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Remonty zabytkowych i starych kamienic w Brzezinach

Z

mienia się wizerunek miasta. W tym roku Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. prowadziło, prowadzi i prowadzić
będzie wiele inwestycji związanych z ratowaniem historycznych kamienic
naszego miasta.

Remont kamienicy przy ul. Moniuszki 12 FOT. REDAKCJA
Perełka Brzezin czyli kamienica przy ul. Św. Anny 1 FOT. REDAKCJA
W ostatnich miesiącach firmy
budowlane na zlecenie TBS
przeprowadziły remont dachu kamienicy przy ul. Sienkiewicza 2, remont balkonów
kamienicy przy ul. Św. Anny
25. W nadchodzącym tygodniu rozpocznie się remont
dachu kamienicy przy ul. Św.

Anny 16, a także inwestycja
remontowa przy ul. Traugutta 9 – polegająca na izolacji
ścian fundamentowych kamienicy.
Remontu doczekała się kamienica przy ul. Moniuszki 12. Będzie to wzmocnienie ściany szczytowej,

wzmocnienie dwustronnego budynku w rejonie bramy oraz miejscowa naprawa
gzymsów elewacji frontowej.
Renowacja dotyczyć będzie
również części tkanki elewacyjnej. Łączny koszt inwestycji to kwota ponad 100 000 zł.
Pe re ł k a Br z e z i n c z y l i

kamienica przy ul. Św. Anny 1
w centralnym punkcie naszego miasta odzyska swój blask.
Po remoncie dachu przeprowadzonym w 2016 roku
wczoraj rozpoczęły się prace remontowe przy elewacji
budynku. W kamienicy zostaną wymienione stare okna
i drzwi, renowacji poddana
zostanie zabytkowa brama

wjazdowa, a ubytki w elewacji
będą uzupełnione. Kamienica
zostanie w całości pomalowana. Koszt tej inwestycji to ponad 200 000 zł. Miasto Brzeziny partycypuje w remoncie
kamienicy w kwocie blisko 60
000 zł.
Na tym nie koniec dobrych wiadomości na temat
prowadzonych remontów.

W październiku czyli już za
dwa tygodnie do budynku
przy ul. Korczaka 3 zostanie
wykonane przyłącze kanalizacyjne. Informacje o wszystkich działaniach spółki znajdziecie Państwo stronie internetowej TBS oraz na funpage
TBS w Brzezinach Sp. z o.o.
na Facebook’u fb.com/tbsbrzeziny.
 red

Nowy dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach



 entrum Promocji i Kultury w Brzezinach ma nowego
C
dyrektora. Po złożeniu rezygnacji z zajmowanego
stanowiska przez Ewę Kalińską, władze miasta
powołały na to stanowisko Krzysztofa Rokickiego.

Krzysztof Rokicki ma 35 lat.
Jest nauczycielem z wieloletnim stażem. Pracował między
innymi w Szkole Podstawowej
nr 2 im. A. F. Modrzewskiego
w Brzezinach. Ukończył studia magisterskie w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Łodzi na kierunku Pedagogika
szkolna i terapia pedagogiczna
oraz licencjackie Pedagogika
resocjalizacyjna i profilaktyka

społeczna. Obecnie kończy
podyplomowe studia na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk o Wychowaniu
na kierunku Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
A kt y w n i e d z i a ł a t a k że w Brzezinach jako członek Miejskiej Komisji Rozwiązy wania Problemów

Alkoholowych. Wiąże się
to z podejmowaniem działań na rzecz wsparcia osób
uzależnionych i ich rodzin,
pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach
życiowych oraz
propagowanie
zdrowego
stylu życia.
Krzysztof
Rokicki od
wielu lat
zajmuj e
się pracą z młodzieżą,

w tym również wysoce zdemoralizowaną. Wśród
problematy ki,
która zajmował się
na swojej drodze zawodowej
jest praca
związana
z rodzinną pieczą
zastępczą
i ogólnie
z zagadnieniami
leżącymi

u podstaw funkcjonowania
rodziny i jej znaczenia dla prawidłowego wychowania dzieci
i młodzieży.
Ważnym elementem uzupełniającym wykształcenie
nowego dyrektora CPiK są
ukończone przez niego liczne
kursy i szkolenia. Wśród nich
między innymi udział w projekcie unijnym Grundtvig
Learning Partnership Project „Young People in Action”
czy szkolenie „Nowe zadania i obowiązki samorządów
w kontekście zmiany ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie”.
Krzysztof Rokicki jest pedagogiem lubianym przez dzieci
i rodziców. Pasjonuje go prac
z dziećmi i młodzieżą. Zawodowo, a także jako wolontariusz organizował i prowadził
świetlice środowiskowe oraz
inicjował zajęcia dla najmłodszych. Jak zapowiedział ma
wiele planów związanych
z rozwinięciem działalności
Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach.
Krzysztof Rokicki jest żonaty, niebawem zostanie ojcem.
 red
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Samorząd podstawą państwowości

O

Społeczna organizacja
„Wspólnie dla Przyszłości”
stanowi forum dla współpracy pozarządowych patriotycznych organizacji, które zrzeszają młodzież. Inicjują one wiele działań, a wśród
nich jest także debata nad kierunkami w jakich ma zmierzać rozwój Polski.
Organizacje te współpracowały już ze sobą między innymi przy idei Marszy Rotmistrza Pileckiego
i wielu innych. Tworząc swoistą koalicję młodego pokolenia stawiają sobie szereg
zadań, takich jak wymiana

doświadczeń czy prezentowanie opinii młodego pokolenia
w publicznej przestrzeni.
W dwudniowym tegorocznym Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla
Przyszłości” uczestniczyli
między innymi wicepremierzy Piotr Gliński i Jarosław
Gowin. Wśród wielu poruszanych tematów szczególnie
ważnym jest funkcja samorządów w kształtowaniu kierunków rozwoju Polski. W panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Jednostki samorządu
terytorialnego, jako podstawa budowania państwowości”

wśród prelegentów znaleźli
się Waldemar Buda poseł na
Sejm RP, Marcin Pluta burmistrz miasta Brzeziny oraz
Daniel Kołada wójt gminy
Rogów.
Dyskutanci podkreślali, że
rozwój samorządności umożliwia społecznościom lokalnym udział w sprawowaniu
władzy, czy to bezpośrednio
czy pośrednio, a tym samym
powoduje, że samorząd obok
zaspokajania zarówno bieżących potrzeb mieszkańców,
kształtuje także warunki dla
rozwoju polityki społecznej,
gospodarki i kultury.  red

FOT. MZ

znaczeniu samorządu w kształtowaniu tożsamości państwa dyskutowano podczas
samorządowego panelu IV Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla
Przyszłości”. Wśród uczestników znaleźli się między innymi poseł Waldemar Buda,
burmistrz Brzezin Marcin Pluta oraz Daniel Kołada wójt gminy Rogów.

Marcin Pluta burmistrz miasta Brzeziny, Waldemar Buda poseł na Sejm RP, Daniel Kołada wójt gminy Rogów

Nowy rok na Uniwersytecie III wieku



Nietypowo, bo już we wrześniu rozpoczął się rok akademicki na brzezińskim Uniwersytecie III wieku prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz powiat”.

Jest to związane z projektem
„Senior w zagrożeniu” realizowanym przez Uniwersytet
Łódzki w ramach programu
„Wsparcie Uniwersytetów
Trzeciego Wieku” finansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pierwszy wykład na brzezińskim Uniwersytecie III
wieku w tym roku akademickim p oprowadził dr
Krzysztof Grzelak - podróżnik, a jednocześnie nauczyciel geografii w brzezińskim
liceum, którym już kolejny
raz opowiadał brzezińskim
seniorom o swoim wojażach. Tym razem skupił
się na podróży do Islandii

- kraju, gdzie są aktywne
wulkany i bije 750 gorących
źródeł, a latem z powodu
„białych nocy” nie zachodzi słońce. Ciekawostką jest
fakt, że Polacy są największą
mniejszością w Islandii.
Po wykładzie dr Krzysztofa Grzelaka - prezes Stowarzyszenia „Nasz Powiat”
Jo l a nt a Woj c i e c h ow s k a
przedstawiła bogatą ofertę
zajęć na nadchodzący rok
akademicki. Jednym z takich znaczących wydarzeń
będzie wykład prof. Jacka
Pietrzaka z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Będzie on mówił dlaczego

świętujemy 11 listopada,
a później nawiąże do okresu II wojny światowej mówiąc o mitach i przekłamaniach związanych ze słynnymi wydarzeniami z tego
okresu. Spotkanie to zaplanowano w poniedziałek 8
października od godz. 16.00
do 18.00 w stałej sali wykładowej, czyli świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach przy
ul. Konstytucji 3 Maja 5. Informacje o nadchodzących
wykładach, a także relacje
z minionych wydarzeń na
brzezińskim Uniwersytecie
III wieku są publikowane na
stronie internetowej www.
naszpowiat.eu. 
 TOM

Wybory samorządowe 2018



Zgodnie z kalendarzem wyborczym w wyborach samorządowych 2018 przypadających
21 października, minął już termin rejestracji Komitetów Wyborczych do Rady Powiatu
Brzezińskiego.

Swoje listy w Okręgu nr 1
czyli z terenu Miasta Brzeziny do Rady Powiatu Brzezińskiego wystawią 4 komitety:
Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Społeczne Ziemi Brzezińskiej
Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe
Komitet Wy b orczy Stowarzyszenie Wsp ólnot a

Obywatelska Powiatu Brzezińskiego
Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwość
Według kalendarza wyborczego z dniem 26 września 2018 r o godzinie 24.00
upły wa termin zgłaszania gminnym komisjom
wyborczym kandydatów
na wójtów, burmistrzów i

prezydentów miast. Także do
tego terminu Państwowa Komisja Wyborcza przyzna jednolite numery dla list tych
komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach
do wszystkich sejmików województw.
 red

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że z jego inicjatywy od 27 września 2018 r. ruszają konsultacje społeczne w sprawie pomnika Jana
Pawła II oraz w sprawie cofnięcia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach od 23.00 do 6.00 rano dnia następnego, przyjętego
Uchwałą Nr LIII/385/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Brzeziny ograniczenia
w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z dnia 19 lipca 2018 r. poz. 3726). Konsultacje potrwają do 7 października 2018 r. i przybiorą formę: zbierania ankiet w postaci pisemnej
i elektronicznej, zbierania ustnych uwag, a także protokołowanego otwartego spotkania 2 października 2018 r. od godz. 9.00 do 17.00
w Urzędzie Miasta Brzeziny (III piętro, pok. Nr 306). Konsultacje poprzedzone zostaną krótką akcją informacyjną od 24 września 2018 r.
do 26 września 2018 r., a następnie udostępnione będzie multimedialne narzędzie konsultacyjne na stronie internetowej Miasta Brzeziny.
Ankiety konsultacyjne dostępne także będą w sekretariacie oraz w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Brzeziny, przy ul. Sienkiewicza
16. Informacje telefoniczne w sprawie konsultacji udzielane są pod numerem 46 874 22 24 wew. 319 lub 317.

Burmistrz Miasta Brzeziny serdecznie zaprasza do czynnego udziału w ww. konsultacjach społecznych.
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Będzie kanalizacja w ulicy Polnej

P

rezes ZUK w Brzezinach Janusz Cywiński, w obecności Burmistrza Brzezin Marcina
Pluty podpisał umowę z przedstawicielami Przedsiębiorstwa CEWOGAZ z Łowicza
na budowę kanalizacji w ulicy Polnej w Brzezinach.Budowa kanalizacji w ulicy
Polnej będzie kosztowała ponad sześćset tysięcy złotych.

W poniedziałek 21 sierpnia prezes Zakładu Usług
Komunalnych sp. z o.o.
w Brzezinach Janusz Cywiński, w obecności burmist rza Brze zin Marcina Pluty podpisał umowę
z przedstawicielami Przedsiębiorstwa P.U.H.B. „CEWOGAZ” Jan Wolski z Łow i c z a n a b u d ow ę s i e c i

kanalizacyjnej w ulicy Polnej w Brzezinach. Umowa
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z sięgaczami
w ul. Polnej od skrzyżowania z ul. Okrzei do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.
Jej łączna długość wyniesie
ponad 250 mb wraz z sięgaczami do posesji o łącznej

długości 81 mb. Podpisana
umowa obejmuje także wybudowanie przepompowni
ścieków. Postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy rozpoczęło się na
początku lipca. Koszt inwestycji, która potrwa do końca listopada br. wynosi 615
tys. zł brutto.
 GK

40 tys. dotacji dla strażaków



 urmistrz Brzezin Marcin Pluta i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
B
w Brzezinach Dariusz Guzek, przy kontrasygnacie skarbnika miasta Grażyny Meli,
4 września podpisali porozumienie na przekazanie z budżetu miasta kwoty 20 tys. zł
dla Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach.

Dotacja pochodząca z miejskich środków została zwiększona o kolejną kwotę. 14
września porozumienie zostało aneksowane o dodatkowe 20 tysięcy złotych. Dzięki
temu Państwowa Straż Pożarna otrzyma z budżetu miasta
40 tys. zł. Pieniądze zostaną

dobrze wykorzystane. Przekazane środki przeznaczone będą na dofinansowanie
zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem
4 na 4, do dyspozycji brzezińskiej straży pożarnej. Pojazd jest niezbędny do prowadzenia działań operacyjnych,

kontrolno-rozpoznawczych,
prewencyjnych, a także przewożenia drobnego sprzętu ratowniczego. W znaczący sposób wpłynie to na poprawę
warunków pracy strażaków
oraz poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców.

 GK

Podpisanie umowy z przedstawicielami Przedsiębiorstwa CEWOGAZ z Łowicza FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

KIERMASZ ZNICZY
CENY HURTOWE
(oferta ważna do wyczerpania zapasów)

Podpisanie porozumienia w sprawie dotacji dla PSP FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

4/IX/2018

To miejsce na Twoją reklamę

4
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

pow i at

brzeziński

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

Ogłoszenie
Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”
uczestniczy w Projekcie „Senior w zagrożeniu” realizowanym
przez Uniwersytet Łódzki w ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, ustanowionego i finansowanego
przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (nr projektu 0016/UTW/2018/93).
W ramach projektu realizujemy następujące zajęcia:
W dniu 14 września 2018 r. w Kaplicy Szpitala w Brzezinach Kapelan
Szpitala – Ojciec Arkadiusz ofm. z parafii Św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach oraz ks. Aleksander Chuchra odprawili Mszę Świętą w intencji pracowników służby zdrowia, ich rodzin, osób zarządzających oraz
wszystkich osób związanych ze służbą zdrowia.
Po uroczystej Mszy Św. Starosta Brzeziński Edmund Kotecki, przekazał
dla dzieci, które znajdą się na oddziale SOR w Brzezinach pluszowe maskotki – małpkę i krówkę, wręczane małym pacjentom mają umilić pobyt
na oddziale. Maskotki będą również na wyposażeniu karetek pogotowia
ratunkowego.
Symboliczne przekazanie maskotek nastąpiło w gabinecie Prezesa Zarządu Centrum Zdrowia w Brzezinach Pana Jacka Sokołowskiego na ręce :
dr n. med. Macieja Berut - Dyrektora ds. medycznych, Iwony Łąckiej –
Pielęgniarki Oddziałowej SOR oraz Kamila Żurowskiego - Zastępcy Pielęgniarki Oddziałowej SOR.

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty,
która zamieszczona jest również na www.naszpowiat.eu. Harmonogram zajęć na październik podamy w terminie późniejszym.
Miejsce spotkań : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja 5
Serdecznie zapraszamy:
Prezes Zarządu Stowarzyszenia 		Starosta Brzeziński
Jolanta Wojciechowska
 Edmund Kotecki
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Kolejny sukces Brzezinianek
Z
espół wokalno-instrumentalny „Brzezinianki”, reprezentujący oddział
rejonowy w Brzezinach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
zajął II miejsce podczas XI Artystycznego Spotkania Seniorów „Czar Jesieni”
w Głownie.

Zorganizowane 8 września
przez Miejski Ośrodek Kultury spotkanie pod patronatem Burmistrza Głowna
i Zgierskiego Starosty odbyło się pod hasłem „Radosna
Niepodległa”.
W XI Przeglądzie Artystycznym uczestniczyło 26
zespołów, 15 solistów, 7 duetów i 7 gawędziarzy, nadesłano 15 wierszy dot.

100-lecia niepodległości.
Ogółem na scenie zaprezentowało się ok. 450 osób,
tworząc program artystyczny obejmujący aż 55 wykonawców.
Z espół „Brzezinianki”
w składzie Czesława Dzied z i c , Kr y s t y n a Abr am czyk, Antoni Abramczyk,
Krystyna Jeske, Stanisława Misztal i Marian Śniady

prowadzony przez instruktora muzycznego i jednocześnie akordeonistę Grzegorza Jędrzejczaka, zajął II
miejsce. Krystyna Abramczyk za gawędę pt. „Wczasy nad morzem” otrzymała dyplom i nagrodę, a Czesława Dziedzic wyróżnienie
za udział w konkursie literackim pt. „Piórem seniora” oraz nagrodę specjalną

za interpretację idei obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę, po wykonaniu piosenki „Warszawo ma”.
Biorąc pod uwagą ogólną liczbę uczestników XI
Artystycznego Spotkania Seniorów w Głownie,
jest to ogromny sukces zarówno zespołu jak i solistów. Istniejący od 1994
roku Zespół „Brzezinianki”
przez ostatnie 10 lat prowadzi Grzegorz Jędrzejczak. W tym okresie zespół
zdobył wiele w yróżnień

i nagród na różnych konkursach. Zespół w repertuarze ma różnego rodzaju
utwory i występuje na różnych spotkaniach i imprezach. Spotkania w Głownie,
w których uczestniczy nie
po raz pierwszy daje brzezińskim seniorom nie tylko
przyjemność śpiewania dla
licznie zgromadzonej publiczności, ale także udziału
we wspólnej zabawie. „Czar
Jesieni” to okazja i możliwość poznania nowych ludzi i zawarcia znajomości z aktywnymi seniorami

z całej Polski.
Jeszcze nie przebrzmiał
ostatni sukces brzezińskich
seniorów, a już rozpoczęły
się przygotowania do udziału w przeglądzie pieśni patriotycznej, które planowane są na początku listopada.
Kolejna impreza na której wystąpią „Brzezinianki”,
to Mikołajki organizowane
na początku grudnia przez
oddział rejonowy w Brzezinach Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów.

 GK

Zespół wokalno-instrumentalny „Brzezinianki”, zajął II miejsce podczas XI Artystycznego Spotkania Seniorów „Czar Jesieni” w Głownie FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

5/IX/2018

również do przyuczenia
pracowników
(na suchej części
produkcyjnej)

tel. 504 174 260

Firma PROCAD Budziewski, Sobociński SP. J.
z siedzibą w Koluszkach
poszukuje pracowników na stanowisko:
Projektanta sieci szerokopasmowych

Oferujemy:
- udział w inwestycjach z zakresu budowy sieci szerokopasmowych, linii światłowodowych
na terenie województwa łódzkiego
- możliwość rozwoju i zdobycia specjalistycznego doświadczenia, uprawnień budowlanych,
udział w szkoleniach branżowych
Wymagania:
- wykształcenie wyższe/średnie techniczne o specjalności:
Informatyka/Teleinformatyka/ Telekomunikacja lub pokrewne,
- znajomość programu Auto CAD,
- odpowiedzialność, zaangażowanie w realizację zadań,
- umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
- prawo jazdy kat B.
- mile widziana znajomość j. angielskiego
CV prosimy przesyłać na e-mail: sekretariat@procad.net.pl lub złożyć osobiście w siedzibie
firmy: 95-040 Koluszki, ul. Gen. Maczka 11

4/IX/2018

Farbiarnia dzianin z Łodzi
zatrudni
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Trwają inwestycje drogowe

W

gminie Brzeziny realizowane są obecnie dwie duże inwestycje drogowe
- droga wiodąca do Przanówki oraz przez wieś Polik. 6 września został
odebrany pierwszy odcinek drogi wiodącej do Przanówki. Zadanie to
podzielono na 2 etapy.

FOT. TOMASZ GUZEK

Pierwszy etap przebudowy drogi do Przanówki został już zakończony

Droga w Poliku wkrótce będzie miała nową nawierzchnię
Pierwszy obejmował realizację odcinka o długości ok. 700
metrów od drogi wojewódzkiej 715 do granicy z gminą
Koluszki. Wykonawcą robót
było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim”
z Piotrkowa Trybunalskiego.
Wartość prac to 248.135, 66
zł. Dodatkowym nakładem
były tu koszty nadzoru inwestorskiego i remont dwóch
przepustów zlokalizowanych
pod drogą. Obecnie trwają prace projektowe związane z realizacją drugiego etapu
tej inwestycji, czyli odcinka

ok. 2 km od drogi powiatowej w kierunku Przanówki, aż
do granicy z gminą Koluszki.
Obecnie zostały one tymczasowo wstrzymane z uwagi na
fakt, że przebieg granicy pasa
drogowego, według map jakie
projektant pobrał z Ośrodka
Dokumentacji Projektowej,
nie odzwierciedla rzeczywistości. Powstała więc konieczność przeprowadzenia czynności geodezyjnych mających
na celu ustalenie faktycznego przebiegu granic tego pasa.
Takie ustalenie granic w terenie będzie miało miejsce

jeszcze we wrześniu. Dopiero po spisaniu odpowiednich protokołów będzie można wznowić prace projektowe,
w związku z tym z wykonawcą projektu podpisano aneks
przedłużający termin jego
opracowania do końca bieżącego roku.
W trakcie realizacji jest też
przebudowa drogi w miejscowości Polik na odcinku
od skrzyżowania w kierunku wsi Teodorów, aż do połowy miejscowości. W sumie
obejmuje to odcinek drogi
o długości 858 metrów. Jeszcze w czerwcu zawarta została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tych robót. W ramach
funduszy ochrony gruntów
rolnych dofinansowanie miało pierwotnie wynieść 198
tys, ale w związku z informacjami o dodatkowym naborze, jakie pojawiły się na stronie Urzędu Marszałkowskiego, samorząd gminy Brzeziny
złożył wniosek o zwiększenie
przyznanej pierwotnie dotacji. Przedłożone zostały niezbędne dokumenty i obecnie oczekiwana jest decyzja
w tym zakresie. W wyniku
przeprowadzonego przetargu

za najkorzystniejszą uznano
ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Erbedim sp.z.o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Wartość robót za jaką ma być
zrealizowany ten odcinek
drogi to 887.234,03 zł. Termin
zakończenia prac to 12 października 2018 roku. Nad realizacją inwestycji sprawowany jest także nadzór inwestorski oraz dodatkowo nadzór
archeologiczny, gdyż część
opisywanej drogi leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Tu także zadanie zostało podzielone na dwa etapy.
Gotowy jest już projekt drugiej części tej inwestycji, czyli do granicy z miastem Brzeziny. Obecnie trwają jeszcze
przygotowania do przebudowy drogi w miejscowości Buczek. Obecnie prowadzona
jest regulacja stanu prawnego drogi i przejmowanie części gruntów, na oddanie których, mieszkańcy zgodzili się
po wcześniejszych uzgodnieniach z Gminą.
Na podstawie tych zgód
gmina zleciła podział i chwili
obecnej finalizują się sprawy
związane z przyjęciem tych
nieruchomości na własność
gminy, dzięki czemu będzie
można zlecić prace projektowe, na które środki są już zabezpieczone w budżecie gminy Brzeziny.
 GK

Są już instalowane solary



ozpoczęły się już montaże instalacji solarnych czyli
R
inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie
Brzeziny. Wkrótce rozpocznie się także montaż
kotłów na biomasę.

Wykonawcą obu tych instalacji jest ta sama firma. Obecnie solary instalowane są w rejonie Gałkówka, Jordanowa,
Polika, Paprotni. Montaże kotłów odbędą się w trzeciej dekadzie września.
W sumie zaplanowano powstanie 293 instalacji, w tym
16 kotłów. Na realizację tego
projektu gmina Brzeziny pozyskała dofinansowanie z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 3,2 mln zł.
Planowany termin zakończenia wszystkich instalacji
i dostaw to 15 listopada. Należy przypomnieć, że w ramach projektów chroniących

środowisko zakończył się niedawno pierwszy etap prac
w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, w wyniku którego wybudowano 86 przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz
przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Teodorów. Obecnie przygotowywany jest wniosek o płatność na
to zadanie. Było ono bowiem
dofinansowane w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. W ramach
II etapu tego projektu do wybudowania została jeszcze
oczyszczalnia i odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdanka. 
 TOM

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

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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Zwycięzca ostatnich zawodów wędkarskich Na krętych drogach do Niepodległej
W niedzielnych zawodach
uczestniczyło 9 zawodników.
Były to zmagania o najdłuższą rybę polegające na łowieniu metodą spinningową. Po
trzygodzinnym połowie można było podsumować wyniki. Zwycięzcą ostatnich w tym
sezonie zwodów wędkarskich
został Adam Niziński i to
on z rąk prezesa Jerzego Sobocińskiego odebrał puchar
za zajecie I miejsca. 73-letni
mieszkaniec Rogowa, który

do Polskiego Związku Wędkarskiego należy od ponad 55
lat złowił pełnowymiarowego
szczupaka długości 51,5 centymetra. Drugi był już niewymiarowy, brakowało mu zaledwie 1 cm i nie mógł być brany pod uwagę przez komisję
sędziowską. Szczupak został
złowiony na blachę obrotówkę.
Jest to drugi puchar Adama
Nizińskiego. Pierwszy zdobyty dwa lata temu na zawodach

zorganizowanych na tym samym zbiorniku za złowionego
wtedy okonia. Policzenie wyników z 11. organizowanych
w tym sezonie zawodów pozwoli na wyłonienie mistrza
brzezińskiego koła PZW w sezonie 2018. Tradycyjnie wręczenie pucharu tegorocznemu mistrzowi odbędzie się
podczas grudniowego spotkania podsumowującego sezon 2018.

 GK

W niedzielnych zawodach uczestniczyło 9 zawodników FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ



Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny,
Strefa Rowerowa Brzeziny oraz Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym zorganizowały wyjątkowy rajd rowerowy „Na krętych drogach do Niepodległej”.

W niedzielę 24 czerwca, poZbiórkę na wyjazd zaplanowano w niedzielę 23 września
o godz. 11 u zbiegu ulic Kilińskiego i Reymonta w Brzezinach.
- To zwieńczenie naszej
działalności w tym roku, będziemy przyjeżdżać obecnie
przez miejsca pamięci związane z trudną drogą do niepodległości - wyjaśnia Krzysztof Wątorowski prezes Strefy Rowerowej Brzeziny. Trasa
nie jest trudna, a dystans do
miejsca z ogniskiem wynosi 32 km, a z powrotem do
Brzezin 42 km. Droga wiedzie
przez północne rejony powiatu brzezińskiego przybliżając
uczestnikom takie wydarzenia, które łączy walka Polaków
o niepodległość na przestrzeni
ostatnich dwóch wieków.
Przewodnikiem rajdu będzie Dominik Trojak z Muzeum im. Leokadii Marciniak
w Gałkowie Dużym. Postoje
ułożono chronologicznie. Na
przystanku w Woli Cyrusowej mowa będzie o największej w okolicy bitwie Powstania Styczniowego i losach pomnika upamiętniającego to
wydarzenie, na cmentarzu

FOT.PIXABAY.COM



W niedzielę 9 września na zbiorniku wodnym w Rochnie w gminie Brzeziny odbyły
się ostatnie w tym sezonie zwody wędkarskie organizowane przez brzezińskie koło
Polskiego Związku Wędkarskiego. Najlepszym wędkarzem okazał się Adam Niziński.

wojennym w Poćwiardówce
usłyszeć można będzie historię przełamania pod Brzezinami w 1914 roku i dramacie
Polaków walczących przeciwko sobie we wrogich armiach.
Na ostatnim historycznym
przystanku w Dmosinie najpierw zostaną złożone wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym odzyskanie niepodległości w 1918
roku, a następnie przy kwaterach żołnierzy Wojska Polskiego. Uczestnicy rajdu wysłuchają informacji na temat
walk pod Dmosinem w 1939
roku oraz działalności konspiracyjnej w latach 1939-1947.
Wspólny wyjazd zakończy się
ogniskiem przy leśniczówce

w Poćwiardówce, gdzie każdy z uczestników otrzyma
broszurkę z wiadomościami
przekazanymi w czasie rajdu.
Prowiant na ognisko każdy
zabezpiecza we własnym zakresie.
W tym roku Strefa Rowerowa Brzeziny planuje jeszcze w październiku wyjazd na
cmentarz w Pustułce, gdzie
będą prowadzone prace porządkowe. Na tej nekropolii
pochowani są polegli w 1914
roku Rosjanie i Niemcy oraz
liczni Polacy walczący po obu
stronach frontu w czasie kluczowego elementu operacji
łódzkiej tzw. przełamania pod
Brzezinami. 
 TOM

REKLAMA

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

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

Zatrudnię
szwaczki
i chałupniczki,
bardzo dobre
warunki pracy,
tel. 533 806 736

24/XI/2017

17/VIII/2017

731 746 722

23/I/2018

6/IX/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

7/IX/2018

Kupię
mieszkanie
do 50 m2
w Brzezinach,
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Wsparcie dla brzezińskich niepełnosprawnych

S

towarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym
Dzieciom” w Brzezinach już po raz drugi otrzymało dotację z Fundacji PZU
w ramach konkursu „Niepełnosprawni – sprawni z PZU”. Dla obdarowanej
społeczności to ogromne wsparcie.

Tegoroczna dotacja przeznaczona zostanie na wsparcie rehabilitacyjne 52
członków stowarzyszenia,
z których 12 skorzysta z kinezyterapii w ortezie Dunag
02, 16 z masaży, 16 z zajęć

z neurologopedą, 18 z systemu C-Eye (cyberoko), a 30
z kinezyterapii obejmującej
ćwiczenia na materacach.
Rekrutacja do projektu
odbyła się na spotkaniu informacyjno-integracyjnym

10 września. Uczestniczyła
w nim dyrektor brzezińskiego oddziału PZU Beata Mazurkiewicz. Osób zainteresowanych udziałem w projekcie
było więcej niż miejsc. Zajęcia trwają od 11 września

2018 do 28 lutego 2019 r.,
a sam projekt potrwa do 10
marca przyszłego roku. Projekt zapewnia bezpłatną rehabilitację niepełnosprawnym członkom stowarzyszenia w pobliżu miejsca ich
zamieszkania.
To nie j e dy ne wsp arc i e f u nd a c j i P Z U sk i e rowane do Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów

Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom” w Brzezinach licząceym 82 członków w wieku od 1 roku do 55
lat. Już wkrótce 1 października rozpocznie się realizacja
drugiego projektu fundacji.
Tym razem będzie to „Fundacja PZU z kulturą” pt. „My
biało-czerwoni”. Projekt zakłada zorganizowanie dwa
razy w tygodniu warsztatów

plastycznych, 1 raz w tygodniu warsztatów muzycznych obejmujących naukę
pieśni patriotycznych, a także 2 wyjazdy do teatru, 4 wyjazdy do muzeum i jednodniowy wyjazd do Warszawy
obejmujący zwiedzanie miejsca pamięci narodowej czyli muzeum króla Jana Sobieskiego w Wilanowie.

 GK

REKLAMA

Wyciąg z ogłoszenia o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XLIV/308/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 września 2017 r.
oraz Zarządzeniem Nr 177/2017 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2017 r. i Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3840 o pow. 6349 m², położonej
w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Miasta Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę
wieczystą LD1B/00043586/7. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej – ul. Wojska Polskiego (zezwolenie
zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu z 6 lutego 2016 r.). Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej.
Cena wywoławcza – 364.500,00 zł, wadium – 50.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu r. 18 października 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala
konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781
0006 0040 0031 2000 0010, w terminie do 11 października 2018 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.
Pierwszy przetarg był przeprowadzony 22 grudnia 2017 r., jednak zakończył się wynikiem negatywnym zez względu na brak wpłaty wadium,
drugi przetarg był przeprowadzony 10 maja 2018 r. - zakończył się wynikiem negatywnym za względu na brak wpłaty wadium, trzeci przetarg był
przeprowadzony 7 sierpnia 2018 r. - zakończył się wynikiem negatywnym za względu na brak wpłaty wadium.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przyjętego Uchwałą Nr XXV/158/2016 Rady Miasta
Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla
jedenastu obszarów położonych na terenie miasta ( Dz. Urz. Woj. Łódz. z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) powyższa działka znajduje się w obszarze
oznaczonym symbolem: 4 - 1 Pu o przeznaczeniu podstawowym: obiekty produkcyjne, składy i magazyny i uzupełniającym: zabudowa usługowa.
Ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 45 % powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie
podstawowe. Wielkość dopuszczalnej zabudowy – 70 % powierzchni działki budowlanej.
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
10/IX/2018
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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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Piknik patriotyczny w muzeum
T
egoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa realizowane były pod hasłem
„Niepodległa dla wszystkich” stąd w Muzeum Regionalnym w Brzezinach
w sobotę 15 września zorganizowany został piknik patriotyczny. Jego
przewodnie motto „Niepodległa dla małych i dużych”.

Janina Dróżdż córka żołnierza z Armii generała Andersa uczestnika bitwy pod Monte Casino
Spotkanie to rozpoczęło się
o godzinie 15.00 prezentacją gry bitewnej „Ogniem
i mieczem”. Jednym z instruktorów, był Michał Teśluk, który mówił, że gry
bitewne stają się coraz popularniejsze, a grać można
już w wieku 10 czy 11 lat.
Przez blisko dwie godziny
miłośnicy takich rozgrywek przekazywali młodzieży zasady gier. Później miały miejsce także szachowe pojedynki. O godzinie
17.00 zaplanowano turniej

szachowy, gdzie nagrodami
były piękne Puchary Niepodległości.
Największe zainteresowanie na pikniku patriotycznym wzbudziło jednak
spotkanie z Janiną Dróżdż
- córką żołnierza z armii
gen. Andersa, uczestnika
bitwy pod Monte Casino,
która opowiadała o dziejach swojego ojca, a także
osobistych losach - przesiedleniu z Wołynia i zsyłce na Sybir. Po tym niezwykłym spotkaniu młodzież

wzięła jeszcze udział w quizie historycznym na wzór
teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Piknik zakończył
s i ę p ó ź ny m w i e c z o re m
przy tradyc yjnym ognisku, gdzie jak mówi znana harcerska pieśń, można
było „bohaterski wskrzeszać czas”.
- Trzeba pokazywać miłoś ć o d Ojczyzny na co
dzień - powiedział Paweł
Zybała - dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach, gdzie systematycznie

uczy się patriotyzmu przez
poznawanie historii naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi brzezińskiej. Najbliższą
taką okazją będzie otwarcie wystawy przygotowanej wspólnie z Instytutem
Pamięci Narodowej ukazującej „ojców brzezińskiej
niepodległości”, której wernisaż zaplanowano na 7
października. Także w październiku będzie można
obejrzeć w Muzeum Regionalnym widowisko pt.
„Skamieniały las” ukazujące wydarzenia operacji
łódzkiej w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości.

 TOM

FOT. TOMASZ GUZEK

FOT. TOMASZ GUZEK

O grach bitewnych opowiadał właściciel sklepu Rey Cast z Łodzi FOT. TOMASZ GUZEK

Nagrodami w turnieju szachowym były piękne puchary

REKLAMA

Wyrazy głębokiego współczucia
dla pani dyrektor przedszkola nr 3
9/IX/2018

Agnieszki Gazdy
z powodu śmierci Taty

USŁUGI KSERO * także kolor
AUTOPROMOCJA

8/IX/2018

składają
Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Zastępca Burmistrza Miasta Brzeziny Justyna Nowak
Pracownicy UM i Przedszkola nr 3

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy dnia 17.09.2018 r. wiadomość
o śmierci naszego sąsiada
ŚP. Marka Kowalskiego
Rodzinie oraz Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Radna Zofia Krawczyk z Rodziną

CENTRUM PROMOCJI I KULTURY
W BRZEZINACH
ul. SIENKIEWICZA 10/12 pok. 011
ATRAKCYJNE CENY
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REKLAMA

Wyciąg z ogłoszenia o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018
Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 83/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza

czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska
Polskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1. 3746/1 o pow. 1258 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043560/9
Cena wywoławcza – 44.480,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
2. 3746/2 o pow. 1130 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043559/9
Cena wywoławcza – 40.000,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
3. 3746/3 o pow. 1491 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043558/2
Cena wywoławcza – 52.720,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
4. 3746/12 o pow. 1103 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043564/7
Cena wywoławcza – 53.760,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
5. 3746/13 o pow. 1103 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043563/0
Cena wywoławcza – 53.760,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
6. 3746/14 o pow. 1107 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043562/3
Cena wywoławcza – 53.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
7. 3746/15 o pow. 1209 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043561/6
Cena wywoławcza – 58.880,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
8. 3746/16 o pow. 1675 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043569/2
Cena wywoławcza – 69.520,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
Przetargi odbędą się w dniu 17 października 2018 r. odpowiednio o godz. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 i 12.30 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16,
I piętro, sala konferencyjna.
W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010, w terminie
do 10 października 2018 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.
Pierwsze przetargi były przeprowadzone 23 kwietnia 2018 r. na działki nr 3746/1, 3746/2 i 3746/3 oraz 25 kwietnia 2018 r. na działki nr 3746/12, 3746/13, 3746/14, 3746/15 i 3746/16,
jednak zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium., drugie przetargi były przeprowadzone 27 czerwca 2018 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym ze
względu na brak wpłaty wadium, trzecie przetargi były przeprowadzone 22 sierpnia 2018 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny powyższe nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: 1-7 MN o przeznaczeniu
podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a działki 3746/1-3746/3 dodatkowo częściowo w obszarze oznaczonym symbolem: 1-9 Z o przeznaczeniu: zieleń nieurządzona.
Szczegółowe informacje o przetargach udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza
16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargach znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z uzasadnionych przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny

11/IX/2018

Wyciąg z ogłoszenia o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018
Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 84/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza

czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1. 3809/2 o pow. 1416 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043519/7
Cena wywoławcza – 75.040,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
2. 3809/3 o pow. 979 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043518/0
Cena wywoławcza – 48.880,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
3. 3809/4 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043522/1
Cena wywoławcza – 49.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
4. 3809/5 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043521/4
Cena wywoławcza – 49.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
5. 3809/6 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043520/7
Cena wywoławcza – 57.120,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
Przetargi odbędą się w dniu 16 października 2018 r. odpowiednio o godz. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 i 11.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010, w terminie do 9
października 2018 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.
Pierwsze przetargi były przeprowadzone 19 kwietnia 2018 r., jednak zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium, drugie przetargi były przeprowadzone 26 czerwca
2018 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium, trzecie przetargi były przeprowadzone 21 sierpnia 2018 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu
na brak wpłaty wadium.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny powyższe nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: 1-26 MNu o przeznaczeniu
podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym: zabudowa usługowa.
Szczegółowe informacje o przetargach udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III
piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargach znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
12/IX/2018
Burmistrz Miasta Brzeziny
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Narodowe czytanie w bibliotece miejskiej

W

w odzyskanie niepodległości przez Polskę. Ekspozycję tę zwiedziła także kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych, która
tego dnia przybyła do biblioteki wraz ze swoimi nauczycielkami - Agnieszką
Zielińską, Mariolą Tyralską i Jolantą Dyrałą. Wizyta ta była jednocześnie
elementem szerszego prog ramu w ychowani a p atriotycznego realizowanego w ZSS. Pięknie brzmiały

tym roku pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej w czasie Narodowego
Czytania usłyszeć można było słowa „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
W Brzezinach „Przedwiośnie” czytali m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
i Zespołu Szkół Specjalnych, którzy odwiedzili Miejską Biblioteką Publiczną.
i czerwieni. Barwy te mocno podkreślają patriotyczny
charakter tegorocznego Narodowego Czytania „Przedwiośnia”, który to utwór wybrano w jubileuszowy rok
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
O tych czasach i samym Stefanie Żeromskim

opowiadała Maria Witkowska kierownik Oddziału dla
Dzieci, która przygotowała
także okolicznościową wystawę z okazji tego wydarzenia. Stanowi ona jednocześnie element cyklu Ludzie Niepodległości, gdzie
ukazywane są postacie, które tr wale zaznaczyły się

w 100-lecie odzyskanie niepodległości to był ważny
moment.
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach przez
cały wrzesień prowadzi dla
uczniów prelekcje poświęcone Stefanowi Żeromskiemu i jego twórczości. Można będzie także wspólnie
poczytać „Przedwiośnie”
oraz otrzymać pieczęć z Narodowego Czytania.

 TOM

FOT. TOMASZ GUZEK

Jako pierwsza w tej placówce pojawiła się młodzież ze
Szkoły Podstawowej nr 2
wraz z nauczycielem języka polskiego - Jolantą Sasin. Uczniowie mieli już
wybrane fragmenty utworu
Stefana Żeromskiego, które czytali w ciszy i skupieniu w scenerii pełnej bieli

fragmenty „Przedwiośnia”
w wykonaniu uczniów tej
szkoły, którzy odczytywali
je ze specjalnie na tę okazję
przygotowanych wielkoformatowych arkuszy.
Oczy wiście na zakończenie uczniowie obu grup
mieli możliwość otrzymania pieczęci z Narodowego Czytania „Przedwiośnia” oraz stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Wspólne
czytanie o pierwszych latach odradzającej się Polski

Nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć FOT. TOMASZ GUZEK

FOT. TOMASZ GUZEK

Do czytania Przedwiośnia uczniów ZSS starannie przygotowała pani bibliotekarka Agnieszka Zielińska

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 FOT. TOMASZ GUZEK

Maria Witkowska opowiadała o życiu Stefana Żeromskiego w oparciu o przygotowną wcześniej wystawę

REKLAMA

To
miejsce
na Twoją
reklamę

Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 6
tel. 46 874 26 89

Witaj szkoło
dla dzieci i młodzieży

46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

rabat na okulary 13/IX/2018
FOT.FREEPIK.COM

Serdeczne
podziękowania

dla Radnego
Powiatu Brzeziny
pana Bartłomieja Lipskiego

30%
*szczegóły w salonie

14/IX/2018

za okazaną pomoc
przy napisaniu wniosku
i otrzymaniu dotacji
na remont kościoła
w Grzmiącej
Wdzięczni Parafianie
z Proboszczem

12

20 WRZEŚNIA 2018 | NR 18

USŁUGI
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata oferta!
gwarancja najniższych cen!, 501
144 475, www.odslonka.pl
KOREPETYCJE – angielski, 604
377 746
REMONTY, wykończenia wnętrz
503-509-874
W YKOŃC ZENIA , 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
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
MALOWANIE, gipsowanie, gładzie, Brzeziny, Andrespol, Łódź,
794 609 008
REMONTY, wykończenia, 733
633 242
BUDOWY, remonty, 502 553 486
TERAPIA logopedyczna w domu
pacjenta, 664 753 676
LOGOPEDA, 792 863 861
DJ na imprezy, 662 132 698
STOLAREK
USŁUGI cięcia płyt, meble pod
wymiar, kuchnie, szafy, nie typowe zabudowy, 607 815 125
STOLAREK
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi,
wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę 604-381-688
DREWNO opałowe, rozpałka,
trociny inne, 694-080-553

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
ZATRUDNIĘ krojczego i pomocnika od zaraz tel.
FIRMA konfekcyjna zatrudni
szwaczki 601-363-688
ZATRUDNIĘ operatora minikoparki 602-310-059
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat B,C,
pomoc drogowa 604-491-774
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, tel.
501 038 542
ZATRUDNIĘ pracowników do
remontu palet i operatora wózka widłowego, tel. 600 755 404
w Brzezinach
ZATRUDNIĘ mężczyznę z prawem jazdy, 601 343 530
POTRZEBNI pracownicy – produkcja okien i drzwi, Dremar,
Jeżów Łowicka 95/97, tel. 609
319 030
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 605 139 221
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 fryzjerkę, 603 868
075
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 szwaczki, 508 853
414
SZWACZKI, 507 755 880, 512
970 000
TARTAK zatrudni pracowników
fizycznych oraz operatora maszyn (do przyuczenia), tel. 504
010 550
SKŁAD drewna zatrudni kierowcę z prawo jazdy, kategorii B , tel.
504 010 550
ZATRUDNIĘ w zakładzie krawieckim osobę do prasowania, tel.
606 489 403
ZATRUDNIĘ murarzy i na wykończenie, 603 872 901
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. T, kat.
CDE, na wywrotki, 601 306 785
FIRMA drogowa zatrudni:
- pracowników fizycznych do
utrzymania zieleni
- kierowców kat. C+E
- operatora rozsiewacza
drogowego
- operatorów maszyn drogowych
TEL. 509 999 944, (praca na miejscu, umowa o pracę
ZATRUDNIĘ kierowcę kategorii B z doświadczeniem, 690 593
864
ZATRUDNIĘ cukiernika i pomocnika, sprzątaczki do zakładu cukierniczego w Nowosolnej, 516
190 960
ZATRUDNIĘ kierowcę na ½ etatu, 516 190 960
Z AT R U D N I Ę fak tur z ystkę do zakładu cukierniczego
(Nowosolna), ½ etatu, praca
w godzinach nocnych, 516 190
960
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
HAFCIARZA przyjmę oraz pomoc hafciarza, 725 294 493
POSZUKUJĘ pani do sprzątania,
tel. 501 532 140 po 17.00
PRZYJMĘ szwaczkę 606 143 183
ZATRUDNIĘ do produkcji pampuchów 607 707 988
Z AT R U D N I Ę
do
b ar u
w Strykowie, 601 433 007
ZATRUDNIĘ szwaczki d zakładu i chałupniczki, praca cały rok,
574 816 600
EK SPEDIENTKI zatrudnię
(Nowosolna), 604 936 065
ZATRUDNIĘ szwaczki, całorocznie, 509 571 801
ZATRUDNIĘ w firmie ogólnobudowlanej, 505 509 874

FIRMA odzieżowa zatrudni
szwaczki, dobre warunki, pracy, umowa o pracę, 506 188 477
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243
809

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM mieszkanie 52m²,
Brzeziny ul. Głowackiego 45
502-915-216
KUPIĘ dom lub działkę
w Brzezinach, 601 237 887, dzwonić po 19.00
SPR ZEDAM
M4,
ul.
Modrzewskiego 2b, 3 piętro,
515 235 994
DZIAŁKI budowlane, woda,
prąd, cisza tel. 788-264-336
SPRZEDAM działkę 1632m2, 669
44 63 44
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja, 508 301 005, 601 305
357
SPRZEDAM dom w Koluszkach,
665 925 923
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 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
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
SPRZEDAM działki budowlane w Brzezinach przy Ludowej,
przyjmę gruz, 603 307 493
SPRZEDAM 70 ar dobrej ziemi
Grzmiąca 17 A, tel. 884 369 321
SPRZEDAM mieszkanie 60,5 m2
po remoncie, 509 112 467
SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe 51 m2 + garaż 19 m2, ul.
Głowackiego 45, tel. 571 303 492
SPRZEDAM działkę rolno – budowlaną, 2600 m, tel. 510 724
760
SPRZEDAM ziemię rolną (powyżej hektara), Brzeziny, tel. 603
504 166, 579 170 845
KUPIĘ lub wynajmę garaż przy
ul. Andersa w Brzezinach, 793
957 354

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

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

WYNAJMĘ lokal w centrum
Koluszek 60 m2 pod działalność
– gabinet, biuro, sklep, wszystkie
media, tel. 691 040 770
KUPIĘ mieszkanie do 50 m2
w brzezinach 731 746 722
SPRZEDAM dom 140 m2, okolice Kalonki, 501 384 860
POSIADAM garaż do wynajęcia,
(Głowackiego), 604 508 206
DZIAŁKI 2000 m2 Rogów, budynki 320 m2, działki ogrodzone utwardzone + media, możliwość dokupienie – działka 1100
m2, 509 659 907, piec elektryczny 3 komorowy sprzedam

RÓŻNE
KUPIĘ zboże, 508 471 814
SPRZEDAM używaną plastikową
studnię do wody do wkopania
w ziemię, tel. 600 804 392
KUPIĘ zboża, łubiń, groch, tel.
601 359 692
SPRZEDAM prosięta, 505 523
031
SPRZEDAM cztery owce, tel. 512
335 239
SPRZEDAM skuter Piagio NRG,
50 cm, zarejestrowany, cena
1500 zł, 504 014 505

SPRZEDAM kanapę, rowery
składaki, kredens, 694 884 692
ZAMIENIĘ słomę na gnój, 726
879 139
ŻYTO sprzedam, 516 061 980
SPRZEDAM owce młode i baranki, 601 306 785
ROZRZUTNIK jednoosiowy podwójne burty w dobrym stanie
- rozsiewacz nawozu „Kłos”
- okna plastikowe używane
- wynajmę lokal 150 m2
- wynajmę budynek 280 m2
TEL. 606 144 698
DO wymiany opon maszyny,
cały komplet w nowym stanie
„Unitrola” sprzedam, sprzedam
stojaki do opon metalowe, opony używane, tanio, 502 778 947
SPRZEDAM płyty obornickie, rowerek, fotelik Recaro z bazą isofix, 609 725 874
SPRZEDAM siewnik, śrutownik
walcowy, 576 340 285
SPRZEDAM rower dziecięcy do
lat 9, stan bardzo dobry, tel. 600
670 126
SPRZEDAM siewnik, siano, śrutownik walcowy, 576 340 285
SPRZEDAM rower rehabilitacyjny trójkołowy nowy 4 biegowy,
601 514 954

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

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 Mazda 626 DITD 2.0
uszkodzony silnik, rok 1999, 507
790 895
SPRZEDAM Hyundai i30, 1.6 Cw
CRDI 2010, salon, 511 191 496,
662 543 675
SPRZEDAM quada 250 cm z homologacją, 2 letni, 601 514 954

ANGIELSKI korepetycje,509 829
271
FIRMA remontowo – budowlana oferuje swoje usługi, tel. 606
794 645
REMONTY, wykończenia wnętrz
kompleksowo, 505 509 874
USŁUGI remontowo-budowlane, wolne kilka terminów, 793
053 808
GŁADZIE, malowanie, płyty G-K,
ocieplanie, glazura, terakota, 508
148 130, wykończenia od A-Z
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Red Devils obroniły mistrzowski tytuł

D

obiegł końca szósty sezon Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Mistrzowski tytuł zdołała
obronić drużyna Czerwonych Diabłów. Zespół Red Devils w wielkim finale
pokonał rewelacyjnego beniaminka Grube Wióry. Na najniższym stopniu podium
zmagania zakończył OKS, który okazał się lepszy od Zdrowia Rogów.

Finałowa impreza dostarczyła wielu piłkarskich emocji
i cieszyła się wyjątkową oprawą muzyczną.
Finał odbył się w niedzielę
16 września, a areną zmagań
był Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2. Warto podkreślić, że były to pierwsze finały, kiedy dopisała pogoda.
We wcześniejszych latach organizatorzy i uczestnicy musieli zmagać się z silnym wiatrem i deszczem. Główny organizator imprezy Mateusz
Cieślak zadbał o oprawę spikerską i muzyczną oraz relację wideo, która dostępna
była w internecie.
Jako pierwsi na sztuczną
nawierzchnię wybiegły zespoły OKS i Zdrowia Rogów.
Wszyscy spodziewali się, że
ten pojedynek będzie bardzo wyrównany, a na pierwsze gole trzeba będzie bardzo długo poczekać. Tymczasem już w pierwszej akcji
znakomicie uwolnił się Mateusz Zbytniewski i płaskim
strzałem pokonał Marcina
Pachowskiego, dając OKS
prowadzenie. Po tym trafieniu gra przeniosła się w środek pola, a obie ekipy miały problemy ze stworzeniem
klarownych akcji strzeleckich. Dopiero w 17 minucie

w pole karne OKS przedarł
się Robert Szubert i silnym
strzałem pod poprzeczkę
umieścił futbolówkę w siatce
rywali. Sześć minut później
ponownie prowadzenie OKS
dał Marcin Lewandowski.
W drugiej połowie padło
aż pięć goli. Najpierw swojego drugiego gola strzelił Lewandowski. Wszystko wskazywało na to, że OKS już nie
odpuści dwubramkowej zaliczki. Tymczasem Zdrowie
Rogów ruszyło do odrabiania
strat i w przeciągu pięciu minut za sprawą Piotra Szymkowskiego i Krzysztofa Trzewikowskiego zdołało doprowadzić do remisu. Trudno
było przewidzieć końcowe
rozstrzygnięcie. Kiedy wszyscy myślami byli już przy
rzutach karnych, świetną grą
w końcówce popisali się gracze OKS. W 60 minucie na listę strzelców wpisał się Piotr
Pietrzak, a w doliczonym
czasie gry rogowian dobił
Piotr Miazek i OKS pokonał
ostatecznie Zdrowie Rogów
5:3 (2:1). W składzie OKS
zagrali: Kuba Miszkiewicz,
Damian Jedynak, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Lewandowski, Piotr Pietrzak,
Piotr Miazek, Łukasz Niźnikowski, Adam Koralewski,

Mateusz Zbytniewski i Maciej Grochowalski. Zdrowie
Rogów natomiast wystąpiło
w składzie: Marcin Pachowski, Michał Mankiewicz,
Piotr Szymkowski, Krzysztof
Trzewikowski, Robert Szubert, Jacek Kaźmierczak, Łukasz Kłosiński, Dominik Ostrowski i Piotr Głyda.
Największe emocje towarzyszyły oczywiście starciu
o pierwsze miejsce. W nim
zwycięzca pierwszej części rozgrywek fazy ligowej
i obrońca mistrzowskiego tytułu Red Devils zmierzył się
z rewelacyjnym beniaminkiem Grubymi Wiórami.
Można powiedzieć, że finał
był popisem tylko jednego
aktora – Artura Kluska, który
zdobył większość bramek dla
swojej drużyny i z olbrzymią
przewagą został najlepszym
strzelcem tegorocznych rozgrywek. Wspomniany snajper rozpoczął skuteczny popis w 4 i 7 minucie.
Dwubramkowe prowadzenie Red Devils nie trwało jednak długo. W przeciągu dwóch minut do wyrównania ze strony Grubych
Wiórów doprowadzili: Dariusz Prus i Szymon Jakubiec, a w 19 minucie po kolejnym trafieniu Jakubca

Rozgrywki Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej FOT. ROKSANA RYBAK
beniaminek wyszedł na prowadzenie. Czerwone diabły nie odpuszczały i szybko odwróciły bieg meczu po
dwóch golach Artura Kluska.
Sytuacja zmieniała się zatem
jak w kalejdoskopie i na przerwę obie ekipy schodziły przy
remisie 4:4, ponieważ w 28.
minucie Przemysław Dworakowski strzelił bramkę dla
Wiórów. Po wznowieniu gry
debiutanci po trafieniu Mikołaja Kamieńczyka ponownie byli bliżsi upragnionego
triumfu. Jednak od tego momentu dzielili i rządzili Red
Devils. Najpierw rzut karny
na gola zamienił Krzysztof
Hajduk, a następnie dwa gole
strzelił jeszcze Artur Klusek
i po jednym Kamil Karpiński i Adrian Skwarka. Czerwone Diabły wygrały w całym meczu 10:5 i tym samym

po raz drugi z rzędu zostali
mistrzami Brzezińskiej Ligi
Piłki Nożnej. Piłkarze i sympatycy Diabłów nie kryli radości, a na boisko oraz głowy
piłkarzy wylały się litry zakupionego specjalnie na tę okazję szampana. Red Devils zagrał w składzie: Arkadiusz
Klimowski, Artur Klusek,
Krzysztof Hajduk, Bartłomiej
Skwarka, Paweł Fitas, Marcin
Starosta, Kamil Karpiński,
Adrian Skwarka, Marek Markiewicz i Dariusz Michałus.
Grube Wióry reprezentowali: Przemysław Piotrowski,
Mikołaj Kamańczyk, Dariusz
Prus, Przemysław Dworakowski, Wojciech Koperniak,
Szymon Jakubiec, Adrian Budzyński i Marcin Prus.
Patronat honorowy nad
szóstym sezonem Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej objął

Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin Pluta, a główny patronat medialny sprawował
dwutygodnik „BIS”. Ponadto
ligę wsparli: Starosta powiatu
brzezińskiego Edmund Kotecki, wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz
Klimczak, wiceprzewodniczący rady powiatu brzezińskiego Bartłomiej Lipski,
firma CityNet, klub fitness
GreenFit Julia, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie Rogów”, firma
Geowork świadcząca usługi geodezyjne, Centrum Fizjoterapii Stacja Leczenia
Ruchem, przedsiębiorstwo
usługowo-handlowe „Wiśniewski”, przedsiębiorstwo
usługowo-handlowe „Marco”
oraz Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów „Włodzimierz
Kaźmierczak”.
 DS

Prezentacja drużyny Młodzików Startu Brzeziny

C

zegoś takiego jeszcze nie było. Tuż przed star tem ligowych zmagań
juniorskich drużyna Młodzików Startu Brzeziny rocznik 2006/2007 oficjalnie
zaprezentowała się rodzicom i kibicom. Prezentacja w pomieszczeniach
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Reformackiej miała wyjątkową oprawę.

Wszystko przygotował jeden z rodziców Marcin Białobrzeski.
Prezentacja stała na bardzo w ysokim poziomie.
Dzięki uprzejmości i pomocy członka zarządu

Brzezińskiego Klubu Sportowego Start Zbigniewa Zawadzkiego na ścianach pom i e s z c z e ń O SP z aw is ł y
wszystkie flagi klubowe.
Oprócz tego na telebimie
wyświetlane były zdjęcia

zawodników. Mali piłkarze po wyczytaniu swojego nazwiska przez spikera
w rytm muzyki wychodzili przez szpaler migających
lamp na środek sali, a następnie ustawiali się przy

?
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ścianie. Jako pierwszy wyszedł bramkarz Jan Śliwonik, następnie zaprezentowali się obrońcy: Marcel Korbel, Piotr Pietrzak,
Grzegorz Michalak, Patryk
Białobrzeski, Gabryś Nyk,
Krzysiek Piestrzyński. Kolejni wychodzili pomocnicy: Michał Borowiński,
Mateusz Macha, Mikołaj
Szubert, Nikodem Koziróg,

Ka c p e r Ł aw s k i , Ma c i e j
Wawrzonek, Konrad Zawitkowski, a następnie napastnicy: Damian Buldecki,
Alan Malczewski i Krystian
Frank.
Na koniec pokazali się
również: kierownik drużyny Krzysztof Ławski oraz
trener Mariusz Matusiak.
Z abrakło niestety Igora
Gąsiorowskiego i Kacpra

Frydrycha. Na zakończenie wszyscy ustawili się do
wspólnego zdjęcia. Trener
Mariusz Matusiak zapowiedział, że jego zespół w każdym meczu będzie walczył o zwycięstwo i komplet punktów i ma nadzieję,
że w tym roku uda się drużynie awansować do upragnionej ligi wojewódzkiej.
 DS

SKORZYSTAJ Z OFERTY

AUTOPROMOCJA

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

CPIK.
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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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Czarna seria Startu Brzeziny

W

Zawodnicy Startu Brzeziny w ostatnich tygodniach rozegrali cztery mecze
w ramach łódzkiej klasy okręgowej. Po wygranej nad Stalą Głowno 5:2
brzezinianie ponieśli trzy porażki z rzędu i spadli w tabeli ligowej na
dwunaste miejsce.

To czarna seria podopiecznych grających trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta
Szuberta. Wszystko wskazywało na to, że jednym z trudniejszych spotkań będzie starcie ze Stalą Głowno. Niespodziewanie było zupełnie
inaczej. W 27 minucie świetnie w polu karnym głownian
odnalazł się Dariusz Szymanek, który pokonał golkipera i dał gospodarzom prowadzenie. Przed przerwą więcej
goli już nie padło i nasz zespół
do szatni udał się przy skromnym, jednobramkowym prowadzeniu. W drugiej odsłonie w ciągu dziesięciu minut
Start przeprowadził na Stal
prawdziwą artyleryjską ofensywę, a Dariusz Szymanek
strzelił dwa gole i skompletował tym samym hat-tricka.
W 57 minucie Kubę Miszkiewicza zdołał pokonać Łukasz
Kluska. Nie wpłynęło to jednak na postawę czarno-czerwonych. Start grał swoją piłkę i podwyższał prowadzenie. W ciągu kilkudziesięciu
sekund dwukrotnie na listę
strzelców wpisał się Kamil
Szymanek i brzezinianie prowadzili z gośćmi 5:1. Stal było
stać jeszcze tylko na jedno trafienie Eryka Lebiody, ale nie
miało to wpływu na końcowe
rozstrzygnięcie. Start w tym
meczu wystąpił w składzie:
Kuba Miszkiewicz – Norbert
Kowalski, Piotr Nawrocki,

Mariusz Matusiak, Filip Niżnikowski – Dominik Jedynak,
Waldemar Pabiniak (60. Adrian Olszewski), Robert Szubert (70. Wojciech Koperniak), Tomasz Kaźmierczak
(74. Marcin Pietrzak) - Dariusz Szymanek, Kamil Szymanek.
Drugie spotkanie z rezerwami trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki zapowiadało się teoretycznie na
znacznie łatwiejsze. Wszystko
ze względu na to, że aleksandrowianie w tym sezonie nie
wygrali ani jednego meczu
ponosząc trzy porażki. Wielkim znakiem zapytania wśród
kibiców i sztabu szkoleniowego był skład Sokoła II, ponieważ według przepisów zespół
rezerw może wspomagać się
zawodnikami pierwszej drużyny grającej w trzeciej lidze. O dziwo zielono-biali do
Brzezin przyjechali bez większych personalnych wzmocnień. W wyjściowej jedenastce
gości znalazło się tylko trzech
graczy, którzy w trzeciej lidze
na boisko wchodzili wyłącznie
z ławki (Jakub Rogalski, Dawid Sarafiński i Damian Kupisz). Wszystko wskazywało
więc na to, że i w tym spotkaniu czarno-czerwoni powinni wygrać. Rywale zawiesili poprzeczkę bardzo wysoko
i od pierwszych minut zaskoczyli nasz zespół. Ostatecznie aleksandrowianie wygrali

4:0. Start zagrał w tym pojedynku w składzie: Kuba Miszkiewicz – Norbert Kowalski
(46. Adrian Olszewski), Piotr
Nawrocki (78. Dawid Krawczyk), Mariusz Matusiak, Artur Poździej - Filip Niźnikowski, Waldemar Pabiniak (46.
Tomasz Kaźmierczak), Robert
Szubert (46. Wojciech Koperniak), Dominik Jedynak - Dariusz Szymanek, Kamil Szymanek.
W kolejnym meczu nasz zespół zmierzył się na wyjeździe
z LKS Rosanów. To był doskonały moment na rehabilitację
po ostatniej porażce. Niestety, gospodarze od samego początku narzucili swój styl gry
i w pełni kontrolowali poczynania na boisku. Na pierwsze
gole przyszło czekać do końcowych minut pierwszej odsłony. W 42 minucie do siatki Startu piłkę posłał Michał
Sobczak, a sześćdziesiąt sekund uczynił to również
Mateusz Reszta. Po zmianie
stron obraz gry się nie zmienił, a rosanowianie głównie
grali z kontry. W 54 minucie
na listę strzelców wpisał się
Dariusz Jarczewski, a końcowy wynik meczu w 89 minucie ustalił Sebastian Ceglarz.
Z LKS Rosanów Start zagrał
w składzie: Kuba Miszkiewicz
– Norbert Kowalski (77. Marcin Pietrzak), Adrian Olszewski, Kacper Pawlak (46. Tomasz Białek), Artur Poździej

– Wojciech Koperniak (77.
Dawid Krawczyk), Waldemar
Pabiniak, Filip Niźnikowski,
Robert Szubert (46. Arkadiusz
Łapka) - Dariusz Szymanek,
Kamil Szymanek.
W ostatnią sobotę naszej
drużynie przyszło podejmować na Stadionie Miejskim
przy ulicy Sportowej 1 lidera łódzkiej klasy okręgowej,
czyli rezerwy pierwszoligowego ŁKS Łódź. Zespół ze stolicy naszego województwa do
tej pory wygrał wszystkie mecze i nie trudno zgadnąć, że
był faworytem. Niespodziewanie to czarno-czerwoni od
pierwszych minut prowadzili
grę i stworzyli kilka groźnych
sytuacji. W 16 minucie golkipera gości zdołał pokonać Tomasz Kaźmierczak. Jednobramkowe prowadzenie utrzymało się do przerwy. Drugie

czterdzieści pięć minut od
mocnego uderzenia rozpoczęli goście. W ciągu kilkudziesięciu sekund ŁKS strzelił
dwa gole za sprawą Damiana
Grochowskiego i Pawła Wojowskiego. W 58 minucie wyrównującą bramkę strzelił Dariusz Szymanek. Wszystko
wskazywało na to, że uda się
gospodarzom w tym meczu
powalczyć o zwycięstwo. Niestety młodzi rywale lepiej wytrzymali ten mecz kondycyjnie i decydujące ciosy zadali
w samej końcówce. Najpierw
w 72 minucie Kubę Miszkiewicza pokonał Michał Karlikowski, a kwadrans później
końcowy wynik na 2:4 ustalił
Damian Grochowski. Z ŁKS
nasz zespół zagrał w składzie:
Kuba Miszkiewicz – Norbert
Kowalski, Filip Niźnikowski (55. Wojciech Koperniak),

odbył się test temashiwari (rozbijanie przedmiotów). Pokaz poprowadził
sensei Piotr Kunce - jeden
z pierwszych uczniów sensei Dariusza Jędrzejczaka (6
dan), który opracował całą
chorografię pokazu. Karatecy otrzymali upominki,
które wręczał radny Bogdan
Walczak. To właśnie dzięki jego zaproszeniu karatecy mogli po raz kolejny zademonstrować swoje umiejętności. Należy nadmienić
że w pokazie uczestniczyli min. wielokrotni mistrzowie Polski.
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Brzeziński pokaz karate w Strykowie FOT. DARIUSZ JĘDRZEJCZAK

Adrian Olszewski (65. Robert
Szubert), Artur Poździej –
Dominik Jedynak, Waldemar
Pabiniak, Arkadiusz Łapka
(75. Marcin Pietrzak), Tomasz
Kaźmierczak (83. Kacper
Pawlak) - Dariusz Szymanek,
Kamil Szymanek.
Należy mieć nadzieje, że
najgorsze nasz zespół ma już
za sobą i przełamie się w kolejnym meczu. Najlepszą do
tego okazją będzie najbliższe spotkanie z zamykającą ligową tabelę Bzurą Ozorków.
Ten mecz odbędzie się na wyjeździe w sobotę 22 września
o godzinie 17:00. Natomiast
kolejne spotkanie na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach czarno-czerwoni rozegrają w sobotę
29 września o godzinie 16:00
z Orłem Parzęczew.
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Brzeziński pokaz karate w Strykowie
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rzezińscy karatecy mimo końca wakacji nie zamierzają zwalniać tempa. Jako
przedstawiciele Łódzkiego Centrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo ,,BUSHI”
zaprezentowali swoje umiejętności podczas VII Festynu Integracyjnego ,,LUZ – czyli
Lubię Zdrowie”, który odbył się nad zalewem w Strykowie.

Wydarzenie przyciągnęło
wielu widzów z całej okolicy. W pokazie gościnnie
wzięło wiele osób. Brzeziny reprezentowali: Oliwier
Klimowski, Franek Zawadzki, Marysia Wira, Natalia
Zawadzka oraz Aleksander
Wira. Z Łodzi do Strykowa przyjechali: sensei Marcin Lewandowski (3 dan)
i sensei Przemysław Lesiecki (1 dan). Warszawę

reprezentował sensei Piotr
Kunce (3 dan). Ze Zgierza
przyjechali: Franek Łodkowski, Wojciech Sołyga
i Łukasz Pelikan. Sekcję gospodarzy ze Strykowa reprezentowali natomiast:
Krzysztof Dziedzic, Jakub
Walak, Jan Dąbrowski oraz
sensei Daniel Jędrzejczak (2
dan).
Pokaz rozpoczęli
najmłodsi karatecy, którzy

zademonstrowali najprostsze te chni k i sztu k wa lki. Z każdą minutą wzrastał poziom techniczny. Demonstrowano kata (formy),
bunkaie (rozwiązania techniczne), shuyo waza kumite (walka zaaranżowana), samoobronę z wykorzystaniem rzutów i padów
oraz dźwigni. W użyciu były
techniki wykonywane łokciami i kolanami. Na koniec
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Odpust w parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża

U

roczystości odpustowe w parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża rozpoczęły się już
we wtorek 11 września Triduum Eucharystycznym przygotowującym do głównych
obchodów święta przypadającego 14 września. W kościele pw. św. Anny czternastego
września o 17.00 rozpoczęło się nabożeństwo i adoracja relikwii Krzyża Świętego.

Pół godziny później ulicami
Brzezin wyruszyła procesja
z relikwiarzem, który niosły
członkinie Społecznego Komitetu Odnowy Kościoła
św. Anny, dzieci i młodzież,
matki i żony oraz ojcowie

i mężowie. Suma odpustowa rozpoczęła się o godz. 18
od wystąpienia ks. proboszcza Mariusza Wojturskiego Ksiądz proposzcz przypomniał historię odnalezienia w 326 r. relikwii Krzyża

Świętego, dzięki trudowi jakiego podjęła się matka cesarza Konstantyna Wielkiego św. Helena. Został
on wystawiony na publiczny widok właśnie 14 września, stąd w Kościele tego

dnia ustanowiono święto
Podwyższenia św. Krzyża.
W brzezińskiej parafii znajduje się relikwiarz z drzazgą Krzyża Świętego zdobiony
herbem Brzezin i datą 1628 r.
Uroczystej sumie odpustowej przewodził tego szczególnego dnia ks. proboszcz
Robert Batolik kustosz Sanktuarium Maryjnego w Skoszewach Starych., W czasie

swojego kazania przypomniał słowa św. Andrzeja z Krety mówiące o tym,
że jeżeli by nie było Krzyża śmierć nie zostałaby zwyciężona oraz wskazywał, że
sami nie jesteśmy zdani na
nasz krzyż, gdyż Bóg jest
przy nas.
Tradycyjnie w dzień odpustu nie zabrakło także licznych kramów z zabawkami

dla dzieci. Odpust to wielka
coroczna uroczystość całej
rodziny parafialnej związana ze świętem patronalnym
danej parafii lub kościoła.
W brzezińskiej parafii pod
wezwaniem Podwyższenia
św. Krzyż, która została erygowana prawie 880 lat temu,
przypada ono właśnie 14
września.
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O historii relikwii Krzyża Świętego opowiedział ks proboszcz Mariusz Wojturski FOT. TOMASZ GUZEK

W sumie odpustowej wzięło udział wielu brzezinian FOT. TOMASZ GUZEK

W procesji wzięło udział liczne grono wiernych FOT. TOMASZ GUZEK

Procesja wyruszyła z kościoła pw.św. Anny około godz 17.30 FOT. TOMASZ GUZEK

Przed procesją miała miejsce adoracja relikwii Krzyża Świętego w kościele pw św. Anny FOT. TOMASZ GUZEK

W czasie procesji nie zabrakło śpiewów i modlitw FOT. TOMASZ GUZEK

