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Rada Rozwoju Biznesu w Brzezinach
Podczas spotkania, które odbyło się 2 października padły jasne deklaracje
o powołaniu Rady Rozwoju
Biznesu w Brzezinach.
Trzeba przyznać, że osoby prowadzące biznes nie
należą do tych, które mają
zbyt wiele wolnego czasu.
Jednak udało się uzgodnić
czas i miejsce spotkania dla
inicjatorów powołania zespołu, który będzie mógł
wspierać przedsiębiorców.

W programie sp otkania
znalazły się między innymi prelekcje poświęcone
budowaniu potencjału firmy i rozwijaniu innowacji. Podczas spotkania na
temat funkcjonowania rodzinnego biznesu mówiła Ewa Sobkiewicz, prezes
Stowarzyszenia Inicjatywy
Firm Rodzinnych.
In i c j at y w a p owo ł an i a
R a d y R o z w oj u B i z n e s u
w Brzezinach spotkała się

z dużym zainteresowaniem
przedsiębiorców. Świadczy o tym ich liczny udział
w podpisaniu deklaracji
przystąpienia do rady.
Jak zapowiedział uczestniczący w spotkaniu Burmistrz Brzezin Marcin Pluta Rada Rozwoju Biznesu st anie się zesp ołem w któr ym będą wypracowane rozwiązani a, aby loka lny biznes

w Brze zinach był coraz
mocniejszy i bardziej innowacyjny. Oznacza to takż e ut r z y m an i e d obr ych
war unków rozwoju małych, średnich i dużych

przedsiębiorstw. Do elementów sprzyjając ych
przedsiębiorcom Marcin
Pluta zaliczył powstającą
w mieście strefę biznesu.
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

O

d dłuższego czasu przedsiębiorcy brzezińscy sygnalizowali potrzebę
powołania zespołu, który podejmie działania na rzecz rozwoju biznesu.
Chodzi głównie o wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i propagowanie
innowacyjnych rozwiązań.

Marcin Pluta podczas Rady Rozwoju Biznesu w Brzezinach

Zespół 4Dreamers wystąpi w Brzezinach



Ten wyjątkowy boys band tworzą chłopcy którzy poznali się przy okazji programu
The Voice Kids. Zaśpiewają w Brzezinach przy okazji ekologicznego pożegnania lata
13 października.

Ten festyn rodzinny organizują Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach wraz z Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej w Brzezinach.
Grupę 4Dreamres tworzą
bardzo młodzi chłopcy Jakub
Szmajkowski, Mateusz Gędek, Maksymilian Więckowski i Tomasz Gregorczyk. Połączyła ich pasja do muzyki, a
wspólny projekt już zaowocował popularnością i sukcesem.
Nastolatkowie to wyjątkowo
utalentowani muzycznie młodzi ludzie. Najstarszy z nich

Tomasz Gregorczyk w dniu
przesłuchania do The Voice
Kids miał 14 lat. Boys band
4Dreamers wydał już swoją pierwszą płytę. Na debiutanckim krążku znalazły się
hity „Sekret”, „Też Tak Masz”
i „Drugi Raz”. Grupa promuje płytę spotykając się z fanami w całej Polsce.
13 października będzie
można zobaczyć ich koncert
w Brzezinach podczas festynu rodzinnego. Impreza rozpocznie się o 15.00 na boisku
przy Szkole Podstawowej nr

2 w Brzezinach. Oprócz tego
organizatorzy przygotowali mnóstwo innych atrakcji dmuchane zamki i zjeżdżalnie, malowanie twarzy, pokazy strażackie oraz konkursy o
tematyce ekologicznej. Zdrowy tryb życia będzie propagował Jakub Deląg, mistrz świata
w nordic walking, który przybliży zainteresowanym zasady bezpiecznego i efektywnego chodzenia. Będą darmowe kiełbaski. Młodzi artyści
z 4Dreamers wręczą również
nagrody laureatom konkursu.

Na pikniku odbędzie się
także prezentacja brzezińskich
stowarzyszeń oraz oferty zajęć

Miasta Brzeziny dla dzieci,
które realizują Centrum Promocji i Kultury i Centrum

Kultury Fizycznej w Brzezinach.

 red

Redakcja „Brzezińskiego Informatora Samorządowego” informuje czytelników, że od 4 października zmieniamy na
lepsze zasady kolportażu naszej gazety. W związku z ogromnym zainteresowaniem brzezinian poszerzamy znacząco
listę punktów, w których czytelnicy będą mogli otrzymać „BIS”. Będą to najbliższe sklepy spożywcze, stacje benzynowe,
biblioteka, miejskie urzędy i instytucje. Co ważne, wzrośnie kilkukrotnie liczba egzemplarzy dostarczanych do
wszystkich punktów. Nasza gazeta „BIS” nadal będzie trafiać do skrzynek pocztowych mieszkańców i pozostanie
bezpłatna. Życzymy przyjemnej lektury.

2
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Wielka Zbiórka Zabawek


Wybory samorządowe 2018



21 października odbędą się wybory, podczas których wybieramy burmistrza a także
radnych do rady miasta, rady powiatu i sejmiku województwa. Ich kadencja trwać
będzie nie 4 jak dotychczas, ale 5 lat.

W wyborach do Rady Miasta, dokładnie tak samo jak
podczas ostatnich wyborów
samorządowych, Brzeziny zostały podzielone na 15
jednomandatowych okręgów.
1 3 kom ite tów w y b orczych zgłosiło od 1 do 15
kandydatów, łącznie 84
kandydatów. Liczba uprawnionych do głosowania na
terenie Brzezin wynosi ponad 9900 osób. W piątek 28
września odbyło się losowanie numerów list komitetów
wyborczych przeprowadzone przez miejską komisję
wyborczą.
Komitety, które wystawiły swoich kandydatów do
Rady Miasta Brzeziny:

K W W Poroz u m i e n i e
Sp o ł e c z n e Z i e m i B r z e zińskiej, KWW Kukiz’15,
KW Prawo i Sprawiedliwość, KWW „Centrum”,
KWW Tadeusza Baruckiego, KWW Ilona Skipor
Plan na Lepsze Jutro, Komitet Wyborczy PSL, KWW
Janusz Nowański Plan Naprawy Brzezin, KWW Tadeusza Klimczaka, KWW
Andrzej Kurczewski, KWW
Wspólny Dom Brzeziny,
KWW Zbigniewa Lechańskiego. KKW Przemysław
Maślanko
W październikowych wyborach wybrany zastanie
także burmistrz Brzezin.
W przypadku nieuzyskania przez któregokolwiek

z kandydatów ponad 50%
ważnie dodanych głosów
o wyborze przesądzi druga
tura planowana na 4 listopada, do której przejdą kandydaci z największą liczbą
głosów. O fotel burmistrza
ubiegać się będzie sześciu
kandydatów.
W wyborach do sejmiku
województwa miasto Brzeziny umieszczone zostało
w okręgu nr 5 obejmującym
Skierniewice, powiat opoczyński, powiat rawski, powiat skierniewicki, powiat
tomaszowski, powiat brzeziński, w którym wybieranych jest 5 radnych spośród
82 kandydatów zgłoszonych
przez 13 komitetów wyborczych. 
 GK

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach rozpoczęło nowy sezon zajęciowy.
Oprócz już kultowych pozycji zaczynamy zupełnie nowe zajęcia. Nowością
w Centrum będą zajęcia teatralne.

Do grupy zapraszamy dzieci w wieku od 7 lat. Zajęcia są całkowicie bezpłatne, odbywać się będę w środy w godzinach 17:00-19:00.
Inną nieodpłatną propozycją
są warsztaty dziennikarskie,
które poprowadzi redaktor
naczelna „Brzezińskiego Informatora Samorządowego”
Anna Barańska-Bekrycht.
Te zajęcia dedykowane są
młodzieży, a w szczególności tym, którzy wiążą swoją
przyszłość z zawodem dziennikarza lub pracą w mediach.

Warsztaty odbywać się będą
w czwartki o godz. 17:00.
Przez trzy dni w tygodniu
Centrum oferuje bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy będą
rozwijać swoje umiejętności ruchowo-wokalno-plastyczne. Z bezpłatnych zajęć
ogólnorozwojowych będzie
można skorzystać we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 15:00-20:00.
W związku z uruchomieniem nowych propozycji

ogłaszamy Wielką Zbiórkę
Zabawek, dzięki której będziemy mogli doposażyć salę
zajęciową. Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się
nieużywanymi już zabawkami, grami planszowymi, puzzlami, pluszakami, zabawkami edukacyjnymi czy książkami dla dzieci, zapraszamy
do Centrum. Po godzinie
16.00 przekazane rzeczy będzie można zostawiać na
portierni Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach.
 red

MISTYCZKA RÓŻAŃCA Z BRZEZIN – ZAPRASZAMY NA SYMPOZJUM
W sobotę 13 października o godz.13.00 w sali kinowej Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza
10/12 odbędzie się sympozjum „Barbara Kloss – mistyczka różańca świętego z Brzezin” poświęcone życiu i objawieniom
znanej mistyczki Barbary Kloss. Po zakończeniu części konferencyjnej w Kaplicy pw. NMPCZ odbędzie się część modlitewna
– rozpoczęcie o godz. 18.00 mszą świętą, następnie nabożeństwo fatimskie i Jerycho Różańcowe do godz. 6 rano w niedzielę.
Udział w sympozjum jest bezpłatny. Organizatorem wydarzenia jest Grupa Modlitewna Ojca Pio działająca przy klasztorze
oo. Franciszkanów.
ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE - do

20%*

DRZWI POKOJOWE - do 10%*

24/XI/2017

OKNA - do

30%

23/I/2018

SUPER PROMOCJE JESIENNE

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!

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

1/X/2018

REKLAMA

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

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) wywieszony jest na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości gruntowej o pow.
30 m2 stanowiącej część działki nr 2697/11, położonej w Brzezinach przy ul. Św.
Anny, przeznaczonej do oddania w najemna okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego
najemcy.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od 20 września 2018r. do 11
2/X/2018
października 2018 r.
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Trwa głosowanie nad budżetem obywatelskim

D

 20 października w formie papierowej można głosować nad projektami
o
zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego na
rok 2019. Należy składać karty do głosowania w wyznaczonych punktach lub
przekazać wypełnioną kartę do głosowania pocztą na adres korespondencyjny
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

D o końc a p aździer ni ka
można głosować elektronicznie za pośrednictwem
strony bo.lodzkie.pl.
W tym roku zgłoszono
ponad 200 projektów, których wartość wynosi ok. 46
milionów złotych. Do realizacji przeznaczone zostaną te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.
Do podziału jest 8 milionów złotych, z których 6
przeznaczoych jest na projekty realizowane w subregionach. W tym roku jedna osoba może oddać głos
maksymalnie na 4 zadania:
1 zadanie wojewódzkie oraz

3 zadania z puli subregionalnych (można zagłosować
na wybrane projekty z różnych subregionów, niezależnie od miejsca zamieszkania). Wyniki głosowania
będą znane pod koniec listopada 2018 r. urna do głosowana znajduje się w budynku starostwa powiatowego przy sekretariacie.
Wśród zgłoszonych projektów jest m.in. projekt
oznaczony numerem 232
pt. „Są pszczoły, jest życie”
przygotowany przez Rejonowe Koło Pszczelarzy
w Brzezinach. Jest to projekt edukacyjny, mający

na celu przeciwdziałanie
systematycznemu ginięciu pszczół powodowanym
brakiem bioróżnorodności
przyrodniczej, masową nie
zawsze zgodną z normami
chemizacją upraw, zmianami strukturalnymi w rolnictwie, czy też występowaniem okresów głodowych
dla pszczół spowodowanych
brakiem pyłku i nektaru.
- Realizując projekt chcemy uwrażliwić każdego, komu bliska jest przyroda, zdrowszy styl życia
oraz to jak ważnym czynnikiem w tej przyrodzie jest
pszczoła, bo gdy ona zgonie

po kilku latach zginie i człowiek - mówi Zbigniew Sokołowski prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. W założeniach
projektu jest wzbogacenie
bazy pożytkowej dla pszczół
poprzez realizację tysięcy
nasadzeń drzew, krzewów,
bylin i wysiew roślin miododajnych, a także przeprowadzenie wielu spotkań
i warsztatów połączonych
z prezentacją tematów z życia pszczół, ochrony roślin
oraz wytwarzanymi przez
pszczoły produktami, których będzie można także
spróbować. Organizacja kilkunastu spotkań planowana
jest w Brzezinach w budynkach użyteczności publicznej m.in. Urzędzie Miasta
oraz brzezińskim Centrum
Promocji i Kultury. Koszt

projektu opiewa na ponad
230 tys. zł.
Pod numerem 280 Agnieszka Kostrzewska wiceprezes Strefy Rowerowej
Brzeziny zgłosiła projekt
budowy stacji do samodzielnej napraw y rowerów na terenie powiatów
- brzezińskiego, łódzkiego
wschodniego, tomaszowskiego i skierniewickiego.
Za kwotę ponad 111 tys.
zł wnioskodawca zamierza
ustawić 13 stacji do samodzielnej naprawy rowerów
usytuowanych na skrzyżowaniach najczęściej uczęszczanych przez rowerzystów
szlaków przebiegających
na wschód od Łodzi przy
drogach wojewódzkich lub
podlegających marszałkowi. Jedna z nich miałaby
się znajdować w Brzezinach

p r z y u l . Mo d r z e w s k i e go. Pozostałe w Andrespolu, Kurowicach, Rokicinach Kolonii, Ujeździe,
Będkowie, Brójcach, Kołacinie, Jeżowie, Skierniewicach i Tomaszowie Mazowieckim. Stacje wyposażone będą w uchwyt na rower
oraz zestaw narzędzi do samodzielnej naprawy roweru, a także pompkę rowerową. Stacja może być także
wykorzystywana do naprawy deskorolki oraz wózka
dziecięcego czy też inwalidzkiego. Tego typu stacje
funkcjonują w Łodzi, jednak brakuje ich w mniejszych miejscowościach. Nie
mając możliwości naprawy roweru w domu, można naprawić go w tego typu
punktach.

 GK

REKLAMA

KIERMASZ ZNICZY
CENY HURTOWE
(oferta ważna do wyczerpania zapasów)

W tej kadencji 2014-2018 miałam zaszczyt jako radna reprezentować powiat Brzeziny w Sejmiku Województwa
Łódzkiego. Jest to dla mnie powrót do korzeni, gdyż tu się urodziłam i wychowałam. Moja pierwsza praca to
kierownik biura poselskiego w Brzezinach posła Krystyny Ozga (1993-1997).
W Sejmiku, jako Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu, Członek Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Członek Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej:
• wnioskowałam o pomoc dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi;
• o zwiększenie środków finansowych na wsparcie rolników, m. in. spółek wodnych;
• zabiegałam o utworzenie grantów sołeckich na realizację inicjatyw mieszkańców wsi;
• pracowałam nad przygotowaniem uchwały d/t przyznawania nagrody sejmiku wojewódstwa łódzkiego dla
twórców, zespołów, stowarzyszeń i instytucji które mają osiągnięcia promujące nasz region;
• wnioskowałam o zwiększenie dotacji na doposażenie sprzętu dla OSP;
• a także o zwiększenie dotacji na prace konserwatorskie i prace budowlane przy zabytkach (np. w roku 2015
w budżecie woj. było na ten cel 1 mln zł, a na 2018 - 5 mln zł).
Wspierałam wnioski władz gmin i powiatów o pozyskiwanie dotacji na modernizację i budowę dróg, rozbudowę
bazy sportowej, doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach. Inspirowałam Ośrodki Kultury, twórców,
stowarzyszenia do udziału w różnych konkursach wojewódzkich.
Chcę też poinformować, że nie zawsze zgadzałam się z rekomendowanymi przez Zarząd Województwa
propozycjami, np:
• nie poparłam w XII 2017 r. uchwały o kolejne dalsze zadłużanie naszego województwa;
• w trosce o lepszą ochronę zdrowia mówię stop prywatyzacji szpitali;
• byłam przeciwna obniżeniu dotacji na Spółki Wodne z 2 mln zł na 1 mln zł w 2017 r.
Te podane przykłady oraz wiele innych, które przekazywałam na spotkaniach z wyborcami, były powodem
wyjścia z klubu PSL.
Szanowni Mieszkańcy miasta Brzezin i powiatu Brzezinskiego!
Kierując się hasłem: Zawsze z Ludźmi i dla Ludzi, podjęłam decyzję kandydować po raz drugi do sejmiku
województwa łódzkiego. Ofertę do kandydowania otrzymałam z partii Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli uzyskam
poparcie wyborców to moje doświadczenie i zdobyta wiedza pozwoli mi jeszcze lepiej wypelniać tę misję, bo
tak traktuję mandat radnego.
Z wyrazami szacunku
Wrzesień 2018 r.
Beata Ozga-Flejszer

4/IX/2018

Szanowni Państwo!
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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

Przebudowa w miejscowości Gałkówek Kolonia

P

rzebudowa obiektu mostowego w pasie drogi
powiatowej Nr 2913 E wraz z dojazdem na
długości 1000 mb w miejscowości Gałkówek
Kolonia

W ramach zadania przebudowywany jest istniej ą c y o bi e kt m o s t ow e g o

wraz z przebudową dojazdu do obiektu w pasie drogi powiatowej nr 2913 E.

Przebudowie podlega odcinek o długości 1000 mb
wraz ze zjazdami do posesji i remontem dwóch przepustów φ 800 mm, L=8,0
m. W zakresie przedmiotu
zamówienia ujęto przebudowę obiektu mostowego,

przebudowę nawierzchni
jezdni, poboczy oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.
Termin wykonania zadania 16 listopada 2018 r.
Wartość zadania: 1 830
842,22 zł

Kwota za nadzór nad inwestycją: 9 840,00 zł
Kwota za nadzór archeologiczny: 5 000,00 zł
Środki własne: 906
142,22 zł (roboty budowlane) + 14 840,00 zł (nadzór)

Dofinansowanie
I. Z rezerwy subwencji
ogólnej Budżetu Państwa
w kwocie 884 700,00 zł
II. Dotacja celowa z Gminy Brzeziny 40
000,00 zł.

Bezpłatne Badania
dla Mieszkańców
Powiatu Brzezińskiego
W trosce o zdrowie mieszkańców Powiatu Brzezińskiego, Starosta Edmund Kotecki wraz Prezesem Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia
w Brzezinach Jackiem Sokołowskim serdecznie zapraszają na bezpłatne
badania Endoskopowe ( Kolonoskopia i Gastroskopia ) w trybie ambulatoryjnym dla pełnoletnich mieszkańców Powiatu Brzezińskiego. Badania
te będzie można wykonać w październiku i listopadzie w Powiatowym
Centrum Zdrowia w Brzezinach. Warunkiem skorzystania z wyżej wymienionych badań jest rejestracja ze skierowaniem na badania w budynku Szpitala - wejście D od strony ul.Skłodowskiej - Curie.
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Miejskie działki na sprzedaż
po atrakcyjnych cenach
Miasto Brzeziny ogłosiło czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Do sprzedaży przeznaczonych jest 13 działek przy ul. Wojska Polskiego.
Wielkość działek wynosi od 979 m² do 1675 m². Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
działki te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z uzupełnieniem zabudowy
usługowej. Grunty będą miały zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez gminną drogę
wewnętrzną.
Cena wywoławcza jest niższa o 20 % w stosunku do wartości nieruchomości i wynosi od 35zł/m²
do ok. 50 zł/m². Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT
23 %. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie na rachunek Miasta wadium w wysokości 5 tys.
złotych za jedną działkę.
Ogłoszenia o przetargach znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl w zakładce Zrób
z nami biznes/Przetargi, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Majątek miasta/zbycie mienia
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Szczegółowe informacje o działkach 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.
REKLAMA

@KotigoPL

Hodowla kotów
rasy ragdoll
Mamy wolne kocięta
po wspaniałych rodzicach
3/X/2018

tel. 502 732 789
Dorota Guzicka - Sienkiewicz

Serdeczne
podziękowania

dla Radnego
Powiatu Brzeziny
pana Bartłomieja Lipskiego

14/IX/2018

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

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź z siedzibą w Łodzi,
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.
Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Brzezinach przy ul. Antoniego Hetmana 3 (dawniej Kulczyńskiego 3)
(województwo łódzkie, powiat brzeziński, miejscowość Brzeziny).
Powierzchnia lokalu – 114m2.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się
na stronie internetowej:
https://pgedystrybucja.pl/Przetargi/sprzedaz-nieruchomosci2/Oddzial-Lodz

4/X/2018

Kotigo*PL
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

WÓJT GMINY BRZEZINY

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 272/1 o powierzchni 0,5990 ha stanowiącą własność Gminy Brzeziny położonej w miejscowości Poćwiardówka, gmina Brzeziny,
objętą księgą wieczystą KW 19212 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzezinach.
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, 95-060 Brzeziny w sali konferencyjnej.
Dla potrzeb przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 272/1 o pow. 0,5990 ha ustala się następujące warunki:
• Cena wywoławcza – 7 980,00 zł,
• Wadium – 798,00 zł,
• Minimalne postąpienie nie może być niższe niż –100,00 zł.
Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt. 9 w związku z art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221).
Wadium należy wpłacać wyłącznie w pieniądzu PLN w terminie do dnia 19 listopada 2018 roku na konto Urzędu Gminy w Brzezinach nr 08 878100060042937720000150 Bank Spółdzielczy w Andrespolu O/ Brzeziny, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy. Dokument wpłaty wadium powinien zawierać dane uczestnika przetargu. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 19 listopad 2018 roku wadium
znalazło się na rachunku bankowym organizatora przetargu.
Uzasadnienie wyboru przetargu ustnego ograniczonego:
Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405), które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy.
Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej
może być wyłącznie rolnik indywidualny.
Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U z 2018 r., poz. 650,651,1479,1507,1669), prawo pierwokupu przysługuje również Lasom Państwowym.
Opis nieruchomości:
Działka gruntowa niezabudowana. Na powierzchnię działki składają się grunty klasy IV b, V, VI oraz 800 m2 lasu. Las to w większości samosiewy brzozy i sosny.
Przedmiotowa działka jest w kształcie prostokąta. Szerokość działki od strony wsi Poćwiardówka wynosi 6m, a od strony drogi wojewódzkiej nr 708 w kierunku Strykowa, około 8 m. Działka jest wąska i długa. Od strony Poćwiardówki w pasie 70 m
w głąb działki od drogi gminnej nr 364, działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową. Pozostała część działki nie posiada planu zagospodarowana przestrzennego. Od strony Poćwiardówki posiada dostęp do mediów w postaci wody
i sieci energetycznej. Przedmiotowa działa położona jest w centralnej części miejscowości Poćwiardówka. Sąsiedztwo stanowią podobne działki i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Działka w obecnej chwili pozostawiona w ugorze.
Stan zagospodarowania określono, jako średni. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
Warunki udziału w przetargu:
1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 1405) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej tj.:
- dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której
położone jest gospodarstwo rolne (załącznik nr 1);
- oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego (załącznik nr 2);
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);
- potwierdzenie wniesienia wadium;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (załącznik nr 3);
- osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po
cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
2. Termin zgłoszenia uczestnika w przetargu upływa w dniu 19 listopada 2018 roku zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy w Brzezinach (sekretariat) w formie pisemnej załączając dokumenty wymienione w art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego.
3. Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i poda do publicznej wiadomości do dnia 21 listopada 2018 roku listę osób zakwalifikowanych do ww. przetargu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy w Brzezinach.
4. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości oraz oryginałem dowodu wpłaty wadium, które okazuje komisji przetargowej.
5. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem zapoznać się z dokumentacją i warunkami przetargu.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem
negatywnym.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wadium przepada.
8. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
9. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Okazanie granic geodezyjnych lub ewentualnego ich wznowienia Nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
10. Cena sprzedaży nieruchomości jest płatna jednorazowo i podlega zapłacie z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na rachunku Urzędu Gminy na dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.
11. Nie stawienie się Nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy lub nie wpłacenie w terminie należności o której mowa w pkt. 11 może spowodować odstąpienie
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
12. Dodatkowe informacje dot. nieruchomości i przetargu na stanowisku ds. gospodarki i ewidencji opłat komunalnych, nr tel. /46/ 874 23 66.
13. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzezinach -www.gminabrzeziny.pl, a także podlega zamieszczeniu w prasie.
14. Zastrzega się prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w przypadkach określonych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz unieważnienia przetargu lub jego odwołania z uzasadnionych przyczyn.
Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Barbara Hojnacka
REKLAMA

11/V/2018

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

22/X/2017

15/I/2013

1/I/2011

22/X/2017

5/I/2014

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

Zatrudnię
Szwaczki
Praca stała
Stałe kroje
Wysokie zarobki
Możliwość
zakwaterowania
513 761 761
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Pobiegli 100 km na 100 lecie odzyskania niepodległości

B

ieg Siedmiu Dolin organizowany w Krynicy Zdrój odbył się 8 września. To dość
trudny bieg górski z przewyższeniami +/- 4000 m na trasie, która obejmuje
100 kilometrów. Należało ją pokonać w wyznaczonym limicie czasowym
wynoszącym 17 godzin.

Z Brzezin w tym niełatwym
górskim biegu uczestniczyło trzy osoby pod szyldem
nowo utworzonego Klubu
Biegacza Brzezińskie Dziki. Byli to Krzysztof Kotynia,
Waldemar Wojciechowski
i Stanisław Żurek. Przygotowania do biegu trwały kilka
miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku trójka biegaczy
z Brzezin pokonała dystans
64 km, a już w grudniu zapisała się na 100 km w edycji

2018 r.Ponad 650 biegaczy
wystartowało o godz. 3.00
rano z deptaka w Krynicy
Zdrój. Trasa wiodła dalej na
szczyt Jaworzyny Krynickiej
(1114 m) do Rytra przez Radziejową (1262 mm ), Wielkim Rogaczem (1182m),
Eliaszówkę (1124m), Piwniczną Zdrój, Wielcholmę
Wielką, Szczawnikiem, obok
Schroniska Bacówka nad
Wierchomlą (887m, gdzie
kibicowali goście wesela

góralskiego ), Runek (1080)
i zbiegiem ok. 8 km do mety
w Krynicy Zdroju.
- Od Bacówki do Krynicy biegłem z 2 biegaczami,
z których jeden miał latarkę- czołówkę, bo zrobił się
zmrok, mieliśmy duże wątpliwości czy ukończymy w limicie 17 godz. Ostatnie 8 km
to zbieg, przyspieszyliśmy.
Ja nadawałem tempo, a drugi świecił i tak wpadliśmy
na metę na 5 minut przed

limitem końcowym biegu.
Trasę pokonałem w czasie 16
godzin, 54 minut i 17 sekund
z czego się cieszę - mówi
Krzysztof Kotynia.
- Od 30 km zmagałem się
z odnowioną kontuzją kolana i na 45 km zapadła jedyna rozsądna decyzja na
tym etapie biegu. Musiałem
zejść z trasy, aby nie pogłębiać dalej urazu. Szkoda, bo
forma fizyczna pozwala optymistycznie patrzeć na dalszy przebieg rywalizacji. Jednak nie ma tego złego, co by
na dobre nie wyszło. Wrócę
silniejszy – mówi Waldemar
Wojciechowski.

- Przebiegłem 100 km w 18
godzin na mecie byłem bardzo szczęśliwy, a najlepszą
nagrodą była żona czekająca
z medalem – mówi Stanisław
Żurek.
Bieg w wyznaczonym limicie ukończyło niespełna
400 biegaczy. Warto dodać,
że w biegu na 3 kilometry,
dla uczestników od 13 roku
życia, Jan Kotynia zajął 74
miejsce, spośród 300 uczestników.
Trójka biegaczy w Brzezin
chciałaby podziękować Marcinowi Plucie, Burmistrzowi Brzezin za motywowanie do biegu. Jednocześnie

z zadowoleniem obserwuje
rozpoczęcie prac remontowych bieżni stadionu miejskiego, tak potrzebnej dla
miejscowych biegaczy, których jest coraz więcej w Brzezinach i Powiecie Brzezińskim. Nowo utworzony Klubu Biegacza Brzezińskie
Dziki jest otwartym klubem,
w szeregi którego mogą wstąpić zainteresowani bieganiem. Najbliższy bieg, w którym wystąpią, to bieg do gorących źródeł w Uniejowie
na dystansie 10 kilometrów,
który odbędzie się w drugiej
połowie października. 
 GK

Krzysztof Kotynia, Waldemar Wojciechowski i Stanisław Żurek uczestnicy biegu 100 km na 100 lecie odzyskania niepodległości FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

17/VIII/2017

REKLAMA

9 – 12 i 15.10.2018r. w godz.
8:00 do 14:00: Bronowice A.
10.10.2018r. w godz. 8:00 do
15:00: Brzeziny ul.: Waryńskiego, Krakówek, Nowa, Słowackiego Nr od 22 do 29.
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akończył się już sezon wycieczek organizowanych
przez Strefę Rowerową „Brzeziny”, a rozpoczął się
cykl jesienno-zimowych spotkań, z których pierwsze
dotyczyło wspomnień z podróży na Gibraltar.

Ostatni rajd pod hasłem „Na
krętych drogach do Niepodległej” zorganizowany został
w dniu 23 września wspólnie
ze Stowarzyszeniem Patriotyczne „Brzeziny” oraz Muzeum im. Leokadii Marciniak
w Gałkowie Dużym. Uczestnicy tego wyjazdu poznawali miejsce upamiętniające walkę o niepodległość, jakie znajdują się w gminach Brzeziny
i Dmosin. 28 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Brzezinach, gdzie funkcjonuje Dział Zbiorów Regionalnych prowadzony przez Marię Witkowską, odbyło się natomiast spotkanie z Filipem
Kordiaszem, który opowiadał

o swojej niecodziennej, rowerowej wyprawie na odległy
Gibraltar. Przejechał on wówczas około 1200 kilometrów,
którą to podróż udokumentował licznymi fotografiami.
Co ciekawsze w tym samym
roku „zdobył” on także rowerem „North Cape” czyli najdalej na północ wysunięty kraniec Europy.
- Było to pierwsze z cyklu
spotkań z podróżnikami jakie co miesiąc będą odbywać
się w brzezińskiej bibliotece
- informuje prezes Strefy Rowerowej Brzeziny Krzysztof
Wątorowski. Zbiegło się ono
w czasie także ze Światowymi
Dniami Turystyki. Rowerzyści

mogli obejrzeć wówczas także
wystawę poświęconą przedwojennemu, polskiemu podróżnikowi Kazimierzowi
Nowakowi. Wiceprezes organizacji – Agnieszka Kostrzewska zachęcała też uczestników
tego spotkania od udziału
w akcji sprzątania cmentarzy
jaką organizuje Strefa Rowerowa Brzeziny. Jako pierwszy
w dniu 29 września sprzątano
cmentarz w Pustułce.
Na kolejne soboty zaplanowano akcje porządkowe na
cmentarzu w Gałkówku Kolonii, ewangelickim cmentarzu w Brzezinach i nekropolii
w Wiączyniu. Wkrótce członkowie strefy rowerowej Brzeziny rozpoczną sezon „morsowania”, czyli zimowych kąpieli w lokalnym zbiornikach
wodnych, który rozpoczną
w Strykowie. O szczegółach

FOT.PIXABAY.COM

Jesień w Strefie Rowerowej Brzeziny

Wizyta Filipa Kordiasza rozpoczęła cykl spotkań z podróżnikami FOT. TOMASZ GUZEK
tych wszystkich działań można poczytać na stronie internetowej organizacji www.s-r-b.pl oraz Facebookowym

profilu „StrefaRowerowaBrzeziny”. Warto też wspomnieć,
że w tym roku minie już 5
lat, działalności tej aktywnej

Nowy rok w „Świetliku”

Świetlica w Grzmiącej





Nowy rok zajęć w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik” ruszył 17 września.
Na zajęcia będzie uczęszczać około 30. dzieci, którymi będzie się opiekować trzech
wychowawców.
łódzkiego planetarium w EC1.
Korzystano także z gościnności brzezińskich instytucji. Dzieci odwiedziły m.in.
Komendę Powiatową Policji w tym z okazji Święta Policjanta, Komendę Powiatową Straży Pożarnej, Muzeum
Regionalne, gdzie piekły pizzę w piecu chlebowym i Miejską Bibliotekę Publiczną, gdzie
poznały historię podróżnika
Kazimierza Nowaka i spotkały

się z lokalnymi „podróżnikami” ze Strefy Rowerowej Brzeziny. Nie zabrakło także zajęć
sportowych i wyjść na basen.
Prowadzone były także wspólne zajęcia z uczestnikami projektu Senior+.
Po wakacjach na „świetliki”
czekały odnowione pomieszczenia i obecnie świetlica będzie czynna od poniedziałku
do piątku w godz. od 10.00 do
18.00. 
 TOM

Uroczyste oddanie do użytkowania świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą w Grzmiącej gmina Brzeziny miało miejsce 28 września. Inwestycję tę realizowano od 2017 r., a jej
wartość to blisko 1,6 mln złotych.

W uroczystości wzięli udział
m.in. Łódzki Komendant
Wojewódzki PSP w Łodzi st.
bryg. Jarosław Wlazłowski,
Komendant PSP w Brzezinach st. bryg. Dariusz Guzek
Starosta Brzeziński Edmund
Kotecki, Prezes ZP ZOSP
RP w Brzezinach dh Leszek
Jarząb oraz samorządowcy z powiatu brzezińskiego
i gminy Brzeziny. Nie zabrakło symbolicznego przecięcia
wstęgi okolicznościowej, występów dzieci i podziękowań
od mieszkańców. Uroczystość zyskała właściwą oprawę dzięki udziałowi Orkiestry
Strażackiej z Syberii i obecnych na uroczystości pocztów

sztandarowych. Obiekt został poświęcony przez kapelana wojewódzkiego strażaków
Adama Stańdo oraz miejscowego proboszcza Ireneusza
Bankiewicza. W nowo oddanym budynku funkcjonować
będzie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koło
Gospodyń Wiejskich, ale też
władze sołectwa i miejscowe Koło Seniora oraz lokalna społeczność zainteresowana włączeniem się w życie wsi.
Prace budowlane przy
przebudowie i rozbudowie
budynku komunalnego zakończyły się, a Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił Gminie Brzeziny

pozwolenia na użytkowanie.
Decyzja stała się prawomocna
z dniem 22 września 2018 r.
Powierzchnia zabudowy zrealizowanego obiektu
to 290,19 m², powierzchnia
użytkowa 189,25 m², kubatura 828,89 m3. Na całość składa się duża sala spotkań, zaplecze sanitarno-higieniczne,
zaplecze techniczne, szatnia,
mała sala spotkań, kotłownia
wraz ze składem opału. Z dużej sali spotkań wyjście prowadzi na taras otoczony zielenią i drzewami. Wykonawcą
była firma „MODERNDOM”
s.c. z siedzibą w Skierniewicach.
 TOM

FOT. TOMASZ GUZEK
FOT. TOMASZ GUZEK

To już kolejny 18 rok działalności świetlicy. - Można powiedzieć, że jesteśmy już pełnoletni i kolejne pokolenie
dzieci może dostać od nas
pomoc w odrabianiu lekcji,
otrzymać posiłek i spędzić
miło czas - informuje wychowawca Daniel Szymczak.
Wspominając wakacje,
dzieci miały czas wypełniony
wieloma atrakcjami. Wśród
nich była m.in. wycieczka do

grupy rowerzystów i wkrótce będziemy zapraszać na obchody tego jubileuszu.

 TOM

Jeszcze w Świetliku są żywe wspaniałe wspomniania z wakacji, a już na dzieci czekają kolejne atrakcje

Powierzchnia oddanej świetlicy w Grzmiącej to blisko 300 m.kw. FOT. TOMASZ GUZEK
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Seniorzy odwiedzili DPS

Koronkowy prezent dla CPiK





Wśró d goś ci by li t a kże
przedstawiciele brzezińskiego Centrum Promocji i Kultury. Spotkanie rozpoczęło się od poczęstunku. Przy
szklance gorącej herbaty
i domowym cieście seniorzy

przełamali pierwsze lody. Powodem spotkania było „Narodowe czytanie” w ramach
jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Seniorzy odwiedzili DPS FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Jak nietrudno zgadnąć
czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Rozpoczęte po godzinie 9.00 spotkanie trwało niemalże do południa z krótkimi przerwami
na zmianę lektorów czytających „Przedwiośnie”. Było
to pierwsze spotkanie seniorów dwóch różnych instytucji. Już teraz wiadomo, że nie
było ostatnie. 
 GK

Centrum Promocji i Kultury wzbogaciło się o piękne koronkowe wyroby. To prezent od pani Józefa Staszek, która wykonała własnoręcznie serwetki w kolorach
znajdujących się w logo placówki.

Od pięciu lat pani Józefa Staszek mieszka w brzezińskim
Dom Pomocy Społecznej.
Pomimo swoich 92 lat pozostaje sprawną i pogodną osobą. Wiele swojego czasu poświęca na realizację swojej
pasji jaką jest szydełkowanie.

Na ręce dyrektora Centrum
Promocji i Kultury Krzysztofa Rokickiego pani Józefa
przekazała wykonane piękne
serwetki. To niezwykły prezent ponieważ został zrobiony w kolorach białym, czerwonym i zielonym. Te kolory

znajdują się na fladze miasta
Brzeziny i w logo Centrum
Promocji i Kultury. W imieniu pracowników Centrum
dyrektor Rokicki serdecznie podziękował ofiarodawczyni.
 red

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

 piątek 28 września uczestnicy Domu Dziennego
W
Pobytu „Senior +” w Brzezinach prowadzonego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odwiedzili
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Na ręce dyrektora CPiK Krzysztofa Rokickiego pani Józefa przekazała wykonane piękne serwetki

Powodem spotkania było „Narodowe czytanie” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA
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Koronkowy prezent dla CPiK FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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„Podróż Orient Expressem”
O
rient Express to wyjątkowy ekskluzywny pociąg. Pierwszy raz wyruszył
w 1883 roku. Podróżowali nim tylko ludzie bardzo bogaci: arystokracja
i biznesmani. Bilet kosztował kilka tysięcy złotych. Był to jedyny środek
transportu łączący dwa krańce Europy, wschód i zachód.

Jego najbardziej znana trasa
wiedzie z Paryża do Stambułu, lecz miał też inne
trasy. Przejeżdżał przez
wszystkie wymienione niżej
państwa.

WIEDEŃ-stolica i największe miasto w Austrii;
kiedyś był europejską stolicą kultury (przyjeżdżali tam
najlepsi artyści z całej Europy, w przedstawionych na
zdjęciach pałacach grywał

Mozart); obecnie słynie
z wielu zabytków np. Pałac Schönbrunn (letnia rezydencja Habsburgów) czy
z opery wiedeńskiej.
CHORWACJA JEZIOR A P L I T W I C K I E - Pa r k

Narodowy Jezior Plitwickich to z pewnością jedno
z najpiękniejszych miejsc
na świecie, nie da się opisać tych widoków słowami. Park ten położony jest
w górach niedaleko granicy z Bośnią i Hercegowiną. Składa się z jezior krasowych połączonych kaskadowo. Był tam nawet
nagrywany film „Winnetou”.

TURCJA KAPADOCJAznajdują się tam formy tufowe niezwykle ukształtowane np. wielbłąd na
zdjęciu ( jest to w pełni naturalne); w skałach tych
wydrążone są domy, a nawet całe miasta podziemne; w większości pochodzą
one od chrześcijan, którzy
tworzyli tam klasztory lub
schronienia gdy musieli się

ukrywać; region ten słynie
też z realizowanej tam części Gwiezdnych Wojen pt.
„Nowa Nadzieja”; jeszcze
jedna ciekawostka dotyczy
tureckich lodów, w których
skład wchodzi guma arabska, a wiążę się z tym to, że
nie mogą one spaść i nie da
się ich spożyć inaczej niż
poprzez gryzienie.

 Młoda redakcja

Orient Express to wyjątkowy ekskluzywny pociąg FOT. PIXABAY.COM

WIEDEŃ-stolica i największe miasto w Austrii FOT. JULIA GARNYSZ

CHORWACJA JEZIORA PLITWICKIE-Park Narodowy Jezior Plitwickich FOT. JULIA GARNYSZ

TURCJA KAPADOCJA- znajdują się tam formy tufowe FOT. JULIA GARNYSZ

Wracamy do szkoły

Drugie śniadanie

Nadszedł czas powrotu do
szkoły. Oznacza on wczesne
wstawanie, długie pobyty
w szkole, mnóstwo prac
domow ych oraz nau kę.
Dlatego warto poznać kilka
trików, które ułatwią życie
uczniom przez najbliższe
dziesięć miesięcy. Często
zdarza się, że nie wiemy
w co się ubrać do szkoły,
dlatego warto dzień wcześniej

naszykować sobie strój.
Na s t ę p n e g o d n i a r a n o
nie będziemy już musieli
marnować czasu na szukanie
ciuchów. Dobrym sposobem
jest posiadanie planera, gdzie
będziemy mogli zapisywać
testy, kartkówki, wycieczki.
W z r o k o w c o m w n au c e
może pomóc dodatkowy
zeszyt, w którym będą robili
dodatkowe, kolorowe notatki.

Przez najbliższe dziesięć
miesięcy przydadzą się też
takie aplikacje mobilne jak np.
Dziennik, który obliczy nam
średnią z każdego przedmiotu.
Na koniec dnia zawsze warto
wypisać sobie zadania, które
mamy do wykonania jutro.
W roku szkolnym musimy
pamiętać też o odpowiedniej
ilości snu oraz piciu wody co
pobudzi mózg do pracy. 
 GK

Czy zdarzyło wam się kiedyś, że nie mieliście pomysłu na drugie śniadanie?
Jest ono bardzo ważne podczas trwania roku szkolnego, ponieważ dostarcza
nam energii. Dzięki niej łatwiej nam będzie skupić się
podczas lekcji i będziemy
lepiej chłonąć wiedzę. Dlatego musimy zadbać o to,
aby było wartościowe. Oto

kilka propozycji co spakować do pojemnika śniadaniowego. Możemy zrobić
sałatkę owocową z naszych
ulubionych owoców. Pokroić np. banana, jabłko i dodać kilka truskawek. Drugą
propozycją może być chleb
razowy lub żytni z twarożkiem. Można również zabrać ze sobą jogurt naturalny do którego wrzucimy

płatki owsiane. Kolejną
propozycją może być przygotowana dzień wcześniej
w domu tortilla z kurczakiem, sałatą, pomidorem
i papryczką. Musimy pamiętać, że w drugim śniadaniu najważniejszą rolę
pełnią warzywa, owoce i nabiał. A do śniadania
najzdrowsza będzie woda
mineralna. 
GK
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Patriotyczna niedziela w Muzeum Regionalnym
Dotyczy ona tak znanych
postaci jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty
czy Ignacy Daszyński.
Godzinę później rozpocznie się Rock Oratorium
pt. „Skamieniały las” poświęcone walkom o niepodległość oraz operacji łódzkiej z 1914 r., w czasie której
zginęło 200.000 żołnierzy,
w tym wielu Polaków wcielonych do obu wrogich sobie armii. Autorem muzyki i słów do tego widowiska jest m.in. Krzysztof
Jerzy Krawczyk. Temat ten
szczególnie powinien być
bliski mieszkańcom Brzezin, w pobliżu których miał
miejsce kluczowy element

tej bitwy, zwany przełamaniem pod Brzezinami. Produkcja ta, to efekt działań
fundacji „Polska się Upomni”. Swój udział w sprowadzenie tego słowno-muzycznego spektaklu do Brzezin
miała też Strefa Rowerowa
Brzeziny.
Ostatni punkt programu,
czyli koncert zespołu „Forteca”, który rozpocznie się
o godzinie 19.00, to pomysł
Stowarzyszenia Patriotyczne
Brzeziny. Zespół ten aranżuje znane patriotyczne piosenki w wersji rockowej, jak
również tworzy oryginalne
teksty. Powstał w 2006 roku
z inicjatywy gitarzysty Marcina „Siano” Tucznia, który stworzył pierwsze dwa
utwory w oparciu o teksty

wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Władysława Broniewskiego. Obecnie
„Forteca” ma już na koncie
6 płyt. Na wypadek chłodu w czasie pikniku, zaplanowano ciepłą grochówkę
i będzie się można również
ogrzać przy ognisku. Dla
osób starszych tego wieczoru będą przygotowane krzesełka, młodsi mogą zabrać
ze sobą koce.
W okolicach Święta Odz y s k a n i a Ni e p o d l e g ł o ści w Muzeum Regionalnym zaplanowano otwarcie
wystawy poświęconej „ojcom brzezińskiej niepodległości”. Placówka, w związku z jubileuszem 100-lecia
odzyskanie niepodległości,
organizuje także wycieczki

FOT.PIXABAY.COM

N

i ezwykle patriotycznie zapowiada się niedziela 7 października w Muzeum
Regionalnym w Brzezinach. Dyrektor muzeum Paweł Zybała zapowiada, że
będzie to preludium do właściwych obchodów Święta Niepodległości. O godz.
17.00 zaplanowano otwarcie plenerowej wystawy przygotowanej przez łódzki
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Ojcowie Niepodległości”.

dla szkół poświęcone dwóm
tematom: „Szlakiem pow s t a n i a l i s t o p a d ow e g o
i styczniowego w powiecie
brzezińskim - Brzeziny, Popień, Jeżów, Dobra, Wola

Cyrusowa, Kołacinek, Skoszewy, Gałków” oraz „Mogiły i cmentarze pierwszej
wojny światowej w Brzezinach i okolicy - Brzeziny,
Małczew, Wiączyń Dolny,

Pustułka, Grzmiąca, Poćwiardówka, Janinów, Rogów, Gałków Mały, Kaletnik, Borowa”. Uczniowie
pokrywają jedynie koszty
przejazdu autokarem.  GK

REKLAMA

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź z siedzibą w Łodzi,
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Brzeziny,
przy ul. Północnej 2a (województwo łódzkie, powiat brzeziński), obręb nr 8,
oznaczonej numerami działek: 599/5 i 599/21, o powierzchni 1 365 m2,
dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach, Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr LD1B/00022395/8.
Szczegółowe informacje dotyczące
przetargu znajdują się na stronie internetowej:
https://pgedystrybucja.pl/Przetargi/sprzedaz-nieruchomosci2/Oddzial-Lodz

5/X/2018

6/X/2018

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje,
że w dniu
13 października 2018 roku
w godzinach 15.00-18.00
zostanie przeprowadzona akcja,
skierowana do mieszkańców miasta:
„Zbiórka makulaturyDrzewko za makulaturę”.
Wystarczy wziąć
ze sobą 3 kg makulatury
- mogą to być stare zapisane zeszyty,
niepotrzebne książki,
podręczniki, kartony,
opakowania po jajkach, stare gazety,
aby w zamian otrzymać zieloną sadzonkę.
Każdy mieszkaniec może otrzymać
nie więcej niż 2 sadzonki.
W tym roku mamy
do rozdania dla naszych mieszkańców
800 sadzonek drzew i krzewów.
Zapraszamy mieszkańców miasta
w dniu 13 października 2018 roku
na dziedziniec Szkoły Podstawowej Nr 2
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16
Czekamy na Was od godziny 15.00 do 18.00

To miejsce na Twoją reklamę

46 874 31 31 wew. 2, bis@cpik-brzeziny.com.pl
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MOTORYZACJA

PRACA

SPRZEDAM skoda fabia 2003 r.,
3000 zł -3500 zł, 607 730 962
AUTO-SKUP każde, 500-484-727 do
końca/2017
ZŁOMOWANIE samochodów, 509099-286, od 1 do końca 2017 r.
SKUP AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
AUTO -SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SPRZEDAM quada 250 cm z homologacją, 2 letni, 601 514 954
URSUS 4512 - MF 275 z turem, 509
920 555
RORZUTNIK jednoosiowy, 506 60
9999
VW Passat 1,8 KOMBI, 506 60 9999

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.
FI R M A konfekc yjna 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 pracownika do młyna,
605 139 221
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 murarzy i na wykończenie, 603 872 901
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 cukiernika i pomocnika, sprzątaczki do zakładu cukierniczego w Nowosolnej, 516 190 960
ZATRUDNIĘ kierowcę na ½ etatu,
516 190 960

PRZYJMĘ pracownika do obsługi
pogrzebu, 693 222 303

NIERUCHOMOŚCI
SPR ZEDAM mieszkanie 52m²,
Brzeziny ul. Głowackiego 45
502-915-216
KUPIĘ dom lub działkę w Brzezinach,
601 237 887, dzwonić po 19.00
SPRZEDAM działkę 1632m2, 669
44 63 44
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
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 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
KUPIĘ mieszkanie do 50 m2 w brzezinach 731 746 722
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

SPRZEDAM działki budowlane przy
ul. Głowackiego (uzbrojone), 602
259 432
SPRZEDAM 70 arów dobrej ziemi,
Grzmiąca, tel. 884 369 321
SPRZEDAM ziemię rolną powyżej
hektara w Brzezinach, 603 504 166,
579 170 845
WYNAJMĘ lokal na działalność gospodarczą w Brzezinach, 887 730
028
SPRZEDAM działkę budowlaną
w Brzezinach, 505 527 007
KUPIĘ lub wynajmę garaż na osiedlu
Kulczyńskiego, 531 980 208
TANIO sprzedam siedlisko, Strzelna
gmina Jeżów, 783 192 434
SPRZEDAM 5 ha ziemi, Henryków,
515 685 212
DZIAŁKI budowlane uzbrojone w Brzezinach przy ul. Okrzei
i Południowa, sprzedam, cena od
65 tys., tel. 501 034 069
ZAMIENIĘ mieszkanie na698 m2 na
mniejsze, 724 585 788
SPRZEDAM mieszkanie 35 m2, 607
815 254
SPRZEDAM mieszkanie w blokach –
60 m2, ul. Przedwiośnie 9 m29, 500
652 375

RÓŻNE
KUPIĘ zboże, 508 471 814
KUPIĘ zboża, łubiń, groch, tel. 601
359 692
SPRZEDAM skuter Piagio NRG, 50
cm, zarejestrowany, cena 1500 zł,
504 014 505
SPRZEDAM kanapę, rowery składaki, kredens, 694 884 692
ŻYTO sprzedam, 516 061 980
DO wymiany opon maszyny, cały
komplet w nowym stanie „Unitrola”
sprzedam, sprzedam stojaki do opon
metalowe, opony używane, tanio,
502 778 947
SPRZEDAM rower rehabilitacyjny
trójkołowy nowy 4 biegowy, 601
514 954
SPRZEDAM drzewo rozpałkowe, deski z palet, tel. 787 900 992
SPRZEDAM drewno opałowe – suche, 693 848 122
EKOGROSZEK luzem i worki , pelet
VARMO, 509 920 555
SPRZEDAM drewno na rozpałkę
w workach, 10 zł/worek, tel. 882
928 505
ODDAM drewno opałowe, rozbiórkowe, 698 610 207

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

REKLAMA

• 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

7/X/2018

• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska Polskiego

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

• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka
• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki

AUTOPROMOCJA

ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,
www.odslonka.pl
KOREPETYCJE – angielski, 604 377
746
W YKOŃCZENIA,
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
REMONTY, wykończenia, 733 633
242
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
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
ANGIELSKI, 517 719 198
OGRODZENIA, klinkier, kamień, łupek, 604 543 817
MONTAŻ instalacji sanitarnych
wod-kan, C.O. i gaz, 608 271 260
SPRZEDAM koty rasy ragdoll, 502
732 789

20/VIII/2018

USŁUGI

ZATRUDNIĘ fakturzystkę do zakładu cukierniczego (Nowosolna) , ½
etatu, praca w godzinach nocnych,
516 190 960
P R Z YJ M Ę s z w ac z k i - suk i e nk i
799-781-832
HAFCIARZA przyjmę oraz pomoc
hafciarza, 725 294 493
POSZUKUJĘ pani do sprzątania, tel.
501 532 140 po 17.00
ZATRUDNIĘ do produkcji pampuchów 607 707 988
ZATRUDNIĘ do baru w Strykowie,
601 433 007
ZATRUDNIĘ szwaczki d zakładu
i chałupniczki, praca cały rok, 574
816 600
EKSPEDIENTKI
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
ZATRUDNIĘ do zakładu garmażeryjnego w Brzezinach, 509 127 870
ZATRUDNIĘ kierowcę kategorii C+E
w transporcie międzynarodowych ,
601 308 566
ZATRUDNIĘ szwaczkę chałupniczkę, tel. 609 338 216
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca, tel.
690 321 370
PRZYJMĘ do pracy do działu sprzedaży. Mile widziana znajomość j. angielskiego. CV prosimy wysyłać na
adres: biuro@delta-plus.pl bądź dostarczyć osobiście: Delta+, Brzeziny,
ul, Południowa 14
SZWACZKA – szwaczki, 661 121 966
PRZYJMĘ pracownika na skład węgla, 509 920 555
ZATRUDNIĘ panie do sprzątania
na ½ etatu w urzędzie skarbowym
Brzeziny, 508 230 176
ZATRUDNIĘ na produkcję do stolarni, praca od 6.00 do 14 od pon. do
pt. z uwagi na charakter pracy zakaz
palenia papierosów na terenie zakładu, stawka 13zł/h , tel. 882 928 505
ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868 075
PRZYJMĘ szwaczkę, 606 143 183
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REKLAMA

Farbiarnia dzianin z Łodzi
zatrudni

5/IX/2018

również do przyuczenia
pracowników
(na suchej części
produkcyjnej)

AUTOPROMOCJA

tel. 504 174 260

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

Witaj szkoło
dla dzieci i młodzieży
rabat na okulary 13/IX/2018
FOT.FREEPIK.COM

30%
*szczegóły w salonie

14
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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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Prace konserwatorskie w brzezińskiej farze

O

d ponad trzech tygodni trwają prace remontowe przy budynku Kościoła parafialnego
pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Obejmują odsłonięcie zabytkowego
wątku ceglanego, oczyszczenie, impregnację i uzupełnienie lica cegły oraz prace
konserwatorskie w obrębie elewacji zachodniej, południowej i północnej.

Po skuciu tynku na świątyni specjalna komisja oceni
dalszy zakres prac i zdecyduje czy kościół pozostanie
ceglany czy też ponownie
zostanie otynkowany. Prowadzone prace remontowe odsłoniły ukryte elementy dawnego wyglądu

budynku kościelnego. - Po
skuciu tynku okazało się,
że od strony południowej,
tuż przy chórze, kiedyś były
dwa okna. Obok istniejącego okna, które dawniej
było większe, funkcjonowało jeszcze jedno mniejsze
okienko. Na jednej z podpór

odkryliśmy także wnękę,
najprawdopodobniej na figurę, a nad wejściem od
strony zachodniej było duże
okno - mówi Dawid Grzybowski z firmy konserwatorskiej „Piotr Białko zabytki,
malarstwo, rzeźba, architektura” sp. z o.o. w Krakowie.

W tej sprawie wypowie się
także komisja z udziałem
konserwatora zabytków.
Rozpoczęcie prac było
możliwe dzięki dotacji w wysokości 15 tys. zł
z budżetu miasta Brzeziny. Udzielona dotacja stanowi realizację uchwały
Rady Miasta z 28 czerwca,
na mocy której miejscy radni udzielili wsparcia finansowego na sfinansowanie
prac konserwatorskich przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Kościół parafialny w Brzezinach, którego parafia została er ygowana w 1139
roku jest jednym z cenniejszych zabytków sztuki renesansowej i gotyckiej nie tylko Brzezin, ale województwa
łódzkiego. Według najnowszych badań, na koniec XIII
wieku datowane jest powstanie pierwszej fazy gotyckiego kościoła, który był

wielokrotnie przebudowywany i odnawiany.
Budynek został wybudowany z cegły gotyckiej, która
kiedyś została otynkowana
tynkiem betonowym (z dużą
zawartością cementu). - Cegła po oczyszczeniu poddana zostanie piaskowaniu,
a cegły najbardziej zniszczone zostaną wymienione na
nowe i poddane konserwacji
zachowawczej - dodaje Dawid Grzybowski.
 GK

Od ponad trzech tygodni trwają prace remontowe przy budynku Kościoła parafialnego pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Mobilna AMO zawitała do Brzezin



 obilna Akademia Młodych Orłów po raz kolejny przyjechała do Brzezin. Dzięki
M
temu w zajęciach pokazowych i selekcyjnych mogli wziąć udział zawodnicy
z naszego miasta i okolic. To jeden z wielu projektów Polskiego Związku Piłki Nożnej
promujacych młodych piłkarzy z całej Polski.

Zadaniem Mobilnej Akademii Młodych Orłów jest
przede wszystkim docieranie do wszystkich regionów, miast i miasteczek
w całej Polsce. Wszędzie
tam, gdzie trenerzy grup
młodzieżowych potrzebują
wsparcia i wskazówek szkoleniowych, a młodzi adepci futbolu odpowiedniego

pokierowania rozwojem
piłkarskiej kariery. To właśnie w tego typu działaniach
Polski Związek Piłki Nożnej widzi ogromną szansę
rozwoju młodzieżowej piłki nożnej. W niedalekiej
przyszłości może to zaowocować licznymi sukcesami młodych piłkarzy w dorosłym świecie futbolu od

rozgrywek ligowych nawet
do reprezentacji Polski.
Teoretyczna część szkolenia odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 1 i składała się z przedstawienia filarów szkolenia dzieci i młodzieży w naszym kraju. Skierowana była
przede wszystkim do trenerów i opiekunów. Następnie

na boisku Stadionu Miejskiego młodzi piłkarze wzięli udział w zajęciach pokazowych treningu doskonalenia gry w ataku pozycyjnym.
W dalszej kolejności uczestnicy odbyli grę szkoleniową,
podczas której trenerzy Mobilnej Akademii Młodych
Orłów monitorowali młode piłkarskie talenty. W naszym województwie za projekt odpowiadają trenerzy:
Rafał Poznański i Sławomir
Kraska. Prowadzone przez
nich zajęcia są skierowane

Zajęcia praktycze AMO na Stadionie Miejskim FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI
do najlepszych zawodników
(chłopców i dziewczynek)
w kategoriach: orlik (10-11
lat) i młodzik (12-13 lat).
Przynajmniej raz na dwa
miesiące Mobilna AMO będzie w każdym powiecie

naszego regionu. Najlepsi piłkarze mają szansę powołania
do kadry reprezentacji Polski
swojego rocznika. To olbrzymia szansa dla wszystkich
młodych sportowców z Brzezin i okolic.
 DS

16
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Przygotowania tenisistów do sezonu

Z

 liża się inauguracja rozgrywek II ligi mężczyzn w tenisie stołowym sezonu
b
2018/2019. Do walki o ligowe punkty przygotowują się zawodnicy MLUKS
Brzeziny, którzy o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej zagrają w nowej
II lidze łódzko-świętokrzyskiej. To wynik reorganizacji rozgrywek jaką przed
startem sezonu przeprowadził Polski Związek Tenisa Stołowego.

Tenisiści MLUKS przed meczmem z ULKS Moszczenica FOT. DAWID SAJ
Zmiany motywowane są
głównie podniesieniem rangi rozgrywek, większą atrakc yjnością meczów, oraz
wyższym poziomem sportowym zawodników. Potwierdzeniem tych słów jest
fakt, że w nowym sezonie
na tym poziomie rozgrywkowym będzie występować
aż dziesięciu tenisistów, którzy mają za sobą występy

w I lidze, Ekstraklasie, a nawet w ligach zagranicznych.
W zespole Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego nie obyło się bez
transferów. Klub opuścił Łukasz Bobrowski, a z wypożyczenia do UMLKS Moszczenicy wrócił Marcin Dens.
W dalszym ciągu w drużynie z Brzezin zobaczymy Damiana Antczaka, Romana

Dorynia, Romana Jochmana, Fabiana Jóźwikowskiego
oraz Daniela Świerczyńskiego. Sporym wzmocnieniem
jest przyjście Michała Gieragi z LKS Stomil Bełchatów. W sezonie 2018/2019
o mistrzostwo II ligi łódzko-świętokrzyskiej mężczyzn w tenisie stołowym
zagra dwanaś cie zesp ołów: MLUKS Dwójka Rawa

Mazowiecka (ubiegłoroczny zwycięzca II ligi łódzkiej), UKS Fungis Maków,
LUKS Start Przygłów, LKS
Biała Rawska, LKS Stomil
Bełchatów, ULKS Moszczenica, UMKS Księżak Łowicz, STS Orlicz 1924 Suchedniów (ubiegłoroczny
zwycięzca II ligi świętokrzyskiej), UKS Orlęta Bilcza
(beniaminek), KS Energetyk AŁM Dzianiny Łódź
i IKS Start II Zduńska Wola
(beniaminek) oraz MLUKS
Brzeziny. Zwycięzca II ligi
łódzko-świętokrzyskiej zagra w bezpośrednim dwumeczu barażowym o wejście
do I ligi ze zwycięzcą II ligi
małopolsko-podkarpackiej.
Dwa najsłabsze zespoły po
sezonie spadną do III ligi,

a dziesiąta drużyna rozegra
dwumecz barażowy o utrzymanie z zespołem III ligi.
Mimo, że brzezinianie
rozpoczną zmagania dopiero w połowie października,
część drużyn już rozegrała swoje mecze. IKS Start II
Zduńska Wola zremisował
5:5 z UKS Orlęta Bilcza, LKS
Stomil Bełchatów wygrał 7:3
z LKS Biała Rawska, MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka
rozgromił 9:1 ULKS Moszczenica, KS Energetyk AŁM
Dzianiny Łódź wygrał 8:2
z IKS Start II Zduńska Wola,
STS Orlicz 1924 Suchedniów
wygrał 8:2 z MLUKS Dwójka
Rawa Mazowiecka, UKS Orlęta Bilcza skromnie 6:4 pokonał LKS Stomil Bełchatów,
a LKS Biała Rawska takim

samym rezultatem uporała się z ULKS Moszczenica.
Tenisiści z Brzezin pierwszą rundę zmagań zainauguruje dokładnie w sobotę
13 października o godzinie
18:00 wyjazdowym starciem
z STS Orlicz 1924 Suchedniów, a pierwszy mecz przed
własną publicznością brzezinianie rozegrają w sobotę 20 października o godzinie 16:00 z MLUKS Dwójka
Rawa Mazowiecka. Wszystkie mecze w roli gospodarza MLUKS będzie rozgrywał w sali Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych (Ekonomik), przy ulicy Konstytucji 3-Maja 5 w Brzezinach.
Wstęp dla widzów jest wolny.
 DS

WKS z Pucharem Brzezin

W

ybrzeże Klatki Schodowej zostało pierwszym zdobywcą Pucharu Brzezin.
Młody zespół w wielkim finale wysoko pokonał 13:7 rewelację tego sezonu
zespół Grube Wióry. Tym samym odbył się ostatni mecz w ramach rozgrywek
orlikowych w tym roku. Dwa tygodnie temu poznaliśmy mistrza Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej, którym został zespół Red Devils.

Była to pierwsza edycja Pucharu naszego Miasta w historii rozgrywek orlikowych.
W zmaganiach wzięło udział
szesnaście zespołów, które podzielono na osiem par.
Zespoły mierzyły się ze sobą,
a zwycięzcy spotkań uzyskiwali promocję do kolejnego
etapu na zasadzie drabinki
pucharowej.
Po przejściu ćwierćfinałów i półfinałów do walki
o końcowy triumf przystąpiły ekipy Wybrzeża Klatki
Schodowej i Grubych Wiórów. Wszystko przed meczem wskazywało na to, że

zdecydowanym faworytem
tego pojedynku są tegoroczni debiutanci. Grube Wióry
zajęły bowiem drugie miejsce w rozgrywkach Brzezińskiej Ligi Orlikowej przegrywając dopiero w finale z Red
Devils, a wcześniejsze rundy pucharowe przechodziły
jak burza. Mało tego, w drugiej rundzie ligowej Wióry
dwukrotnie w ćwierćfinale play-off pokonały WKS.
Boisko tym razem zweryfikowało stan faktyczny. Wybrzeże Klatki Schodowej wygrało pewnie 13:7 i sięgnęło po Puchar Brzezin. Grube

Wióry okazały się zatem największym przegranym tego
sezonu, dwukrotnie dochodząc do finału i dwukrotnie kończąc bez trofeum. To
był ostatni orlikowy akcent
w tym roku. Przed uczestnikami jeszcze oficjalna ceremonia dekoracji i wręczenia
nagród. Nie wiadomo jeszcze, czy doczekamy się kolejnych edycji Brzezińskiej Ligi
Piłki Nożnej i Pucharu Brzezin. Organizatorzy poważnie
zastanawiają się nad zawieszeniem rozgrywek. Wszystko powinno rozstrzygnąć się
w najbliższym czasie.  DS

WKS w fianłowym starciu z Grubymi Wiórami FOT. ROKSANA RYBAK
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Start wrócił na właściwe tory

P

 czarnej serii spowodowanej trzema porażkami z rzędu piłkarze Startu
o
Brzeziny odnieśli dwa ligowe zwycięstwa oraz awansowali do III rundy
Pucharu Polski okręgu łódzkiego. Dzięki temu podopieczni grających
trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta awansowali w ligowej
tabeli i nadal mają okazję uzyskać promocję do etapu wojewódzkiego
pucharowych zmagań.

Zwycięskie mecze Startu Brzeziny FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI

Najpierw brzezinianie udali się do Ozorkowa na ligowy mecz z zamykającą tabelę łódzkiej klasy okręgowej
Bzurą. Po serii porażek wszyscy sympatycy naszej drużyny liczyli na przełamanie.
Od samego początku meczu
wyraźną przewagę osiągnęli czarno-czerwoni. Start co
chwila stwarzał zagrożenie
pod bramką ozorkowian. Już
w 8 minucie worek z bramkami rozwiązał Dariusz Szymanek, a pięć minut później
podwyższył na 2:0. Start poszedł za ciosem. W 23 minucie na listę strzelców wpisał się Kamil Szymanek. Do
przerwy goście prowadzili trzema bramkami i sprawa
zwycięstwa była praktycznie
rozstrzygnięta. Po zmianie
stron obraz gry się nie zmienił. Nasz zespół grał bardzo
dobrą piłkę i podwyższał korzystny rezultat. W 62 minucie hat-tricka skompletował
Dariusz Szymanek, a chwilę później swoją drugą bramkę w tym pojedynku zdobył

Kamil Szymanek. W końcówce golkipera gospodarzy pokonali jeszcze: Artur
Poździej i Dominik Jedynak,
a w 89 minucie honorowe
trafienie dla Bzury zanotował Marcin Biśtyga. Tym samym Start wygrał na wyjeździe 7:1, a skład brzezinian
wyglądał następująco: Kuba
Miszkiewicz – Tomasz Białek
(65. Dawid Krawczyk), Piotr
Nawrocki, Artur Poździej,
Dominik Jedynak – Tomasz
Kaźmierczak (73. Wojciech
Koperniak), Robert Szubert
(70. Marcin Pietrzak), Waldemar Pabiniak, Arkadiusz
Łapka (70. Adrian Olszewski) – Kamil Szymanek, Dariusz Szymanek.
W środku tygodnia Brzeziński Klub Sportowy czekało inauguracyjne spotkanie
Pucharu Polski okręgu łódzkiego. Start zmagania rozpoczął od II rundy, w której
trafił na dobrze znanych rywali z klasy okręgowej, czyli
Włókniarz Pabianice. Szkoleniowcy naszej drużyny

w tym pojedynku wystawili bardzo eksperymentalny skład, dając grać głównie
młodym zawodnikom, którzy w meczach ligowych występowali bardzo krótko lub
wchodzili z ławki. Pierwsza
połowa nie była porywająca.
Obie ekipy popełniały sporo indywidualnych błędów.
Jeden z nich udało się przyjezdnym wykorzystać i to oni
na przerwę do szatni schodzili przy prowadzeniu 1:0.
W drugiej połowie gospodarze za wszelką cenę starali się
wyrównać. Udało się to Arturowi Poździejowi i po regulaminowym czasie gry wynik
meczu brzmiał 1:1. Do rozstrzygnięcia niezbędna była
zatem dogrywka w wymiarze czasowym dwa razy piętnaście minut. W niej Start
stanął na wysokości zadania
i strzelił trzy bramki. Na listę strzelców wpisał się ponownie Artur Poździej oraz
Mariusz Matusiak i Wojciech
Koperniak. Czarno-czerwoni awansowali do III rundy,

w której los przydzielił nam
zespół LKS Rosanów. To
spotkanie odbędzie się w środę 3 października o godzinie
15:30 w Rosanowie.
W minioną sobotę nasz zespół czekało domowe starcie
na Stadionie Miejskim przy
Sportowej 1 z bardzo wymagającym rywalem Orłem Parzęczew. Zespół gości wielokrotnie w przeszłości sprawił
problemy naszym piłkarzom.
Nie inaczej było na początku
pierwszej połowy spotkania.
Przyjezdni starali się bardzo
szybko strzelić bramkę dającą prowadzenie. Gospodarze dali się zepchnąć do defensywy, ale świetnie radzili
sobie w obronie. Warto podkreślić, że wielokrotnie zespół przed stratą gola ratował
świetnymi interwencjami Jakub Miszkiewicz. Po około
dwudziestominutowej ofensywie do głosu zaczęli dochodzić brzezinianie. Piłkarze Startu stworzyli kilka bardzo dobrych akcji, w których
niestety zabrakło wykończenia. Prawdziwe wielkie emocje panowały po przerwie.
W 47 minucie w polu karnym parzęczewian faulowany był jeden z naszych zawodników, a arbiter Paweł

Malec wskazał na jedenastkę. Do wykonania tego stałego fragmentu gry podszedł
Kamil Szymanek. Najlepszy
snajper drużyny nie zamienił
karnego na gola trafiając piłką w poprzeczkę. Na szczęście pięć minut później Kamil Szymanek zrehabilitował się za wcześniejszy błąd
i w sporym podbramkowym
zamieszaniu, pokonał głową
bramkarza. Miejscowi mogli
pójść za ciosem. Dziesięć minut później w obrębie szesnastki piłkę ręką zagrał jeden
z zawodników Orła i sędzia
podyktował drugi rzut karny. Tym razem do piłki podszedł Dominik Jedynak. Niestety tym razem skuteczną
interwencją popisał się golkiper gości i wynik spotkania nie uległ zmianie. Niewykorzystana jedenastka mogła
się zemścić. W około 75 Minucie fatalny błąd popełnił
Kuba Miszkiewicz, który złapał piłkę podaną przez kolegę i arbiter podyktował rzut
wolny pośredni kilka metrów
od bramki Startu. Na szczęście szczelny mur obrońców
spełnił swoje zadanie. W 83
minucie gospodarze popisali się świetną kontrą, którą skutecznie wykończył

To miejsce na Twoją reklamę

46 874 31 31 wew. 2, bis@cpik-brzeziny.com.pl

Kamil Szymanek. Sześć minut później prowadzący ten
mecz Paweł Malec podyktował trzeci rzut karny dla
Startu. Tym razem na wapnie piłkę ustawił Adrian Olszewski i pewnym strzałem
ustalił końcowy rezultat na
3:0. Brzezinianie w tym meczu zagrali w składzie: Kuba
Miszkiewicz – Filip Niźnikowski (88. Tomasz Białek),
Piotr Nawrocki, Mariusz
Matusiak, Dominik Jedynak – Tomasz Kaźmierczak
(85. Norbert Kowalski), Robert Szubert (64. Adrian Olszewski), Artur Poździej, Arkadiusz Łapka (46. Wojciech
Koperniak) – Dariusz Szymanek, Kamil Szymanek.
Najbliższe spotkanie czarno-czerwoni rozegrają na
wyjeździe w niedzielę 7 października o godzinie 11:00
z UKS SMS Łódź. Następny mecz na boisku głównym
Stadionu Miejskiego przy
ulicy Sportowej 1 w Brzezinach odbędzie się w sobotę
13 października o godzinie
16:00, a rywalem podopiecznych grających trenerów
Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta będzie GLKS
Sarnów/Dalików.
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Hokeistki rozpoczęły nowy sezon
Z
awodniczki KS Hokej-Start Brzeziny zainaugurowały rozgrywki nowego
sezonu 2018/2019 w hokeju na trawie kobiet. Brzezinianki w pierwszym
meczu zremisowały z AZS Politechniką Poznańską 2:2, a następnie pokonały
3:0 UKHT Ósemka Tarnowskie Góry.

Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak w pierwszym meczu nowego sezonu zmierzyły się na wyjeździe w Poznaniu z miejscową
AZS Politechniką. Worek
z bramkami szybko otworzyła Emilia Kowalska, która już
w 4 minucie pokonała bramkarkę rywalek. Gospodynie
odpowiedziały chwilę później za sprawą Darii Skoraszewskiej, która pewnie wykorzystała akcję z krótkiego rogu. Nasze zawodniczki
grały bardzo ambitnie i ponownie wyszły na prowadzenie prawie równo z syreną

oznaczającą koniec pierwszej
połowy. Na listę strzelców
wpisała się Paula Sławińska.
Poznanianki nie były dłużne. W 46 minucie ponownie po krótkim rogu piłkę
do siatki posłała Daria Skoraszewska. Remisowy wynik
2:2 utrzymał się już do samego końca i o wszystkim zadecydowały karne zagrywki. W nich lepsza okazała się
AZS Politechnika Poznańska
i to na jej konto powędrowały dwa punkty. Zawodniczki
KS Hokej-Start musiały zadowolić się jednym oczkiem.
Drugie spotkanie nasze

złotka również rozegrały na
wyjeździe, a ich rywalkami był UKHT Ósemka Tarnowskie Góry. To spotkanie
od samego początku układało się po myśli brzezinianek, które co chwila stwarzały groźne akcje pod bramką
gospodyń. Po nieco ponad
kwadransie gry świetnie rozegrany krótki róg na gola
zamieniła Paula Sławińska.
Jak się później okazało było
to jedyne trafienie KS Hokej-Start w pierwszej odsłonie. Dwie bramki podopieczne trener Małgorzaty Polewczak dołożyły po zmianie

stron. Najpierw do siatki tarnogórzanek trafiła Emila Kowalska, a w 61 minucie końcowy rezultat na 3:0 ustaliła
Paula Sławińska.
W ostatnią niedzielę nasz
zespół na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 miał rozegrać pojedynek w ramach 3. kolejki
z LKS Rogowo. Niestety rywalki ze względu na olbrzymie problemy kadrowe musiały odwołać to spotkanie.
W innych do tej pory rozegranych meczach UKHT
Ósemka Tarnowskie Góry
wygrała 1:0 z LKS Rogowo,
a AZS Politechnika Poznańska pokonała LKS Rogowo
3:0 i 2:1 z UKHT Ósemka
Tarnowskie Góry. W klasyfikacji najlepszych strzelczyń

lideruje Paula Sławińska
z trzema strzelonymi golami.
Na drugim miejscu wspólnie z innymi zawodniczkami
sklasyfikowana jest Emilia
Kowalska, która do tej pory
trafiała do bramki rywalek
dwukrotnie.
Na ostatniej sesji Rady
Miasta Brzeziny nasze hokeistki zostały nagrodzone za
wyniki sportowe. Za zdobycie czternastego tytułu Mistrza Polski drużyna seniorek otrzymała wartościowe
zegarki sportowe, a zespół
juniorek za sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży atrakcyjne nagrody.
W porównaniu z poprzednim rokiem klub opuściły trzy zawodniczki. Sportową karierę na jakiś czas

porzuciła Paulina Grotek,
do holenderskiego MOP Dames 1 przeniosła się Anna
Gabara, a do niemieckiego
GTHGC 1. Damen przeszła
Monika Polewczak. W tym
sezonie barw KS Hokej-Start
Brzeziny bronić będą: Klaudia Głowacka, Marzena Pawlak, Karolina Grochowalska,
Tatiana Tsimonchik, Weronika Dziubek, Patrycja Chodakowska, Oliwia Kucharska, Angelika Bober, Julita Grzelak, Paula Sławińska,
Emilia Kowalska, Magdalena
Pabiniak, Agata Uchrońska,
Natalia Jastrzębska, Adrianna Nazarska, Wiktoria Mendra, Dżesika Mazur, Aleksandra Kuzmecka.
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Na sesji Rady Miasta Brzeziny nasze hokeistki zostały nagrodzone za wyniki sportowe FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Burmistrz Marcin Pluta wręcza nagrody FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

„Młodzi Duchem” poznają historię Polski



Zespół juniorek za sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży otrzymał nagrody FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem” organizuje dla swych
członków ciekawe zajęcia. Jest to możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Brzezinach.

W ostatnim okresie stowarzyszenie zorganizowało
wykłady poświęcone odzyskaniu niepodległości przez
Polskę. Pierwsze ze spotkań
poprowadził dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach Paweł Zybała, który
opowiadał o „ojcach” brzezińskiej niepodległości. Nawiązał do związanych z ziemią brzezińską znanych
postaci walczących w powstaniach kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym - księcia Kleofasa

Ogińskiego, który był mężem - Izabeli Lasockiej ostatniej właścicielki Brzezin z tego rodu, Jana Krukowieckiego - ostatniego
dowódcy powstania listopadowego - pochowanego na cmentarzu w Jeżowie
oraz jego synów walczących
w powstaniu styczniowym.
Drugie ze spotkań dotyczyło już faktów dotyczących odzyskania niepodległości ważnych dla całego narodu, a poprowadził
je emerytowany pułkownik

Wojska Polskiego - Tadeusz Krysicki. W związku
z obszernym tematem zaplanowane jest jeszcze jedno spotkanie z tym wykładowcą.
Najbliższy wyjazd „Młodych Duchem” do teatru
także nawiązywał będzie do
działań wojennych, tym razem z czasów II wojny światowej. Członkowie stowarzyszenia wkrótce obejrzą
przestawienie warszawskiego teatru „Roma” pt. „Piloci”.
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Med- Reh bis w nowej siedzibie

O

Od sierpnia Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne Med-Reh Bis funkcjonuje
w nowej siedzibie w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 87. Do niedawna
funkcjonowało w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach. Rodzinna firma Renaty
i Krzysztofa Zasadów oraz ich syna Michała powstała w maju 2006 roku.

- Na utworzenie firmy naNa utworzenie firmy namówił nas ówczesny dyrektor
szpitala w Brzezinach, który wchodząc w subkontrakty niejako zmusił nas do założenia własnej działalności, tym bardziej, że moja
żona Renata - magister fizjoterapii od 5 lat pracowała w szpitalu. Tak powstała firma świadcząca usługi
rehabilitacyjne w brzezińskim szpitalu – wspomina
Krzysztof Zasada. - Część
sprzętu była własnością
szpitala, cześć dokupiliśmy za własne środki. Na
tworzone nowe stanowiska pracy z Powiatowego
Urzędu Pracy w Brzezinach

otrzymywaliśmy dofinansowanie, które przeznaczaliśmy na zakup nowego sprzętu. Tak rozrosła
się firma. Po 12 latach dobrej współpracy ze szpitalem nasze drogi rozeszły
się – dodaje Krzysztof Zasada. W szpitalu pozostał
oddział rehabilitacji dziennej, a Med- Reh Bis musiało
szukać nowej siedziby.
Pod uwagę brane były
różne lokalizacje. - Burmistrz Brzezin Marcin Pluta zachęcał nas do samodzielnej działalności, pods u w aj ą c c or a z t o n ow e
propozycje lokalowe wspierając nasze starania, gdyż
uważał, że tego typu firma

jest potrzebna w Brzezinach
– mówi Krzysztof Zasada.
Ostateczny wybór padł na
budynek przy ul. Sienkiewicza 87, gdzie na parterze ok.
500 metrów kw. powierzchni dostosowane było do potrzeb osób niepełnosprawnych. Adaptacja trwała niespełna miesiąc. Obecnie
firma zatrudnia 12 osób
- doświadczonych magistrów fizjoterapii i masażystów, którzy do dyspozycji
mają dwie sale gimnastyczne, dziesięć gabinetów zabiegowych z zakresu fizykoterapii, a także gabinet masażu i gabinet hydroterapii.
Centrum spełnia wszystkie warunki Narodowego

Funduszu Zdrowia i realizuje zakontraktowane
usługi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masażu dla wszystkich pacjentów. Niestety od
2011 roku stawki za zabiegi rehabilitacyjne płacone
przez NFZ nie wzrosły nawet o wskaźnik inflacji, a
ponadto Centrum nie uzyskało kontraktu na lekarza
ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej. To jednak nie
przeszkadza w świadczeniu
usług pacjentom posiadającym skierowanie. - Takie
skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne nie koniecznie
musi wystawić lekarz ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej. Może je wystawić
każdy lekarz ubezpieczenia
zdrowotnego, który ma doświadczenie w tym zakresie, może je wystawić także

lekarz rodzinny – mówi Renata Zasada.
Dziennie w ciągu 10 - godzinnego dnia pracy Centrum Medyczno- Rehabilitacyjne świadczy usługi dla
ok. stu pacjentów. Ma jednak możliwości świadczenia usług dla większej liczby osób, które jednak nie są
objęte kontraktem z NFZ, a
za nadwykonania NFZ niestety nie chce płacić. Kolejka chętnych wydłuża się,
gdyż społeczeństwo starzeje
się i rośnie zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne, a liczba pacjentów objętych kontraktem z NFZ od
lat pozostaje niezmienna.
- Dlatego nasza propozycja poszła w kierunku usług
świadczonych komercyjnie.
Każdy zabieg został wyceniony i pacjent ma możliwość skrócenia kolejki

Od sierpnia Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne Med-Reh Bis funkcjonuje w nowej siedzibie w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 87 FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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– dodaje Michał Zasada.
Firma w nowej siedzibie myśli o dalszym rozwoju. Rozważana jest możliwość rozszerzeniu zakresu świadczonych usług od
stycznia przyszłego roku o
zabieg fali uderzeniowej,
który nie jest refundowany
przez NFZ. Placówka choć
nieco oddalona od centrum Brzezin, to zlokalizowana jest przy głównej trasie przelotowej przez miasto. Aby ułatwić dotarcie na
zabiegi pacjentom niezmotoryzowanym przydałby się
przystanek dla busów.
Więcej informacji dot.
Centrum Medyczno- Rehabilitacyjne Med-Reh Bis
można znaleźć na stronie
internetowej www.med-reh.
pl, albo uzyskać pod nr telefonu 46 30-700-30.
 GK
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Franciszkańskie dożynki
T
Siwulą, proboszczem parafii
św. Franciszka i wikariuszem
parafi.Arkadiuszem Chuchrą
w procesji wzięli udział także wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka oraz przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa. Chleby nieśli

daje plon i błogosławi tym,
którzy pochylają się nad rolą,
kto o tym zapomni już nie
jest rolnikiem, tylko wyrobnikiem” - wskazywał o. proboszcz rozważając w czasie
kazania sens ludzkiej pracy,
nie tylko dla potrzeb doczesnych, ale także na „wieczność”.
Po uroczystej sumie tradycyjnie nie zabrakło poczęstunku. Ciasto przygotowały

FOT. TOMASZ GUZEK

Uroczystości rozpoczęły się
od procesji po dziedzińcu
klasztornym. W tym roku
wieniec przygotowali mieszkańcy Gaju, którzy wraz
z mieszkańcami Przanówki
ubierali także ołtarze. Wraz
z o. gwardianem Damianem

przedstawiciele 6 delegacji,
na czele ze starostami dożynkowymi. W procesji uczestniczyli również ubrani w tradycyjne stroje „żniwiarze”
z sołectwa Zalesie oraz poczty sztandarowe związku rolników i pszczelarzy
„Chleb to owoc ziemi
i pracy ludzkich rąk, przede
wszystkim jednak to dar hojności Boga Stwórcy” - mówił
później o. Damian. „To Bóg

FOT. TOMASZ GUZEK

radycją stało się już, że w brzezińskiej parafii pw.
św. Franciszka z Asyżu organizowane są dożynki
parafialne. W tym roku to wydarzenie miało
miejsce 23 września.

gospodynie z Witkowic, Kędziorek i Tworzyjanek. Najbardziej zapowiadaną niespodzianką był jednak długi na 5 metrów „metrowiec”
przygotowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich Zalesie, któremu przewodzi Elżbieta Ołubek. Na ciasto zużyto m.in. 60 jajek, 25 szklanek cukru i 35 szklanek
mąki. Ozdobiono je napisem 1918-2018 w związku

ze 100-leciem odzyskania
niepodległości przez Polskę.
W czerwcu do tej rocznicy
koło z Zalesia nawiązało też
przygotowując „patriotyczny” kwiatowy dywan na Uroczystość Bożego Ciała.
Zdjęcia z franciszkańskich
dożynek można obejrzeć
w dziale galeria na stronie internetowej parafii www.franciszkaniebrzeziny.pl.
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Kolejne dotacje dla bezrobotnych

B

ezrobocie w powiecie brzezińskim spadło w porównaniu do ubiegłego roku.
Przedsiębiorcy w tym zakresie otrzymują wsparcie z Urzędu Pracy oferującego
m.in. dofinansowanie do utworzenia nowych stanowisk pracy, staże ułatwiające
zatrudnienie pracowników oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

- To efekt wzrostu gospodarczego w kraju, a także w naszym województwie spowodował poprawę
na naszym lokalnym rynku pracy - ocenia dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy Anna Wiśniewska. Obecnie można skorzystać ze staży oraz dotacji do wysokości
23.000 zł w ramach dwóch
projektów : „ Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
brzezińskim” oraz "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy
w powiecie brzezińskim”.
Uczestnikami pierwszego

z projektów mogą być osoby w wieku od 18 do 29 lat,
zarówno kobiety jaki i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne. W przypadku osób do 25 roku życia
wsparcie w ramach projektu może zostać udzielone
w okresie 4 miesięcy od rejestracji.
Uczestnikami drugiego
z projektów mogą być osoby powyżej 29 roku życia
znajdujące się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku
pracy tzn.: osoby po 50 roku
życia, osoby długotrwale
bezrobotne, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami,

osoby o niskich kwalifikacjach. - Zachęcamy też zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Prac y, do podjęcia
szkoleń zawodowych, aktualnie prowadzimy nabór
na wózki widłowe, zachęcamy również pracodawców
do skorzystania z refundacji wynagrodzeń oraz środków na tworzenie nowego
miejsca pracy, gdzie można
uzyskać na doposażenie do
23.000 zł - informuje Anna
Wiśniewska.
No w e l i z a c j a p r z e p i sów dotyczących zatrudniania cudzoziemców

O ptakach w bibliotece



Październik upłynie najmłodszym pod hasłem „Milczenie ptaków”. Cykl zajęć pod
takim tytułem przygotował Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzezinach.

- Inspiracją do tego ptasiego tematu był artykuł
w czasopiśmie „Przyroda Polska” dotyczący ginięcia wielu gatunków ptaków
i zagrożeń ich populacji wyjaśnia Maria Witkowska kierownik Oddziału dla
Dzieci. 1 października przypada też Europejski Dzień
Ptaków. W czasie prelekcji będzie więc mowa o życiu ptaków i ich ochronie.

Szczególnie tematyka ta skierowana jest do przedszkolaków i najmłodszych uczniów z klas 1-4 szkół podstawowych. Przy tej okazji
będzie można obejrzeć wystawę poświęconą ptakom,
na której znalazły się m.in.
ciekawe, popularnonaukowe
wydawnictwa na ich temat,
jakie znajdują się w brzezińskiej bibliotece. Zwierzęta, w tym ptaki, to także

ulubieni bohaterowie dziecięcych bajek.
- Książki o nich są bardzo
chętnie wypożyczane przez
najmłodszych - wyjaśnia
Maria Witkowska wskazując
jednocześnie, że na krzywdę
zwierząt należy uwrażliwiać
dzieci już od najmłodszych
lat. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na październikowe prelekcje o ptakach.
 TOM

spowodowała, że powiatowe
urzędy pracy oprócz przyjmowania oświadczeń na starych zasadach tzn. o powierzeniu wykonywania pracy,
wydają również zezwolenia
na prace sezonową. Dotyczy to konkretnych działów
m.in. rolnictwa i turystyki.
W przypadku oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, praca może być
wykonywana przez okres
180 dni w ciągu dwunastu miesięcy, a w przypadku zezwoleń przez okres 9
miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Od stycznia
2018 r. przyjęto blisko 380
oświadczeń oraz 220 wniosków o pozwolenie na pracę
sezonową. Powiatowy Urząd
Pracy przypomina, że pracodawcy mają obowiązek

informować o podjęciu bądź
niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.
Od stycznia 2019 roku
przewidziano kolejne zmiany pr z e pi s ów. W ż y c i e
wchodzi bowiem nowa ustawa o rynku pracy. Obecna
sytuacja wymagała kolejnych zmian w przepisach
bardziej dostosowanych do
realiów - wyjaśnia Anna
Wiśniewska.
- Będziemy informować
na bieżąco o tych zmianach,
lecz już dziś wiadomo, że
w 2019 r. składka zdrowotna
od osób bezrobotnych bez
prawa do zasiłku będzie nadal opłacana przez Powiatowe Urzędy Pracy - wskazuje dyrektor PUP. Szczegółowe informacje o ofercie
Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzezinach można uzyskać u doradców klienta,
osobiście bądź telefonicznie tel. 46-874-25-23 wew.
105, 106, 108, 109. Stosowne dokumenty są do pobrania także na stronie internetowej www.pup-brzeziny.pl.
Na koniec sierpnia 2018
r. w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Brzezinach było zarejestrowanych 760 bezrobotnych, w tym 368 kobiet.
Rok wcześniej zarejestrowane były 963 osoby, w tym
437 kobiet. Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2018
r. kształtowała się w powiecie brzezińskim na poziomie
6,8%. W tym samym okresie w województwie łódzkim było to 6.2% , a w kraju 5,9%.

 TOM

Niezwykłe spotkanie ze zdobywcą
afrykańskich szczytów



Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem” organizuje dla swych
członków ciekawe zajęcia. Jest to możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Brzezinach.

Gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach 10
października o godz. 10.00 będzie podróżnik Robert Gondek. Z wykształcenie ekonomista, a z zamiłowania podróżnik i fotograf jest autorem
książki „W drodze na najwyższe szczyty Afryki”.
Ten znany już podróżnik wziął sobie za cel zdobycie najwyższych szczytów we

wszystkich afrykańskich państwach, a zdobył już ich około dwudziestu. Są wśród nich
bezimienny pagórek nad brzegiem rzeki Gambia i słynne Kilimandżaro. Za realizację tego pomysłu Robert
Gondek otrzymał wyróżnienie w kategorii „Wyczyn roku”
podczas największego festiwalu podróżniczego w Polsce, który odbywa się w Gdyni

– Kolosów 2016.
Swoje relacje z afrykańskich
podróży publikował także
w „Poznaj Świat”, „Podróżach”,
„n.p.m.” „All Inclusive” i Magazynie Turystyki Górskiej.
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach zachęca do
udziału w spotkaniu z tym
niezwykłym człowiekiem
w ramach Światowych Dni
Turystyki.
 TOM

Naprawili uszkodzoną studzienkę



W środę 26 września ok. 20.00 pracownik Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
w Brzezinach został powiadomiony o wyrwie jaka powstała na środku ul. Modrzewskiego
w Brzezinach. Uszkodzenie zabezpieczono na noc, a rano usunięto awarię.”

Po informacji o wyżłobieniu, z uwagi na późną porę
i zapadający zmierzch, udało się jedynie ustawić barierkę zabezpieczającą powstałą dziurę w asfalcie. Następnego dnia można było
ocenić rozmiary zniszczenia i przystąpić do usuwania awarii. Jak się okazało,

wyrwa powstała na skutek
uszkodzenia kinety czyli
specjalnego kanału odwadniania studzienki kanalizacji deszczowej. Po wycięciu
asfaltu i rozkopaniu terenu,
czterej pracownicy miejskiej
spółki z mieszaniny betonu
i szybkoschnącego cementu wykonali nowy odpływ

w studni kanalizacji deszczowej. Uzupełniono także wypłukany żwir. Awarię
udało się usunąć ok. godz.
14.00. Do uzupełnienia pozostała jedynie nawierzchnia po wyciętym asfalcie,
której ubytek na razie wypełniono tłuczniem.
 GK
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Przedostatnia Sesja Rady Miasta

W

LVII Sesja Rady Miejskiej odbyła się 27 września. Zgodnie z zaplanowanym
porządkiem obrad radni przyjęli szereg uchwał. W większości dotyczyły one
zmian w budżecie miasta. Wcześniej informację na temat pracy w okresie
między sesjami przedstawił Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta.

- 3 września burmistrz uczestniczył w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego
w placówkach oświatowych
miasta Brzeziny.
- 4 września Marcin Pluta uczestniczył w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
Łódzki Obszar Metropolitalny. Przedmiotem obrad była
informacja na temat stanu
wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, sytuacji finansowej Stowarzyszenia oraz
podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia zasad i wysokości
składek członkowskich.
- 7 września Burmistrz brał
udział w spotkaniu warsztatowym w sprawie targowiska
miejskiego w ramach projektu przestrzeń dla partycypacji
- 10 września Marcin Pluta
podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą Utworzenie
w 2018r. 90 nowych miejsc
opieki w żłobku w Brzezinach
AUTOPROMOCJA

przy ul. Moniuszki 15 w wysokości 1.800.000zł. Wartość
całego zadania to ponad 3 miliony złotych.
- 10 września władze miasta złożyły wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej
obejmujący budowę w Parku
Miejskim w Brzezinach ławki pomnikowej z elementami
multimedialnymi upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Całkowita
wartość tego projektu - 37 tysięcy złotych. Wnioskowana
kwota dotacji wynosi 29.600
zł
- 14 września Burmistrz
Marcin Pluta uczestniczył
w spotkaniu z urzędnikiem
wyborczym dla miasta Brzeziny w sprawie organizacji
wyborów na terenie miasta,
- 17 września do Wojewody Łódzkiego został złożony wniosek na zadanie
„Przebudowa drogi gminnej nr 121255E-ul. Traugutta

w Brzezinach” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019. Zadanie polega na przebudowie
drogi gminnej w ulicy Traugutta na długości 106metrów. Projekt przewiduje wykonanie rozbiórki istniejącej
jezdni, rozbiórki istniejących
chodników i zjazdów, korektę geometrii osi ulicy oraz elementów zagospodarowania
pasa drogowego w obrębie
skrzyżowania poprzez budowę przejścia dla pieszych i lokalizację dwóch miejsc parkingowych w zatoce parkingowej. Wykonane zostanie
również przyłącze kanalizacji deszczowej, przebudowa 6
zjazdów indywidualnych do
posesji, montaż w obrębie 2
przejść dla pieszych dwóch latarni oświetleniowych i montaż dwóch znaków aktywnych
oraz oznakowania poziomego w postaci kocich oczek.
Całkowita wartość projektu –
to 940.000 zł. Wnioskowana

kwota dotacji wynosi 470.
tys. zł.
- 19 września burmistrz
Marcin Pluta spotkał się
z przewoźnikami prywatnymi
w sprawie transportu mieszkańców Brzezin.
- 24 września nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach”.
Wpłynęły dwie oferty przekraczające środki umieszczone w budżecie, stąd też zostały przygotowane zmiany
w budżecie.
Podczas posiedzenia LVII
sesji Rady Miasta Brzeziny
radni podjęli uchwały
W sprawie zmian budżetu
i zmian w budżecie Miasta
Brzeziny na 2018 rok.
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych przeciwko
1, wstrzymało się 4
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata
2018-2021.
Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciwko
3, wstrzymało się 1.
W sprawie złożenia do
Dyrektora Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pisma
będącego odpowiedzią na
wezwanie do usunięcia braków w przedłożonym do zaopiniowania Projekcie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na
terenie miasta Brzeziny.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11radnych, przeciwko
0, wstrzymało się 0.
W sprawie nadania imienia placówce Środowiskowy
Dom Samopomocy w Brzezinach „100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski”.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciwko 0, wstrzymało się 2.
W sprawie wzniesienia
obelisku upamiętniającego 100.rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
W projekcie naniesiono poprawki
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciwko
1, wstrzymało się 2.
Uchwała zmi eniając a
uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie

wymiany źródeł ciepła na
obszarze Miasta Brzeziny na
lata 2017-2018.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciwko 0, wstrzymało się 0, jeden
radny nie brał udziału w głosowaniu.
W sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków – kamienicy z oficyną przy ul. Mickiewicza 10
w Brzezinach.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12radnych, przeciwko
0, wstrzymało się 0.
Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciwko 0, wstrzymało się 0.
W sprawie zmiany Uchwały Nr LII/377/2018 Rady
Miasta Brzeziny z dnia 30
maja 2018r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic
na terenie Miasta Brzeziny.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciwko 0, wstrzymało się 0.
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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 •
DLA DOROSŁYCH: MALARSTWO • MUSIC BODY • STRETCHING
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Festyn rodzinny
- ekologiczne pożegnanie lata
CZAS:
13 października o godzinie 15:00

MIEJSCE:
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach wraz z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Brzezinach zapraszają na festyn rodzinny,
13 października o godzinie 15:00, na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach.
Zachęcamy mieszkańców naszej społeczności do ekologicznego pożegnania lata. Na najmłodszych uczestników imprezy czekają liczne bezpłatne atrakcje
- dmuchane zamki i zjeżdżalnie, malowanie twarzy, pokazy strażackie oraz konkursy o tematyce ekologicznej.
Zdrowy tryb życia będzie propagował Jakub Deląg, mistrz świata w nordic walking, który przybliży zainteresowanym zasady bezpiecznego i efektywnego
chodzenia.
Na spragnionych gastronomicznych atrakcji czekać będą darmowe kiełbaski. Natomiast ekologicznym pasjonatom zaprezentowane zostaną czujniki
powietrza, obsługiwane za pomocą aplikacji mobilnej i strony internetowej, które pokażą stan powietrza w Brzezinach.
W akcji „drzewko za makulaturę”, będzie można otrzymać zielony upominek za 3 kilogramy makulatury (maks. 2 sadzonki).
Na pikniku odbędzie się prezentacja brzezińskich stowarzyszeń oraz oferty zajęć Miasta Brzeziny dla dzieci, które realizują Centrum Promocji i Kultury
i Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.
Gwiazdą festynu będzie boys band „4Dreamers”, uczestnik programu The Voice Kids, zespół który zawładnął młodzieżową sceną muzyczną.
Młodzi artyści wręczą również nagródy laureatom konkursu, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich ich fanów do udziału.
Może to być niepowtarzalna okazja do osobistego spotkania z młodymi artystami.
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Gwiazdą wieczoru będzie boys band "4Dreamers"

