a d l a
gospodarzy. Czarno-czerwoni znów musieli odrabiać straty. Kiedy Wojciech

Zwycięzkie spotkanie z Włókniarzem Pabianice FOT. Krzysztof Ławski
Koperniak strzelił wyrównującą bramkę wszystko
wskazywało na to, że nasz
zespół wywiezie z ciężkiego terenu punkt, jednak minutę przed końcem regulaminowego czasu gry rywale
zdołali pokonać Miszkiewicza i nasz zespół poniósł porażkę.
Start wystąpił w składzie:
Kuba Miszkiewicz – Filip Niźnikowski, Matusiak,
Piotr Nawrocki, Norbert
Kowalski (60. Adrian Olszewski) – Tomasz Kaźmierczak (85. Dawid Krawczyk),

Waldemar Pabiniak, Wojciech Koperniak, Robert
Szubert – Kamil Szymanek,
Dariusz Szymanek.
Kolejne dwa spotkania
czarno-czerwoni rozegrają
na własnym boisku na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach. W sobotę 25 sierpnia
o godzinie 17:00 brzezianie
zmierzą się ze Stalą Głowno,
a w sobotę 1 września o godzinie 13:00 podejmą rezerwy trzecioligowego Sokoła
Aleksandrów Łódzki.
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CO
KONSULTUJEMY?

Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
terenu targowiska miejskiego i jego otoczenia

KOGO
ZAPRASZAMY?

Mieszkańców, przedsiębiorców,
osoby robiące zakupy na rynku, radnych,
organizacje pozarządowe, wspólnoty
mieszkaniowe, lokalne grupy dyskusyjne
– czyli dla wszystkich zainteresowanych

JAK
KONSULTUJEMY?

Za pomocą ankiet,
w punkcie konsultacyjnym i podczas spotkania
7 września 2018 r. o godz. 17.00
w Centrum Promocji i Kultury, ul. Sienkiewicza 10/12

?

?

?

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW:

?

?

www.brzeziny.pl w zakładce ŻYCIE MIASTA → Konsultacje społeczne
tel. 46 874 22 24

?

?

?

??

ZAPRASZA
BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
Marcin Pluta

WIĘCEJ
SZCZEGÓŁÓW:

