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Ekologiczne pożegnanie lata
W
Piękna pogoda sprzyja imprezom na świeżym powietrzu.
Dlatego już o 15.00 zaciekawieni brzezinianie gromadzili się pod sceną. Program
festynu wzbudził zainteresowanie młodzieży, ale i dorosłych. Młodzi ludzie czekali na koncert zespołu Felivers
i występ gwiazdy czyli Michała Kwiatkowskiego. Po przywitaniu gości przez dyrektora
Centrum Promocji i Kultury
Krzysztofa Rokickiego, Prezes Rejonowego Koła Pszczelarskiego Zbigniew Sokołowski przekazał podziękowaniem Burmistrzowi Brzezin
Marcinowi Plucie za działania na rzecz ochrony środowiska, których podejmowanie
ma szczególne znacznie dla

rozwoju i zachowania populacji pszczół.
Festyn rozpoczął się od
podpisania „Paktu dla czystego powietrza”. Z inicjatywy Burmistrza Brzezin Marcina Pluty sygnatariusze paktu zobowiązali się działać na
rzecz wymiany źródeł ciepła
tak, aby wykorzystać gazyfikację Brzezin oraz odnawialne źródła energii i wytwarzanie energii elektrycznej na zasadzie integracji. Będzie to
miało decydujący wpływ na
jakość powietrza w mieście
Brzeziny i powiecie brzezińskim. Chodzi o prowadzenie wszystkich ekologicznych
przedsięwzięć, które w krótkim czasie poprawią jakość
powietrza, a w szczególności

będą wykorzystywać energię słoneczną i rozbudowywać sieci gazowe oraz ciepło
systemowe, wspierać i wdrażać programy informacyjno-edukacyjne w zakresie
ochrony powietrza. Władze
samorządowe Brzezin powołają pełnomocnika ds. ekologii, a mieszkańcy miasta będą
z nim współpracować. Zgodnie z powyższymi zapisami
współpracę na rzecz działań
proekologicznych i poprawę
jakości powietrza
w mieś c i e
Brzez i n y

zadeklarowali: poseł na sejm
RP Grzegorz Wojciechowski,
dyrektor oddziału łódzkiego Polskiej Spółki Gazownictwa Emilia Banaszczyk, prezes stowarzyszenia Strefa Rowerowa Brzeziny Agnieszka
Kostrzewska, Witold Sobolewski z osiedla ul. F. Gąsiorka, prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Naszym
Dzieciom” Wioletta Bartyzel,
przewodnicząca zarządu stowarzyszenia Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej Renata Nowak, prezes zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP
w Brzezinach Leszek Jarząb, prezes zarządu
Stowarzyszenia „Młodzi duc h e m”
J e r z y

Cichecki, mł. bryg. Mariusz
Kaczmarski z-ca komendanta powiatowego PSP w Brzezinach, prezes Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
w Brzezinach Radosław Podogrodzki i burmistrz Brzezin
Marcin Pluta.
Warto dodać, że jeszcze
w tym roku rozpocznie się budowa 7 -kilometrowego odcinka sieci gazowniczej na terenie Brzezin. Gaz będzie prowadzony z Sosnowca gmina
Stryków, a do Brzezin dotrze
ul. Waryńskiego. Sieć gazownicza będzie także dostępna
m.in. w ul. Słowackiego, Kordeckiego, Potockiego, Kilińskiego, Skłodowskiej-Curie,
Północnej, Modrzewskiego
oraz przyległych ulic. Za te
działania Burmistrz dziekował pani dyrektor PSG
Emili Banaszczyk
Podczas rodzinnego
festynu na

scenie odbywały się konkursy
proekologiczne z nagrodami,
strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach przeprowadzali losowanie czujek
czadu i dymu, a także prowadzona był akcja „Drzewko za
makulaturę”. Każdy mieszkaniec, który przyniósł przynajmniej 3 kilogramy makulatury, mógł ją wymienić na
sadzonkę drzewka. Za kwotę blisko 12 tys. zł brzezińscy
urzędnicy zakupili ponad 800
sadzonek drzewek, które oddawali w zamian za makulaturę. Przygotowano sadzonki
min. tui, sosen, świerków, traw
ozdobnych, hortensji, azalii,
trzmieliny a nawet szczepionych na pniu tawuł czyli pięknych krzewów.
Dla dzieci przygotowane był
dmuchane zjeżdżalnie, zabawy z klaunem, a dla dorosłych
kiełbasa i kaszanka z grilla.
 CIĄG DALSZY STR. 22 i 23

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

s obotnie popołudnie 13 października na boisku Szkół Podstawowych nr 2
i nr 3 w Brzezinach obył się festyn rodzinny pt. „Ekologiczne pożegnanie lata”
zorganizowany przez Miasto Brzeziny, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brzezinach.
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Wybory 2018

W

najbliższą niedzielę 21 października odbędą się
wybory do rady miasta, rady powiatu, sejmiku
województwa, a mieszkańcy wybiorą także
burmistrza na 5 - letnią kadencję.

Jeżeli żaden z kandydatów na
burmistrza nie uzyska ponad
50% ważnie oddanych głosów
dwaj kandydaci z najwyższą
liczbą głosów przystąpią do
wyborów zarządzonych na 4
listopada. Na terenie Brzezin
uprawnionych jest ponad 9,9
tys. wyborców. Miasto Brzeziny podzielone zostało na 9 obwodów. W każdym obwodzie
jest siedziba obwodowej komisji wyborczej. Lokale czynne będą od godz. 7.00 do godziny 21.00.
Nowością tegorocznych wyborów jest funkcjonowanie
dwóch komisji wyborczych.

Jedna komisja ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie przeprowadzi głosowanie w czasie dnia (będzie wydawać karty do głosowania po
podpisaniu się wyborcy w spisie wyborczym), a następnie
protokolarnie przekaże materiały w tym urny z głosami, komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, której zadaniem będzie
przeliczenie głosów znajdujących się w urnie i sporządzenie protokołów z wynikami.
Każdy z wyborców otrzyma
cztery karty do głosowania.
Warunkiem uzyskania kart

będzie własnoręczne złożenie podpisu w spisie wyborców. Jedynie w przypadku,
gdy wyborca okaże komisji
dokument potwierdzający, że
jest osobą niepełnosprawną
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy
i nie może w związku z tym
potwierdzić otrzymania kart
do głosowania, członek komisji wydający karty do głosowania wraz z przewodniczącym
lub zastępcą przewodniczącego stwierdza fakt wydania kart
oraz przyczynę braku podpisu
osoby otrzymującej karty.
Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdj ę ciem p otwierdzającym tożsamość.

Każda z wydawanych kart
będzie nieco różniła się od
siebie. Karta do rady miasta będzie białego koloru
z nazwiskami kandydatów
drukowanymi na szarym tle.
Jej wymiary to 210 x 297 mm,
a w prawym górnym rogu
w jednym poziomie wycięte są
trzy otwory o średnicy 7 mm.
Karta do głosowania w wyborach do rad powiatu drukowana jest na białym papierze,
z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na żółtym
tle. W prawym górnym rogu
umiejscowione są w poziomie
dwa wycięte otwory o średnicy 7 mm. Radnych do sejmiku województwa wybierać będziemy także na białym kartach, na których nazwiska
kandydatów nadrukowane są

na niebieskim tle, a w prawym
górnym rogu wycięty jest jeden otwór o średnicy 7mm.
Karta do głosowania w wyborach burmistrza także jest biała, ale nazwiska i imiona kandydatów drukowane są na tle
różowym. Jej wielkość to 210
x 343 mm, a prawy górny róg
jest ścięty. Na wszystkich kartach po lewej stronie znajdują
się kratki w których wyborca
dokonuje oddania głosu. Po
prawej stronie nazwisk kandydatów mogą być umieszczone
symbole graficzne komitetu
wyborczego, który zgłosił danego kandydata. Głosowanie
polega na zaznaczeniu jednego wybranego kandydata
na każdej z kart poprzez postawieniu w kratce po lewej
stronie nazwiska kandydata

znaku „x”. Przez znak „x” rozumie się przez co najmniej
dwie linie, które przecinają
się w obrębie kratki. Za część
kratki należy uznać także obramowanie. Za głosy nieważne uznane będą w sytuacji,
gdy wyborca postawi znak
„x” w kratce obok nazwiska
więcej niż jednego kandydata, gdy nie postawi znaku „x”
obok żadnego z kandydatów,
albo gdy postawi znak „x” wyłącznie w kratce obok skreślonego kandydata. Do stwierdzenia, czy głos oddany na
karcie do głosowania jest głosem ważnym, czy też głosem nieważnym, uprawniona
jest tylko obwodowa komisja
wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Urny do wrzucania kart

REKLAMA

Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
Polska jest krajem, który jak zawsze podkreślałam, ma potencjał, a ten potencjał tworzą Polacy. To oznacza, że mamy siłę, którą powinniśmy wykorzystać do wzlotu tego kraju, a nie na odwrót. Obserwując wydarzenia, co się dzieje w społeczeństwie to przez ostatnie kilka lat, to robi się to coraz bardziej przerażające i wieje chłodem. Czy w tę stronę ma zmierzać nasz kraj? Czy wiecie, gdzie jest błąd?
Jestem po pierwszych spotkaniach z Wami w powiecie skierniewickim i gminach Maków, Lipce Reymontowskie i Godzianów. Najwięcej tematów, które podejmowaliście, były
związane ze zdrowiem swoim i osób w rodzinie. Niestety, ale w dzisiejszych czasach w sklepach spotykamy niezdrową żywność. Następnie, kiedy pojawiają się choroby wynikające właśnie ze złego żywienia w postaci tzw. nowotworów, udajecie się do lekarzy, którzy najczęściej jedyne co mają do zaoferowana to leki z korporacji międzynarodowych,
które ich sponsorują lub chcą wyciąć organ, który uważają za niefunkcjonalny. Świadomość tych ludzi jest niestety niska i trudno już ich nazwać doktorami. Coraz więcej z Was
ma tego świadomość, jak wynika z naszych rozmów. Także odpowiednia polityka żywieniowa oraz zdrowotna są bardzo ze sobą dzisiaj powiązane i powinny stanowić podstawę
polityki prorodzinnej i zdrowotnej w Województwie Łódzkim, gdyż zdrowie to podstawa, żeby nasze rodziny pozytywnie funkcjonowały. W związku z tym będę w tym zakresie
działać w Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Drugą sprawą, jaką uważam za kluczową, jest bezpieczeństwo publiczne, gdyż jest ono podstawą swobody naszych działań w życiu prywatnym i społecznym. W sejmiku dlatego będę chciała zająć się
wzmocnieniem bezpieczeństwa publicznego w Województwie Łódzkim. Ludzie często nie czują się bezpieczeni poza własnym domem, przede wszystkim dotyczy to młodzieży narażonej na wpływ złego
środowiska i demoralizacji. Mam doświadczenie w pracy z taką młodzieżą i znam jej problemy. Policja Wojewódzka powinna dbać o bezpieczeństwo tej młodzieży. Autorytet bowiem buduje się na zaufaniu, a nie na straszeniu młodych ludzi. Policja wymaga szkoleń psychologicznych, aby wiedzieć, jak postępować z tzw. trudną młodzieżą, aby mogła się ona doskonalić i zmieniać ku lepszemu. W Sejmiku
Województwa Łódzkiego będę działała w tym zakresie w Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa.
Dlatego zdecydowałam się kandydować jako osoba bezpartyjna do Sejmiku Województwa Łódzkiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie z listy numer 9, miejsca numer 6
w Skierniewicach, powiecie skierniewickim, brzezińskim, rawskim, tomaszowski i opoczyńskim. Co to oznacza? Uważam, że są pewne sprawy, które chciałabym zmienić. Do tej pory nikt tego nie zrobił
ani nie robi, jak również nikt się tym nie interesował. Zapraszam do rozmowy, jak również i do poparcia 21 października w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Pozdrawiam,
Sfinansowane ze środków KWW Wolność w Samorządzie
Maja Ruben
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są przezroczyste, a ich wysokość nie przekracza 100 centymetrów. Dlatego karty do
głosowania wyborcy powinni wrzucać do urny w taki
sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna. Komisja zwraca uwagę, by wyborcy nie wynosili kart do

głosowania poza lokal wyborczy. Jeżeli komisja zauważy, że wyborca wyniósł kartę na zewnątrz, otrzyma informację, że w lokalu lub
poza nim oferowane jest odstąpienie karty, musi zawiadomić policję. We wszystkich lokalach wyborczych są

dwie urny. Druga urna może
zostać użyta w sytuacji dużego zainteresowania wyborami
i braku możliwości umieszczenia wszystkich kart w jednej urnie. Niedopuszczalne jest głosowanie za członka rodziny lub za inną osobę
z wyjątkiem głosowania przez

pełnomocnika. Osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę,
może pomagać w głosowaniu
inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Jednak pomoc ta
może mieć tylko techniczny
charakter. Nie może ona polegać na sugerowaniu głosującemu sposobu głosowania

lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na życzenie osoby niepełnosprawnej w miejscu zapewniającym tajność
głosowania przebywała osoba udzielająca pomocy. Pomocy w głosowaniu nie może
udzielać członek komisji, mąż

3

zaufania, obserwator społeczny, ani obserwator międzynarodowy. Na żądanie wyborcy
komisja obowiązana jest wydać zaświadczenie o głosowaniu, a nawet o prawie odmowy głosowania np. z uwagi
na nieujęcie wyborcy w spisie
wyborców. 
 GK

REKLAMA

KIERMASZ
chryzantem doniczkowych
CENY HURTOWE

4/IX/2018

(oferta ważna od 22.10.208 r)
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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

10 -LECIE POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH SPÓŁKA Z O. O

W

d n i u 1 0 p a źd z i e r n i k a 2 0 1 8 r. o d by ł a s i ę ko n fe re n c j a z o k a z j i
10 rocznicy utworzenia Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach
Sp. z o. o. podczas, której przedstawiono sukcesy jakie odniósł szpital po
przekształceniu.

Determinacja, konsekwencja i upór w działaniu Mieszkańców Powiatu Brzezińskiego doprowadziły do największego sukcesu odzyskanego
powiatu.Szpital w Brzezinach jest dzisiaj największym

pracodawcą zatrudniającym
550 osób w tym wysoko wyspecjalizowaną kadrę lekarską i pielęgniarską. Uczestnicy konferencji w tym także mieszkańcy powiatu mogli
obejrzeć supernowoczesne

sale operacyjne oraz przyjazne dla pacjentów oddziały szpitalne między innymi:
Ginekologię i Położnictwo,
Neonatologię, Pediatrię, Ortopedię, Oddział Dziennej
Chemioterapii.

Obecnie szpital leczy pacjentów nieodpłatnie na najwyższym poziomie i w najlepszych warunkach jako
placówka funkcjonująca
w sieci szpitali. Nigdy wcześniej w naszym powiecie nie
było takiej dostępności do
darmowej opieki zdrowotnej. Dzięki najlepszej kadrze
lekarskiej i pielęgniarskiej
oraz wykorzystaniu sprzętu

medycznego najwyższej klasy w szpitalu wykonuje się
około 3 tyś. operacji rocznie
w tym 450 operacji nowotworów jelita grubego. Sytuuje to
szpital na najwyższym światowym poziomie. Oprócz
wspomnianych Oddziałów
Centrum Endoskopii i Laparoskopii również buduje markę brzezińskiego szpitala.
Dziękujemy i gratulujemy

Mieszkańcom Powiatu Brzezińskiego za wspólny sukces jakim jest dzisiaj Szpital
w Brzezinach. Bądźmy dumni z naszego szpitala. Bądźmy dumni ze Szpitala, który
promuje Brzeziny w całej Polsce. Szpital w Brzezinach to
nasz wspólny sukces.
Dziękujemy.
 Zarząd Powiatu
w Brzezinach
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Praca i sukcesy brzezińskich hokeistek

Z

awodniczki KS Hokej-Start Brzeziny zdobyły czternasty tytuł Mistrza Polski
w hokeju na trawie kobiet i zakończyły zmagania w sezonie 2017/2018.
Po kilku dniach pauzy brzezinianki rozpoczęły kolejną walkę, tym razem
o obronę złotych medali w nowym sezonie 2018/2019.

Przez krótki czas przerwy zawodniczki odpoczywały. Dopiero teraz chwilę wolnego
czasu dla naszej redakcji znalazły Paula Sławińska i Klaudia Głowacka.
Obie zawodniczki w swojej przygodzie z hokejem po
raz kolejny stanęły na najwyższym stopniu podium
Mistrzostw Polski. Na ten
sukces złożyło się olbrzymie poświęcenie, ciężka praca na treningach, determinacja i wola walki do ostatnich sił. - Z każdym tytułem,
z każdym zwycięstwem wiąże się inna historia i towarzyszą temu inne emocje. Ale za
każdym razem to jest podobny „schemat”. Ostatnie minuty meczu grasz na ostatku sił, nogi już są jak z waty,

zaciskasz zęby żeby przetrwać
do końca. Nagle ostatni gwizdek spotkania, strzeliłyśmy
więcej bramek niż przeciwnik. Dociera do ciebie fakt, że
właśnie zostałaś Mistrzynią
Polski. To taka dawka emocji i energii, że masz siłę skakać, biegać, krzyczeć. Zmęczenia już nie ma. Jest tylko
radość i szczęście. Słowa nie
oddadzą tego, co czuje każda
zawodniczka po zwycięskim
meczu finałowym. To trzeba
przeżyć i życzę każdemu żeby
chociaż raz w życiu mógł tego
doświadczyć - tłumaczy Paula Sławińska.
Dodatkowo warto podkreślić, że mecz finałowy jest
efektem rozłożonym w długim okresie czasu. Nasze zawodniczki, aby zmierzyć się

w finałowej walce muszą rozegrać wiele spotkań, co podkreśla Klaudia Głowacka. Tytuł Mistrza Polski nie przychodzi w żaden sposób sam
z siebie, mecz finałowy jest
zwieńczeniem całorocznej
pracy. Zwycięstwo nad rywalem w tym najważniejszym meczu w całym roku
jest szczęściem nie do opisania. W momencie, kiedy słyszysz ostatni gwizdek mimo
ogromu pracy i wysiłku, które każda z zawodniczek pozostawia na boisku, nasza radość jest niewyobrażalna. Życzę każdemu takich emocji
i takiego szczęścia z własnej
pracy, którą każda z nas łączy
w jedna całość na boisku.
Zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny w ostatnim

czasie zostały zaproszone na
sesję Rady Miasta Brzeziny,
podczas której przekazano
profesjonalne i ekskluzywne
zegarki sportowe, które ufundował i wręczył Burmistrz
Brzezin Marcin Pluta. - Dzięki zegarkom możemy kontrolować swoje treningi jeszcze bardziej szczegółowo niż
do tej pory. Zegarki monitorują między innymi tętno,
dystans, prędkość. Po przeanalizowaniu każdego treningu wiemy, co każda zawodniczka może jeszcze poprawić i nad tym pracować.
Stworzyłyśmy grupę na jednej z aplikacji sportowych,
dodajemy tam swoje treningi i motywujemy się wzajemnie. Mamy nadzieję, że to
w jakimś stopniu przyczyni
się sukcesów w tym sezonie
- wyjaśnia Paula Sławińska.
Nie da się zatem ukryć, że zegarek jest bardzo pomocny
w codziennych sportowych

Zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny zdobyły czternasty tytuł Mistrza Polski w hokeju na trawie kobiet FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

przygotowaniach. - Zegarki, pozwalają nam na jeszcze
lepszą kontrolę naszego treningu. Każda z zawodniczek
indywidualnie może sprawdzać intensywność treningu,
a dzięki dodatkowym możliwościom i innym aplikacjom obsługującym te urządzenia jesteśmy w stanie motywować siebie na wzajem,
chociażby po przez tworzenie różnego rodzaju sportowych rywalizacji. Mają wiele przydatnych funkcji m.in.
mierzą tętno, liczbę kroków,
przebyte kilometry w ciągu
dnia. Myślę, że to dodatkowo
nas motywuje - dodaje Klaudia Głowacka. Obie nasze mistrzynie jednym głosem odpowiadają, że najbliższym
celem jest dla nich obrona
złotego medalu, a marzeniami na dalszą przyszłość regularny udział w europejskich
pucharach oraz rozwój infrastruktury obiektu Stadionu

Miejskiego przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach. - Głównym celem dla nas jest obrona tytułu Mistrza Polski. Myślę, że jest to realny plan do
zrealizowania i z pewnością
marzenie każdej z zawodniczek naszego klubu. Ponadto jako Mistrz Polski chciałybyśmy brać udział w pucharach klubowych, aby mieć
możliwość grania większej
ilości meczów i zdobywania
nowych doświadczeń hokejowych - mówi Klaudia Głowacka. - Obrona tytułu Mistrza Polski w tym sezonie
to nasz cel, ale również marzenie. Marzymy także o nowej nawierzchni i trybunach,
gdzie bezpiecznie usiądą całe
rodziny z dziećmi. Chciałybyśmy regularnie brać udział
w klubowych pucharach. Planujemy rozwijać naszą drużynę i stawać się coraz lepszymi w tym co robimy - dodaje
Paula Sławińska.
 GK

Trenerka zespołu Małgorzaty Polewczak i Burmistrz Marcin Pluta

Zawodniczkom KS Hokej-Start Brzeziny przekazano profesjonalne zegarki sportowe, które bedą służyły im do realizacji specjalistycznego programu treningowego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Świetlica w Przecławiu już ukończona

C

entrale ogrzewanie i ocieplenie budynku, to
niektóre z prac wykonanych podczas przebudowy
świetlicy. Trwa odbiór końcowy poddanego
termomodernizacji budynku świetlicy w Przecławiu.

Umowę z wykonawcą tych
prac – firmą – „Moderndom” ze Skierniewic zawarto 4 grudnia 2017 roku. Zakończenie zaplanowano na
19 września 2018 r i wykonawca tego terminu dotrzymał. Wartość brutto robót budowlano-montażowych wyniosła 493.811,09
zł, w tym dofinansowanie
środkami unijnymi stanowi

83,29% kosztów kwalifikowanych związanych z termomodernizacją.
W wyniku zrealizowanych robót powstała nowa
kotłownia opalana na pelet
- czyli odnawialne źródło
energii, a po budynku została rozprowadzona instalacja centralnego ogrzewania,
którą napełniono glikolem, co ma ją zabezpieczyć

w czasie, gdy obiekt nie
b ę dzie w y korzysty wany
w okresie zimowym. Cały
budynek został docieplony, zarówno ta część, gdzie
jest sala widowiskowa i zaplecze kuchenne, jak i ta,
która była przebudowana. W tej ostatniej części
obiektu wygospodarowana została toaleta i dwa pomieszczenia dla potrzeb lokalnej społeczności. W tym
miejscu w budynku umiejscowiono również kotłownię. Docieplone zostały
stropodachy i wymienione

poszycie dachowe. Dla potrzeb przygotowywania ciepłej wody użytkowej i zasilania kotłowni wykonano
instalację fotowoltaiczną.
W ramach termomodernizacji wymieniane były także okna w części budynku,
a w części okien wymieniono szklenie na 3-szybowe.
W efekcie tego zostały spełnione wszystkie aktualne
normy, ale także i te, które zaczną obowiązywać od
2021 r. W tym roku zakończą się też prace termomodernizacyjne w Szkołach

Podstawowych w Dąbrówce
Dużej i Gałkówku Kolonii.
Nie udało się wykonać termomodernizacji budynku
Szkoły w Bogdance. Przetarg na wybór wykonawcy robót w Bogdance ogłaszany był dwa razy i nie dał
rozstrzygnięcia. To spowoduje, że w 2019 roku kontynuacja projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza
uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny” obejmować b ędzie świetlice

w Gałkówku Kolonii i Dąbrówce Małej oraz w Szkole Podstawowej w Bogdance. Ost at nim, sió dmy m
obiektem, który zostanie
poddany termomodernizacji w ramach nijnego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, będzie budynek obecnego Gimnazjum
w Przecławiu.
 TOM

OGŁOSZENIE(OBWIESZCZENIE)

o wyłożeniu do publicznego wglądu 2 projektów miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Małczew i Gałkówek Kolonia
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 i 1566), i art. 39, art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1404, 1566, 1999) oraz uchwały Nr XLV/296/2017
Rada Gminy Brzeziny z dnia 24 listopada 2017 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Małczew,
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gałkówek Kolonia wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Projekty planów miejscowych zostaną wyłożone do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 25 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny,
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, pokój nr 1.19 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeziny: http://www.gminabrzeziny.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A, –
pokój nr 1.19.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brzeziny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2018 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt
Gminy Brzeziny informuje o możliwości składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Brzeziny w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy gminabrzeziny@post.pl. podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2018 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1pkt. 2, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowego projektu zmiany planu
miejscowego do publicznego wglądu można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.
Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Brzeziny.

Wójt Gminy Brzeziny
/-/ Barbara Hojnacka

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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Kamienice odzyskują blask
T
owarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. prowadzi
inwestycje związane z ratowaniem historycznych kamienic naszego miasta.
Trwa remont dachu kamienicy przy ul. Św. Anny 16, a zakończono zaplanowane
prace remontowe przy „zapomnianej” kamienicy przy ul. Moniuszki 12.

W ramach pierwszego etapu remontu budynku przy
ul. Moniuszki 12 zakończono wzmocnienia ściany szczytowej, wzmocnienia dwustronne kamienicy

w rejonie bramy, miejscowe naprawy gzymsów elewacji frontowej oraz części
tkanki elewacyjne. Łączny
koszt inwestycji wyniósł
ponad 100 000 zł.

Perełka Brzezin kamienica przy ul. Św. Anny 1
w centralnym punkcie naszego miasta odzyskała swój blask w części elewacji o d Pl. Jana Pawła

Kamienica przy ul. Św. Anny 1 przed remontem FOT. ZASOBY TBS

BURMISTRZ
MIASTA BRZEZINY

Informuje, że na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121) wywieszony
jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości
położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 o pow.624,16 m2 dz. Nr
2841/60 Kw LD1B/00035620/9 na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od 15.10.2018r. do 05.11.2018 r.

II. Obecnie rozpoczynają się prace elewacyjne od
strony podwórka, a do 14
grudnia zostanie wykonana renowacja elewacji kamienicy od strony ul. Św.
Anny. Wymieniona będzie
również stolarka okienna i drzwiowa w budynku. Koszt inwestycji to pona d 2 0 0 0 0 0 z ł . Mi asto

Brzeziny partycypuje w remoncie kamienicy w kwocie blisko 60 000 zł. Na
tym nie koniec, ponieważ.
rozpoczęły się prace związane z częściową wymianą
stropu w budynku przy ul.
Mickiewicza 10. Do końca roku wykonane zostaną
również: remont balkonu
przy ul. Staszica 7, remont

7

dachu przy ul. Staszica 10
oraz remont dachu komórkowca przy ul. Kościuszki 2
Informacje o wszystkich
działaniach spółki można znaleźć na funpage TBS
w Brzezinach Sp. z o.o. na
Faceb o ok’u fb.com/tbsbrzeziny.
 red

Kamienica przy ul. Św. Anny 1 w centralnym punkcie naszego miasta odzyskała swój blask OT. ZASOBY TBS

BURMISTRZ
MIASTA BRZEZINY
Informuje, że na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121) wywieszony
jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości
położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16 o pow.23 m2 dz. Nr 2841/9
Kw LD1B/00040558/1 na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od 15.10. 2018 r. do 05.11.2018 r.

REKLAMA

Farbiarnia dzianin z Łodzi
zatrudni

5/IX/2018

również do przyuczenia
pracowników
(na suchej części
produkcyjnej)

tel. 504 174 260

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

Zapraszamy
na jesienne promocje
- 25% rabatu na wszystkie okulary

- 20% rabatu na szkła progresywne i szkła dla kierowców
Specjalna oferta: całe okulary 99 zł
13/IX/2018

*szczegóły w salonie

8
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USŁUGI
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata oferta!
gwarancja najniższych cen!, 501
144 475, www.odslonka.pl
KOREPETYCJE – angielski, 604
377 746
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
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
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
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614

PRACA
SZWACZKI i chałupniczki zatrudnię, rejestracja Jeżów
501-373-316
PILNIE przyjmę szwaczki
601-160-661
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
Z AT R U D N I Ę fak tur z ystkę do zakładu cukierniczego
(Nowosolna) , ½ etatu, praca

w godzinach nocnych, 516 190
960
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
HAFCIARZA przyjmę oraz pomoc hafciarza, 725 294 493
ZATRUDNIĘ do produkcji pampuchów 607 707 988
Z AT R U D N I Ę
do
b ar u
w Strykowie, 601 433 007
ZATRUDNIĘ szwaczki d zakładu i chałupniczki, praca cały rok,
574 816 600
EK SPEDIENTKI zatrudnię
(Nowosolna), 604 936 065
ZATRUDNIĘ 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
SZWACZKA – szwaczki, 661 121
966
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 pracownika do obsługi pogrzebu, 693 222 303
ZATRUDNIĘ pracowników budowlanych, praca w delegacji,
509 391 286
POMOC stomatologiczna, dzwonić po 18.00, 501 046 098
ZATRUDNIĘ pracownika biurowego, prawo jazdy, obsługa
komputera, kontakt noemi.brzeziny@gmail.com
ZATRUDNIĘ szwaczkę, stała praca, 790 882 804
ZATRUDNIĘ presera, prasowaczkę, Brzeziny, 602 236 895
PRACOWNIKA do robót ziemnych, wodno – kanalizacyjnych,
665 183 407
ZATRUDNIĘ przy produkcji
mebli, 502 148 234

ABSOLWENTKA pedagogiki podejmie się opieki nad dzieckiem.
Odbiorę ze szkoły, pomogę z lekcjami, 797 034 338
HAFCIARZA przyjmę, 725 294
493

NIERUCHOMOŚCI
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
KUPIĘ lub wynajmę garaż przy
ul. Andersa w Brzezinach, 793
957 354
KUPIĘ mieszkanie do 50 m2
w brzezinach 731 746 722
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
WYNAJMĘ lokal na działalność
gospodarczą w Brzezinach, 887
730 028
SPRZEDAM działkę budowlaną
w Brzezinach, 505 527 007
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 68 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
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy 30 m2, 694 910 925
SPRZEDAM posiadłość wiejską
1,6 ha z zabudową, dom 120 m2,
media, gospodarcze 100 m2, dostęp do cieku wodnego, stawy
wodne, 506 671 456
SPRZEDAM działkę leśną 1600
m2 pod zabudowę, media
w ulicy, Głowno, Zabrzeźnia,
ul. Zamiejska 6, 46 874 51 48,
wieczorem

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
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
SPRZEDAM drewno na rozpałkę w workach, 10 zł/worek, tel.
882 928 505
SPRZEDAM koparkę gąsienicową „Nobas”, 12 ton, 506 671 456
SPRZEDAM trylinkę, 609 723 459
SPRZEDAM opony 4 szt. – stan
b. dobry, „13” 175/70, tel. 600 670
126, oraz rowerek do 9 lat
SPRZEDAM pług, bronę i inne
do C-330, 697 433 139

PUNKTY
Z GAZETĄ „BIS”
• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny
• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima w Brzezinach
ORAZ SKLEPY:
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Traugutta
• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza
• Salon Prasowy Kolporter (MILA), ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego
• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska
• Stacja benzynowa „LOTOS”, ul. Waryńskiego
• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska Polskiego

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

FORD Focus Combi 1,6 z 1999
r., jeżdżący, przebieg 2019 tys.,
605 243 549
AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁOMOWANIE samochodów,
509-099-286
SKUP AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SPRZEDAM ford mondeo 2.0
TDCI, 130 KM, 2003 r., cena, 30003500 zł, 722 349 697

MATEMATYKA, fizyka, chemia,
664 626 854
JĘZYK angielski – korepetycje.
Przygotowanie do matury i egzaminów, 603 173 862
WYKONAM drobne roboty remontowe – budowlane i naprawcze. Emeryt, 604 614 353

20/VIII/2018

MOTORYZACJA
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Muzeum w nowej odsłonie

S

iedziba Muzeum Regionalnego w Brzezinach odzyska dawny blask. Posłużą
temu środki pozyskane w ramach projektu „Zaginione miasto”. Powróci wiele
usuniętych lub zniszczonych elementów architektonicznych. Wśród zabytkowej
zabudowy Brzezin jest obiekt, który wyróżnia się w sposób szczególny.

To pałacyk Kleibera - obecna siedziba Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Jest
to niewątpliwie najciekawszy

niesakralny zabytek Brzezin. Wciąż przyciąga wzrok,
chociaż stracił dużo z pierwotnej świetności. Skany

oryginalnych projekt ów Karola Kleibera i Z. Wojciechowskiego uświadamiają,
jak piękny był to budynek.

Ostanie zdjęcie, na którym
prezentuje się w całej okazałości, pochodzi z okresu
okupacji i umieszczone jest
na niemieckiej widokówce
reklamującej uroki Lövenstadt. Od tego czasu wiele
zmieniło się na gorsze - zburzono piękne tarasy, wycięto

balkonik zdobiący wieżę, destrukcji uległy inne liczne detale.
Dla wielbicieli brzezińskich
zabytków jest doskonała wiadomość. Już w przyszłym
roku realizowany będzie projekt „Zaginione miasto”, dzięki któremu pałacyk Kleibera

odzyska pierwotny wygląd.
Odbudowane zostaną tarasy, pieczołowicie odtworzone detale architektoniczne,
wymienione okna i drzwi.
Jeszcze większą metamorfozę przejdą oficyna i otoczenie zabytku.
 red

Projekty obywatelskie



Obok wielu różnych projektów znalazły się dwa skierowane do dzieci i młodzieży
oraz do seniorów. Projektodawcy zamierzają realizować je na terenie Nowosolnej. Pierwszym z nich jest
zadanie nr 247: Obóz sportowy dwutygodniowy „FitMocni 2019” dla 45 dzieci i młodzieży w górach.
Planowany w Murzasichlu
w terminie 22 czerwiec - 6
lipiec 2019 r. Wśród proponowanych zajęć znalazły się
judo, jujitsu, samoobrony,
basen, rowery, kajaki, sporty
biegowe oraz gry zespołowe:

Muzeum w nowej odsłonie FOT. MUZEUM REGIONALE W BRZEZINACH
Zbliża się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Aby uczcić ten ważny dla naszego kraju
moment, zespół muzyczny „Co Noc” skomponował z tej
okazji utwór pt. „Niezwyciężony” do muzyki Grzegorza
Woźniakowskiego z tekstem Sylwestra Siotora. Na przełomie września i października ukazały się dwa nowe
teledyski grupy „Co Noc” pt. „W parku” oraz „Niebo”.
W planach artystycznych brzezińskiego zespołu jest
wydanie wiosną 2019 roku kolejnej płyty autorskiej.
Członkowie zespołu dziękują fanom za okazane uznanie i wsparcie.

 o 31 października mieszkańcy regionu mogą głosować w ramach Budżetu
D
Obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego. Warto pamiętać, że możemy
głosować nie tylko na projekty z naszej najbliższej okolicy, ale także z całego województwa.

REKLAMA

badminton, tenis stołowy,
park linowy.
Drugi projekt to zadanie
271 - „Akcja Aktywizacja”
czyli mobilizacja osób 60+
oraz ich rodzin do aktywności społecznej. W programie
tej aktywizacji uwzględniono 7 dyscyplin sportowych:
aerobik, Tai-Chi, Yoga, Nordic Walking, Pilates, zdrowy kręgosłup, samoobrona
oraz warsztaty taneczne. Ponadto znalazły się również
warsztaty tematyczne prowadzone przez specjalistów:
dietetyka, kosmetologia, felinoterapia, dogoterapia,

medycyna prozdrowotna
oraz bezpłatne konsultacje
ze specjalistami. Są też zajęcia zapobiegające cyberwykluczeniu, dające umiejętności korzystania z nowych
technologii oraz kulturalne.
Głosowanie papierowe
potrwa do 22 października,
natomiast online do 31 października na stronie www.
bo.lodzkie.pl. Wyniki będą
znane pod koniec listopada.
Więcej projektów z regionu
łódzkiego oraz szczegółów
dotyczących zasad głosowania znajduje się na stronie
www.bo.lodzkie.pl   red
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Podsumowanie mijającej kadencji
Dziesiątki zrealizowanych
projektów, rewitalizacja parku,
powstające nowe obiekty i placówki. Przez ostatnie cztery

lata wizerunek Brzezin znacząco się zmienił na lepsze. Warto jednak pamiętać, że bardzo
łatwo przyzwyczajamy się do

czegoś nowego i lepszego. Zapominamy jak było wcześniej
i jak trudno było pewne nowości przeprowadzić. A często

nie myślimy o tym, jak wiele intensywnej pracy kryje się
za powstaniem czegoś do czego już przywykliśmy. Koniec

kadencji sprzyja podsumowaniom. Zatem można pokusić się o przypomnienie co
udało się zrobić Burmistrzowi

Brzezin Marcinowi Plucie
i jego współpracownikom
i Radzie Miasta w przeciągu
mijających czterech lat.  red

Rekultywacja terenu pod brzezińską strefe inwestycyjną. Teren został wyrównany i będzie profesjonalnie przygotowany dla biznesu. Inwestorzy już pytają o możliwość prowadzenia tu działalności. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Jaz na rzece Mrożycy był w strasznym stanie. Jego modrnizacja zapobiegła nieustannemu podtapianiu terenu. Powstał piękny most często odwiedzany przez spacerowiczów. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

12
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Alejki parkowe przed rewitalizacją nie zachęcał do odwiedzin. Obecnie Park Miejski stał się chętnie odwiedzanym miejcem wypoczynku i rekreacji. Niezwykle urokliwie wygląda również w nocy. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Brzezińskie szkoły podstawowe uzyskały nowe elewacje. Niektóre z nich podobnie jak Urząd Miasta wzbogaciły się o ogniwa fotowoltaiczne. Energia słoneczna pozwala zmniejszać koszty eksploatacji FOT. ROBERT WODZYŃSKI

Miejskie Przesdszkole nr3 przeszlo prawdziwą przemiane. Placowkę poddano termomodernizacji i wyremontowano wnętrza. Budynek został także pomalowany z zewnątrz. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach to nowa placówka, która posłuży osobom z dysfunkcjami psychicznym. Budynek jest nowoczesny, funkcjonalny i estetyczny. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Żłobek w Brzezinach to o dawna wyczekiwana inwestycja. Budowa szybko postępuje co bardzo cieszy przyszłych rodziców,a szczególnie mamy dla których jest szansą na podjęcie pracy zawodowej. FOT. ROBERT WODZYŃSKI
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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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KONKURS
„Dobre rady na odpady- praktyczne wykorzystanie odpadów”
Miasto Brzeziny realizuje Projekt edukacyjny pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Brzeziny-2018 r.”, w ramach którego ogłaszamy konkurs pn.: „Dobre rady na odpadypraktyczne wykorzystanie odpadów”
Konkurs przeznaczony jest dla małych mieszkańców miasta Brzezin, uczniów klas III-V szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu, osoby indywidualne, wykonują przedmioty
użytkowe w całości z surowców wtórnych np. ozdoby, biżuterię, przedmioty użytkowe itp. Technika wykonania pracy dowolna.
Szczegółowe zasady zostały opisane w Regulaminie Konkursu pn. „Dobre rady na odpady- praktyczne wykorzystanie odpadów”, który jest dostępny na stronie internetowej
www.brzeziny.pl oraz w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pokój 305.
Podpisane prace wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika, według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu, należy dostarczyć do Urzędu
Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pokój 305 do dnia 9 listopada 2018 roku do godziny 15.00.
Prace będą oceniane przez Komisję, która wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Nagrody otrzymują laureaci, osoby wyróżnione oraz wszyscy uczestnicy Konkursu.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 listopada 2018 roku. Natomiast uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi do dnia 30 listopada 2018 roku.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w lokalnej gazecie BIS oraz na stronie internetowej www.brzeziny.pl.
Zapraszamy wszystkie dzieci z dedykowanej grupy wiekowej do udziału w Konkursie.

www.zainwestujwekologie.pl
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Dobre wyniki pucharowe i ligowe Startu

C

zarno-czerwoni w ostatnich tygodniach wyeliminowali po dramatycznym pojedynku
LKS Rosanów i uzyskali promocję do IV rundy Pucharu Polski okręgu łódzkiego.
W rozgrywkach ligowych wygrali z UKS SMS Łódź i zremisowali z GLKS Sarnów/Dalików.
Takie wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć na decydujące starcia rundy jesiennej.

Los sprawił, że podopieczni grających trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta
Szuberta na mecz III rundy
Pucharu Polski okręgu łódzkiego, musieli udać się do
występującego w tej samej
klasie rozgrywkowej (łódzka klasa okręgowa) LKS Rosanów. Po pierwszej połowie
wiele wskazywało na to, że
przygoda brzezinian z pucharem w tym roku już się zakończy. Gospodarze na przerwę schodzili z dwubramkowym prowadzeniem. Po
przerwie Start strzelił szybko
kontaktowego gola, ale chwilę później przegrywał 3:1.
Końcówka regulaminowego
czasu gry była bardzo emocjonująca, a czarno-czerwoni pokazali w niej prawdziwie sportowy i waleczny charakter, strzelając dwie bramki
i doprowadzając do dogrywki. Na listę strzelców dla naszego zespołu dwukrotnie
wpisał się Adrian Olszewski
i raz Filip Niźnikowski. Dodatkowe trzydzieści minut
rywalizacji nie przyniosło
rozstrzygnięcia i o wszystkim miał zadecydować konkurs rzutów karnych. W nim
zmagania były jeszcze bardziej wyrównane. Zawodnicy nie mylili się, pewnie
umieszczając piłkę w siatce.
Dopiero ósma seria rzutów
karnych przyniosła upragniony awans, a bohaterem

meczu został bramkarz Startu Kuba Miszkiewicz, który
obronił jedenastkę wykonywaną przez gospodarzy, a następnie sam z jedenastu metrów pokonał golkipera LKS
Rosanów. Ostatecznie brzezinianie wygrali 8:7.
W wyniku losowania przeprowadzonego przez Wydział
Gier Łódzkiego Związku Piłki Nożnej rywalem naszej
drużyny w IV rundzie Pucharu Polski okręgu łódzkiego będzie trzecioligowy Sokół Aleksandrów Łódzki.
Kilka dni po pucharowym
triumfie Start czekał bardzo
trudny wyjazdowy pojedynek z nieobliczalnym UKS
SMS Łódź. Spotkanie odbyło
się na głównej płycie boiska
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ulicy Milionowej. Goście w ten pojedynek weszli bardzo dobrze,
ponieważ już w 8 minucie
objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się niezawodny Kamil Szymanek.
Ten gol dał pewien komfort
brzezinianom, którzy mogli koncentrować się na spokojnej grze. Miejscowi bardzo szybko rozgrywali swoje akcje, ale nie byli w stanie
zaskoczyć Kuby Miszkiewicza. W 36 minucie znakomitą akcję zespołu wykończył
Dariusz Szymanek. Dwubramkowa zaliczka wypracowana w pierwszej odsłonie

dała czarno-czer wonym
większy komfort psychiczny przed drugą częścią meczu. Po zmianie stron obraz
gry praktycznie się nie zmienił. Start grał pewnie w defensywie i próbował w miarę
możliwości przeprowadzać
groźne kontry. W 57 minucie
ponownie drogę do bramki UKS SMS znalazł Kamil
Szymanek. Kiedy wszystko
wskazywało na to, że więcej
bramek w tym pojedynku już
nie padnie, dali o sobie znać
gospodarze. W 75 minucie do siatki brzezinian piłkę posłał Szymon Sołtysiński. Dziesięć minut później
ponownie na listę strzelców
wpisał się Dariusz Szymanek, a zaraz po nim końcowy rezultat na 2:4 dla Startu ustalił Daniel Kleber. Nasz
zespół wystąpił w składzie:
Kuba Miszkiewicz – Tomasz
Białek, Piotr Nawrocki, Mariusz Matusiak (80. Kacper
Pawlak), Filip Niźnikowski –
Adrian Olszewski (89. Marcin Pietrzak), Robert Szubert
(55. Dominik Jedynak), Waldemar Pabiniak, Artur Poździej - Kamil Szymanek, Dariusz Szymanek.
W minioną sobotę czarno-czerwoni gościli GLKS
Sarnów/Dalików. Szkoleniowcem tego zespołu jest
doskonale znany w Brzezinach Damian Gamus, który prowadził nasz zespół

kilka sezonów temu w klasie okręgowej, a oprócz niego na ławce rezerwowej zasiadło dwóch byłych graczy
Startu: Radosław Surowiec
i Marcin Lindner. Zespół gości do tej pory nie radził sobie zbyt dobrze i nic dziwnego, że zajmował miejsce
w strefie spadkowej. Wszyscy kibice spodziewali się
łatwej wygranej i pewnych
trzech punktów. Niestety już
pierwsze minuty pojedynku pokazały, że nie będzie
to łatwy mecz. Rywale grali bardzo ambitnie i skupiali się głównie na minimalizowaniu indywidualnych błędów i pewnej grze w obronie.
Gospodarze długo próbowali
przedostać się pod pole karne przyjezdnych, ale długo
nie potrafili znaleźć skutecznej recepty. Dopiero w 17

minucie silnym strzałem zza
pola karnego bramkarza rywali Jakuba Piotrowskiego
pokonał Dariusz Szymanek.
Niestety radość brzezinian
trwała tylko osiem minut
po tym, jak wyrównującego gola dla Dalikowa strzelił Przemysław Kołakowski.
Od tego momentu spotkanie było bardzo wyrównane
i obie drużyny nie potrafiły
wykorzystać wielu nadarzających się okazji. Wynik nie
uległ już zmianie i obie ekipy podzieliły się punktami.
Start zagrał w składzie: Kuba
Miszkiewicz – Tomasz Białek (46. Dominik Jedynak),
Piotr Nawrocki, Mariusz Matusiak, Filip Niźnikowski (72.
Wojciech Koperniak) – Tomasz Kaźmierczak (46. Norbert Kowalski), Robert Szubert (65. Adrian Olszewski),

Waldemar Pabiniak, Artur
Poździej - Kamil Szymanek,
Dariusz Szymanek.
Najbliższe spotkanie czarno-czerwoni rozegrają na
wyjeździe w sobotę 20 października o godzinie 15:00
z PTC Pabianice. N astępny mecz na boisku głównym
Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach
odbędzie się w środę 24 października prawdopodobnie o godzinie 14:30 (godzina może ulec zmianie). Natomiast następny pojedynek
również na własnym obiekcie odbędzie się w sobotę
27 października o godzinie
15:00, a rywalem podopiecznych grających trenerów
Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta będzie Widzew II Łódź.
 DS

Brąz brzezinianina w Kickboxingu



Wielkim sukcesem zakończył się udział Damiana Jóźwiaka w VI Mistrzostwach Polski
Służb Mundurowych w Kickboxingu. Brzezinianin, który specjalizuje się głównie w karate
i MMA zaliczył udany debiut, stając na zakończenie na najniższym stopniu podium.

Brązowy medal w nowej jak
dla niego formule to efekt
determinacji i wielu tygodni
przygotowań. Zawody mistrzowskie odbyły się w hali
A k a d e m i i Woj sk L ą d o wych we Wrocławiu w drugi
weekend października. Warto dodać, że patronat nad
imprezą sprawowała czołowa organizacja sportów walki na świecie DSF Kickboxing Challenge, co zdecydowanie podnosiło rangę

zawodów. Miało to ogromny wpływ na frekwencję.
Turniej przyciągnął prawie dwustu zawodników
z ponad osiemdziesięciu
klubów i różnych formacji
mundurowych z całego kraju. Oprócz tego na trybunach zasiadło wielu sympatyków sportów walki. Atmosfera zdecydowanie należała
do wielkich zawodów sztuk
walki. Damian Jóźwiak,
który na co dzień trenuje

i odnosi olbrzymie sukcesy
w karate i MMA, tym razem
chciał spróbować swoich
sił w Kickboxingu. Mimo
pierwszego w swojej karierze startu w tej formule, posiadacz 1 Dana Furo Karate pokazał się we Wrocławiu ze znakomitej strony.
Po zaciętych walkach z bardzo wymagającymi rywalami, brzezinianinowi udało się najpierw przejść eliminacje, następnie kolejne

walki turniejowe, aż ostatecznie wywalczyć trzecie
miejsce w kategorii +94 kg
senior. Sukces oparty był
wieloletnimi i profesjonalnymi treningami w klubie
Ironman Fight Club Łódź
pod okiem trenera Tomasza Kwiatkowskiego. Damian Jóźwiak nie ma zamiaru poprzestać tylko na tych
zawodach Kickboxerskich.
W przyszłości planuje koleje udziały w tej formule walki oraz starty w innych imprezach sportowych na terenie całego kraju.. 
 DS

Damian Jóźwiak na zawodach Kickboxing FOT. DAWID SAJ
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Podsumowanie szóstego sezonu BLPN

Emocje rozgrywek BLPN na przestrzeni lat FOT. MOJAFOTOGRAFIKA

T

rzy tygodnie temu oficjalnie dobiegł końca szósty sezon Brzezińskiej Ligi Piłki
Nożnej. W tym roku oprócz zmagań o ligowe punkty uczestnicy wzięli udział również
w Pucharze Brzezin. Mistrzem rozgrywek zostali obrońcy tytułu Red Devils (Czerwone
Diabły), a puchar powędrował w ręce zawodników Wybrzeża Klatki Schodowej..

Był to długi czas pełen sportowych emocji i aktywnej
rywalizacji.
C z e r wone D i ab ł y rok
temu również stanęły na najwyższym stopniu podium.
Tym razem oprócz wygranej w decydującej rundzie
play-off z Grubymi Wiórami 10:5, Red Devils wygrali
również zmagania fazy ligowej. W skład mistrzowskiej
drużyny wchodzili zawodnicy z Brzezin oraz Andrespola: Paweł Fitas, Krzysztof Hajduk, Kamil Karpiński, Bartłomiej Kiljańczyk,
Arkadiusz Klimowski, Artur Klusek, Piotr Królak,
Marek Markiewicz, Dariusz
Michałus, Konrad Musiał,
Jakub Sapiński, Bartłomiej
Skwarka, Marcin Starosta,
Tomasz Wachowiec, Adrian
Skwarka oraz Paweł Worotnicki. Brzezińska Liga Piłki Nożnej istnieje od 2013
roku. Przez pierwsze trzy

sezony zmagania opierały się na typowych, ścisłych
zasadach ligowych. Drużyny rozgrywały swoje mecze
systemem każdy z każdym,
mecz i rewanż, a gdy wszystkie spotkania zostały rozegrane, następował koniec
sezonu. Mistrzem zostawała ekipa, która zgromadziła
największą liczbę punktów.
W latach 2013-2015 niekwestionowanym hegemonem i zwycięzcą wszystkich
trzech edycji była drużyna
Łap Gołębia, w skład w której wchodzili głównie piłkarze Startu Brzeziny. Brzezińska Liga z roku na rok
rozrastała się do coraz większych rozmiarów. Obecnie
co roku bierze w niej udział
prawie 350 zawodników nie
tylko z Brzezin, ale również
z Koluszek, Rogowa, Łodzi, Strykowa, Andrespola,
Lipin i wielu innych miejscowości. Jest największym

sportowym wydarzeniem
w regionie. Również widzowie lubią oglądać mecze orlikowych zmagań. Na spotkaniach obecni są ludzie
w każdym wieku: małe dzieci podglądające miejscowe
gwiazdy, dorośli, seniorzy
oraz także całe rodziny. Dla
wielu fanów to coś więcej,
niż tylko dobra zabawa. Mecze najmocniejszych drużyn
to dla wielu piłkarskie święto. Przykładem może być
pojedynek drużyn OKS-Misie, który doczekał się przydomku „Brzezińskie El Clasico”. Podobnie jak na wielkich meczach derbowych,
również tutaj fani wspierają
zespoły dopingiem, a niekiedy i oprawami pirotechnicznymi. W 2013 roku nikt zapewne nie spodziewał się takiego rozwoju sytuacji, gdy
ta oddolna inicjatywa pojawiła się nagle jako typowo
osiedlowa liga.

Sukces strażaków z Polika



 dużym sukcesie mogą mówić strażacy - ochotnicy z Polika w gminie Brzeziny.
O
W Szczercowie w czasie Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych zajęli trzecie
miejsce. Zawody sportowo-pożarnicze organizuje się co cztery lata, a od momentu
utworzenia powiatu brzezińskiego Polik reprezentował nasz powiat aż trzykrotnie.

W poprzednich zawodach
mieszkańcy tej miejscowości zajęli czwarte miejsce,
a obecnie z najlepszą drużyny przegrali zaledwie o 2 sekundy, uzyskując w ćwiczeniu bojowym czas 33,04 s,
a w sztafecie 58,59 s.

W sumie startowały 23 męskie drużyny strażackie i 18
żeńskich. Można powiedzieć,
że na ten sukces złożyły się
lata ćwiczeń, wielu bowiem
z zawodników z Polika zaczynało treningi w istniejącej
wcześniej w tej miejscowości

drużynie młodzieżowej.
Do obecnych zawodów
strażacy z gminy Brzeziny przygotowywali się już
od lipca m.in. wynajmując
do ćwiczeń na torze jeden
z łódzkich stadionów. Gratulujemy Ochotniczej Straży

Różnice pomiędzy tym,
co było kiedyś, a tym co
jest dziś są widoczne na
każdym kroku. Dziś niemal wszystkie drużyny są
wyposażone w stroje, zakupione specjalnie na tę
okoliczność, podczas gdy
w pierwszych edycjach królowały wszechobecne znaczniki kontrastowe. Z czasem
rozwiązano również problem kłopotliwego umawiania meczów. Wprowadzono
tzw. „sztywny” terminarz,
ustalany przed sezonem,
jednak jest on w pewnym
sensie elastyczny, aby dopasować się do dyspozycji drużyn.
Od kilku lat wszystkie mecze prowadzone są przez licencjonowanych sędziów, co
jest ewenementem, jak na
tego typu amatorskie rozgrywki. Rozrosło się również
grono sponsorów. Rozgrywki wspierają także wszyscy
lokalni politycy: burmistrz,
starosta, a nawet wicemarszałek województwa. Regulamin i system rozgrywek
kształtował się przez lata,

głównie metodą doświadczeń oraz prób i błędów.
Od 2016 roku organizatorzy ligi, w celu podtrzymania amatorskiego charakteru
rozgrywek, ograniczyli liczbę tzw. „zawodowców” czyli
osób, które aktualnie trenują
i grają w klubach piłkarskich
w klasie A lub wyższych ligach. Cała kadra może liczyć
sześciu takich zawodników,
a na meczu może pojawić
się trzech, przy czym „zawodowcy” to wyłącznie ludzie
w wieku 18-35 lat. Choć początkowo zmiana wywołała
niemałe kontrowersje, dziś
niemal wszyscy opowiadają się za tym rozwiązaniem.
Dzięki temu r ywalizacja
o mistrzostwo jest znacznie
ciekawsza - nie ma już jednej dominującej drużyny, ale
kilka mocnych, które walczą
do samego końca.
W 2018 r. organizatorzy
urozmaicili zabawę dodając równoległe rozgrywki Puchar Brzezin. Oparty na
zasadach typowo pucharowych, w których to przegrywający odpada, a wygrany

Pożarnej z Polika, której prezesem już trzecią kadencję
jest Piotr Kaczmarek. W sumie jednostka ta skupia 47
strażaków, w tym 7 kobiet.
W skład nagrodzonej drużyny wchodzili: Łukasz Śliwonik, Marcin Rękas, Damian
Mospinek, Erwin Mospinek,
Adrian Bogdański, Marcin
Krawczyk, Piotr Jabłoński,
Mateusz Majchrzak i Maciej Kaczmarek. Okolicznościowy medal otrzymała także obecna w czasie zawodów
wójt gminy Brzeziny - Barbara Hojnacka.
 TOM

Nagrodzona drużyna z Polika FOT. ARCHIWUM-OSP POLIK 03

awansuje do kolejnej rundy,
Puchar cieszył się nie mniejszym prestiżem, niż sama
Liga. Z szesnastu drużyn,
które wzięły w nim udział,
najlepszym zespołem okazał się WKS. Wybrzeże Klatki Schodowej w finale pokonało Grube Wióry 13:7. Dla
przegranych była to wyjątkowo dotkliwa porażka - zagrali w obu finałach i w obu
musieli się zadowolić drugim miejscem. Mimo tego,
Grube Wióry nie ukrywały
swojego zadowolenia - dwa
finały w debiutanckim sezonie, to i tak co najmniej bardzo dobre osiągnięcie.
Wraz z Nowym Rokiem
otworzy się skrzynka na
zgłoszenia do kolejnej, siódmej edycji Brzezińskiej Ligi.
Organizatorzy już teraz zapraszają wszystkich miłośników piłki nożnej do dobrej,
sportowej zabawy i do wzięcia udziału w rozgrywkach.
Więcej szczegółów można zaczerpnąć na Facebook.
com/LigaBrzeziny oraz pod
adresem e-mail: LigaBrzeziny@gmail.com.
 DS
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Patriotyczny piknik w Muzeum Regionalnym

W

i elu brzezinian odwiedziło w niedzielę
7 października Muzeum Regionalne
w Brzezinach. Odbywał się tam patriotyczny
p i k n i k , n a k tó r y z a p ra s z a ł ws z ys t k i c h
mieszkańców burmistrz Marcin Pluta.

Wszystkich przybyłych wraz
burmistrzem na scenie witali dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała, Artur
Ossowski naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi, Adam
Słowik przedstawiciel Fundacji „Polska się upomni”
oraz członkowie Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny. Burmistrz naszego miasta dziękował wszystkim zaangażowanym w organizację

pikniku patriotycznego.
Pier wszym elementem
programu było otwarcie plenerowej wystawy przygotowanej przez łódzki Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej
pt. „Ojcowie Niepodległości”.
Dotyczy ona tak znanych postaci jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan
Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty czy
Ignacy Daszyński. O tych
osobach opowiadał Artur

Ossowski, który wyjaśniał, że
na 20 planszach jest ukazane
również odbudowanie struktur państwa polskiego po 123
latach niewoli.
Kolejnym elementem spotkania był spektakl Rock Oratorium pt. „Skamieniały las”
poświęcony 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. Reżyserem
przedstawienia jest Remigiusz Caban, a autorem muzyki i słów do tego widowiska jest m.in. Krzysztof Jerzy
Krawczyk twórca zespołu KG

Band. Ten niezwykły spektakl łączący muzykę i prezentację multimedialną ubarwiła
swoimi występami także grupa rekonstrukcji historycznej
z Ostrowa Wielkopolskiego. Produkcja ta jest efektem
działań fundacji „Polska się
Upomni”, której prezes Andrzej Słowik po zakończeniu
tego niezwykłego widowiska mówił, że Fundacja przygotowuje obecnie podobny
spektakl poświęcony Józefowi Piłsudskiemu, zapraszając jednocześnie na jego premierę w dniu 23 października o godz. 12.30 w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Na wypadek chłodu w czasie brzezińskiego pikniku zaplanowano też ciepłą grochówkę. Można było także
degustować miody przygotowane przez Rejonowe Koło
Pszczelarzy, które promowało głosowanie na obywatelski
projekt „Są pszczoły - jest życie”. Swój projekt „Stacje do
samodzielnej naprawy rowerów” promowała także Strefa
Rowerowa Brzeziny, na której
stoisku można było otrzymać
także czasopisma poświęcone Bitwie Łódzkiej. Grupa ta
ma także swój udział w sprowadzeniu do Brzezin widowiska „Skamieniały las”.

Ostatnim punktem programu, na który zapraszali
przedstawiciele „Patriotycznych Brzezin” był koncert zespołu Forteca. Jest to grupa,
która aranżuje znane patriotyczne piosenki w wersji rockowej, jak również tworzy
oryginalne teksty. - To kultowy zespół i mamy nadzieje,
że po jego występie duch patriotyczny zagości w naszych
sercach jeszcze mocniej mówili przedstawiciele tej
organizacji. Niedzielny Piknik patriotyczny w Muzeum
Regionalnym miał przypominać, że 100 lat temu Polska
odzyskała niepodległość.

 TOM

Uczestników pikniku witał burmistrz Marcin Pluta FOT. TOMASZ GUZEK

Forteca to dla wielu kultowy zespół FOT. TOMASZ GUZEK

Muzykę do Samieniałego lasu stworzył m.in. Krzysztof Jerzy Krawczyk FOT. TOMASZ GUZEK

Na stoisku patriotycznych Brzezin można było otrzymać wydawnictwa tej organizacji FOT. TOMASZ GUZEK
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W pikniku uczestniczli zarówno najmłodsi jak i nieco starsi Brzezinianie FOT. TOMASZ GUZEK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Po wystawie oprawodzał Artur Ossowski z IPN FOT. TOMASZ GUZEK

Skamieniały las to połączenie występu, prezentacji multimedialnej i pokazu grupy rekonstrukcji historycznej

Na widowni zasiadli m.in. uczniowie brzezińskiego liceum uczęszczający do klasy mundurowej

Najmłodsi poznają Prawo Zucha

G

r omada zuchowa „Wędrowcy z Lipin” działająca w hufcu ZHP Brzeziny rozpoczęła
kolejny rok wspólnej przygody. Po słonecznych wakacjach siłę gromady
wzmocniła aż piętnastka nowych pierwszoklasistów, która z zaangażowaniem,
od pierwszej zbiórki zgłębia tajniki zuchowych zwyczajów.

Najmłodsi poznają Prawo Zucha, aby wiedzieć jak
się zachowywać, by dawać
przykład innym. Wiedzą,
że zuch to osoba dzielna,
prawdomówna, obowiązkowa, ale także kochająca
ojczyznę i szanująca innych
ludzi. W trakcie pierwszych
zbiórek rozwiązują różne zadania, zagadki i pokonują trudności, aby odnaleźć skarb z kodeksem
postępowania. Nowe zuchy powoli nabywają mundur y, uczą się jak je poprawnie i schludnie nosić.
Jest to dla dzieci ogromne przeżycie i swoje obowiązku wykonują z dużym

zaangażowaniem. Wszystkimi tymi drobnymi elementami przygotowują się
do bardzo ważnej chwili
jaką będzie złożenie Obietn i c y Zu c h a . Wt e d y i c h
mundur y staną się „pełne” bo na ich piersi pojawi
się Znaczek Zucha, przypominający, że są członkami
Związku Harcerstwa Polskiego i w związku z tym
obowiązują ich pewne zasady.
Minął dopiero miesiąc
naszych zbiórek mówi pracująca z zuchami Bożena
Kosuda, a już zdążyliśmy
wybrać się na wycieczkę do
parku trampolin GreenFit

Julia w Brzezinach. Mieliśmy tam okazję pod czujnym okiem trenera rozwijać
swoją sprawność fizyczną.
Okazało się, że dla zuchów
trampoliny były wspaniałą przygodą i świetnie spędzonym czasem. Nie miały
żadnych trudności w odnalezieniu się w nowym, wcale niełatwym miejscu. Wykazały się dużą odwagą,
siłą i determinacją powtarzając trudne ćwiczenia. Z chęcią powtórzymy taką
zabawę, bo sprawiła nam
mnóstwo radości. Składamy serdeczne podziękowania Komendzie Hufca ZHP
Brzeziny, która ufundowała

nam bilety wstępu.
W pierwszy piątek października zuchy zaprosiły
wszystkich uczniów szkoły w Lipinach do wspólnego
świętowania Dnia Uśmiechu. Zadbały, aby podczas
długiej przerwy nie zabrakło powodów do uśmiechu. Zabawy, pląsy i gr y
rozweseliły kolegów. Każdy ot r z y m a ł p am i ąt ko wą naklejkę z uśmiechniętą buzią, aby pamiętał, że
śmiech to zdrowie. Dodatkowo, zachęcili uczniów do
czytania zabawnych historyjek i dowcipów na poprawę humoru. W końcu jeden z punktów Prawa Zucha mówi: „Wszystkim jest
z zuchem dobrze” to motto przyświeca im nie tylko
podczas takiego dnia.
 BK

Gromada zuchowa „Wędrowcy z Lipin” FOT. BOŻENA KOSUDA
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Święto ziemniaka w Eufeminowie

J

uż po raz siódmy członkinie i członkowie Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich
z Eufeminowa spotkali na Święcie Pieczonego Ziemniaka. Oprócz potraw
z ziemniaków podczas święta przygotowano także wystawę różnych odmian
ziemniaków.

Święto Pieczonego Ziemniaka odbywało sie pod dużym namiotem ustawionym
na posesji sołtys Eufeminowa - Elżbiety Markiewicz.
Na ziemniaczaną „ucztę”
przygotowano m.in. pyzy
z mięsem, kopytka, dusichy z kapustką zasmażaną, sałatkę ziemniaczana,
babę ziemniaczaną, zapiekankę ziemniaczaną oraz
placki ziemniaczane z marchewką. Ta ostatnia potrawa, w której specjalizują
się nasze gospodynie, była
właśnie inspiracją do organizacji pierwszego święta

pieczonego ziemniaka wspomina przewodnicząca
KGW Eufeminów, a jednocześnie radna gminna - Regina Frankowska. Oprócz
potraw z ziemniaków na tegoroczne święto przygotowano także wystawkę różnych odmian ziemniaków
oraz zorganizowano konkurs na ich szybkie obieranie. Nie zabrakło także tańców.
W sumie zabawa, która
rozpoczęła się o godzinie
17.00 skończyła się po północy. Była to nie tylko okazja do degustacji potraw

ziemniaczanych, ale także wzajemnej wymiany doświadczeń. KGW Eufeminów słynie również z organizacji tradycyjnego
święcenia pól, po którym
odbywa się również poczęstunek. Mieszkańcy tej
miejscowości spotykają się
też na noworocznym spotkaniu opłatkowym, ostatkach, czy z okazji Dnia Kobiet. Mieszkańcy sołectwa
Eufeminów byli także gospodarzami tegorocznych
dożynek gminnych.

 TOM

Młodzi Duchem w Warszawie



Członkowie Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem” wyjechali
3 października do Warszawy. Ich głównym celem było obejrzenie spektaklu „Piloci”
wystawianego w Teatrze „ROMA”. Przy okazji zwiedzali też stolicę.

W programie wycieczki znalazły się dwa miejsca, które chcieli zobaczyć - Pałac w Wilanowie oraz stary cmentarz powązkowski,
gdzie m.in. na założonej
w 1925 r. Alei Zasłużonych
pochowani są sławni ludzie działacze niepodległościowi,
wybitni pisarze, poeci, uczeni, artyści. Musical „Piloci”

opowiadający historię bohaterskich polskich lotników
walczących w Bitwie o Anglię wywarł na seniorach
z Brzezin także duże wrażanie, szczególnie jego końcówka, gdzie ukazana jest
londyńska defilada z okazji
zakończenia II Wojny Światowej, lecz bez udziału Polaków.

Kolejny wyjazd „Młodzi
Duchem” planują dopiero na
styczeń, także na przedstawienie muzyczne. Śpiewający członkowie tej organizacji szykują się natomiast do
udziału w muzycznym przeglądzie, jaki został zaplanowany w Brzezinach z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, 
 TOM

W Warszawie Młodzi Duchem zwiedzili m.in. Pałac w Wilanowie FOT. DANUTA NAWROCKA

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Eufeminowa FOT. ARCHIWUM KGW EUFEMINÓW
REKLAMA
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REKLAMA

23/I/2018

tel. 502 732 789
Dorota Guzicka - Sienkiewicz

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

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

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

16.10.2018r. w godz. 8:00 do 11:00: Erazmów,
Rochna, Lisowice, Tworzyjanki 1 i 2.

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

17/VIII/2017

Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Brzeziny wywieszony jest wykaz nieruchomości gruntowej o pow. 23m2
stanowiący działkę nr 2841/17, KW. LD1B/00040558/1 położonej w Brzezinach przy
ul. Sienkiewicza 16 przeznaczonej do oddania w najem na okres do trzech lat na
rzecz właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od 09.10.2018r. do 30.10.2018r.

24/XI/2017

3/X/2018

@KotigoPL

Hodowla kotów
rasy ragdoll
Mamy wolne kocięta
po wspaniałych rodzicach

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

1/X/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Kotigo*PL

Przyjęcia na NFZ
w przychodni MEDICAL-MED
ul. Tulipanowa 8
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Ekologiczne pożegnanie lata
 CIĄG DALSZY ZE STR.1
Na boisku szkolnym prezentowały się także stowarzyszenia. Ochotnicza
Straż Pożarna w Brzezinach przeprowadzała konkurs sprawnościowy, brzezińscy harcerze zajęli się malowaniem dziecięcych twarzy
oraz nauką różnych tańców.
Brzezińscy policjanci wspólnie z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Drogowego w Skierniewicach rozdawali dzieciom odblaski i zachęcali do udziału w pokonaniu rowerowego
toru przeszkód. Przedstawiciele stowarzyszenia „Młodzi
duchem” częstowali swoimi
wypiekami, a pracownicy firmy City Net po zabawie z balonami napełnionymi helem
przeprowadzili konkurs.
Swoje stoisko miały także
Rejonowe Koło Pszczelarzy,

Centrum Kultury Fizycznej,
stowarzyszenia: Strefa Rowerowa Brzeziny i „Naszym
dzieciom”. Członkowie Klubu Motocyklowego EBeeRy
wystawili swoje motocykle,
a członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” prezentowali swoje militarne wyposażenie. Prowadzona była
zbiórka na rzecz schroniska i hotelu dla zwierząt „Jasionka”, a także podpisy pod

projektami zgłoszonymi do
budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Z Piotrkowa Trybunalskiego przyjechał nawet Jakub Deląg
mistrz świata w nordic walking w kategorii do 29 lat na
dystansie 5 km indywidualnie, który propagował styl
zdrowego chodzenia.
Najbardziej jednak podczas festynu prowadzonego Krzysztofa Rokickiego

dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
wszyscy czekali na gwiazdy wieczoru. Jako pierwszy
wystąpił zespół Felivers. To
boys band powstał w grudniu 2016r. i cieszy się coraz
większą popularnością szczególnie u nastoletniej publiczności. Po nim na scenie zaprezentował się Dawid
Kwiatkowski - laureat europejskiej nagrody muzycznej

MTV jak najlepszy nie tylko
polski, ale również europejski wykonawca. To na niego
dziewczęta z różnych miejscowości wyczekiwały już
od rana, chcąc zająć miejsce
jak najbliżej sceny. Koncert
gwiazd spotkał się z entuzjastyczną i żywiołową reakcją
publiczności. Festyn rodzinny „Ekologiczne pożegnanie
lata” zakończył się ok. 20.00.

 GK

Sygnatariusze paktu zobowiązali się działać na rzecz wymiany źródeł ciepła FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Festyn rozpoczął się od podpisania „Paktu dla czystego powietrza” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Jako pierwszy wystąpił zespół Felivers FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Żywiołowe reakcje nastoletniej publiczności FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Dawid Kwiatkowski - laureat europejskiej nagrody muzycznej MTV FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Na gwiazdę wieczoru dziewczęta z różnych miejscowości wyczekiwały już od rana FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Strażacy z PSP w Brzezinach przeprowadzali losowanie czujek czadu i dymu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Brzezińscy harcerze zajęli się malowaniem dziecięcych twarzy FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Można było się posilić kiełbasą i kaszanką z grilla FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zakupiono ponad 800 sadzonek drzewek, które rozdano w zamian za makulaturę FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Brzeziny na „6” wśród najlepiej zarządzanych miast regionu

J

uż od 2002 roku Dziennik Łódzki publikuje własny ranking gmin. Przy wyborze
najlepiej zarządzanej gminy pod uwagę branych jest 10 kategorii. Między
innymi są to bezrobocie, wydatki na administrację publiczną, dochody własne
gmin i środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Opublikowany na łamach
Dziennika Łódzkiego ranking Liga Gmin jest najstarszym zestawieniem oceniającym uwarunkowania
ekonomiczno-finansowe
w gminach województwa
łódzkiego. W tym rankingu, wśród miast regionu na
6 pozycji znalazły się Brzeziny. W 2010 roku, jeszcze
przed wyborczym zwycięstwem Marcina Pluty miasto zajmowało 14 miejsce.
Na zakończenie pierwszej
kadencji Burmistrza Pluty
w 2014 roku Brzeziny zajęły piąte miejsce wśród najlepiej zarządzanych miast.
Ja k zw y k le prze d w yborami samorządowymi
Dziennik Łódzki opublikował kolejny ranking. Brzeziny znalazły się w nim
na szóstym miejscu. Zważywszy na blokowanie
przez część radnych realizacji ważnych i znaczących dla Brzezin projektów, jak np. idea Smart City
(miasto samowystarczalne)

gmin w rankingu są stosowane sztywne kryteria
i w wypadku realizacji tych
ważnych projektów, pozycja miasta w zestawieniu

na około 20 mln zł budżet
tych projektów. Warto też
zw ró cić uwagę na g minę, która często, chociaż
niesłusznie, funkcjonuje

Opublikowany ranking Dzienika łódzkiego, Brzeziny znalazły się w nim na szóstym miejscu FOT. RED
i e-mobility (rozwój komunikacji w oparciu o pojazdy

elektryczne), jest to bardzo
w ys oka p ozycja. Wob ec

byłaby wyższa, ze względu na ogromny, szacowany

w porównaniach z Brzezinami. Mianowicie chodzi

o Koluszki. Obie gminy raczej nie powinny być porównywane ze względu na
ich charakter - Brzeziny są
gminą miejską, a Koluszki to gmina miejsko-wiejska. Jednak malkontentom
nie powinno umknąć, że
Koluszki w rankingu wcale
nie idą jak burza. W 2010
znalazły się na 12 miejscu,
cztery lata później na 11,
a teraz na 9 pozycji wśród
gmin regionu i to w kategorii miejsko-wiejskich.
Brzeziny w swoim rankingu otrzymały 45,744, a Koluszki 38,235 punktów co
plasowałoby je na 14 miejscu.
Zaznaczyć trzeba, że 6
pozycja Brzezin w zestawieniu Dziennika Łódzkiego na najlepiej zarządzane
gminy regionu to bardzo
wysokie miejsce. Jak podaje autor publikacji - ranking w Dzienniku Łódzkim stanowi podsumowanie kończącej się kadencji
samorządów. Powstał na
podstawie danych GUS,
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
 red

Nowy rozdział w CPiK

Dyrektor placówki Krzysztof Rokicki podjął też doraźne pace remontowe. W opinii
Krzysztofa Rokickiego działalność Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach ma
zmierzać do twórczej aktywizacji mieszkańców oraz przenieść ich z pozycji biernych
roli konsumentów kultury
do świata aktywnych uczestników procesu twórczego.
Jednak aktywny rozwój artystyczny niestety często

ograniczony jest przez twarde reguły rynku i deficyty finansowe, a to różnicuje możliwości społecznego uczestnictwa w kulturze. - Chciałbym
ograniczyć dyskryminację ze
względu na możliwości finansowe i dlatego wprowadzam bezpłatne zajęcia dla
różnych grup docelowych mówi dyr. Krzysztof Rokicki.
Jedną z takich bezpłatnych
form aktywności w Centrum Promocji i Kultury

będzie świetlica środowiskowa, która przyjmie kształt zajęć ogólnorozwojowych. Ideą
tych warsztatów jest organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży. Główny aspekt
działalności świetlicy to
wspomaganie rozwoju dziecka, poprzez rozwijanie jego
pasji i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych wartości, prawidłowych postaw
społecznych zapowiada dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
W planach jest między innymi stworzenie Mini Kina,
wspieranie zespołów muzycznych i utworzenie studia

nagrań, powołanie teatru
oraz organizowanie konkursów i przeglądów piosenki
CPiK dzięki takim działaniom stanie się placówką wspierającą realne zainteresowania, da szanse na
rozwój inicjatyw alternatywnych, wynikających z kreacji mieszkańców, ale również poprawi stan finansowy
placówki, z uwagi na liczniejsze uczestnictwo w zajęciach, a co za tym idzie,
zwiększy przychody z podej- Dyrektor Krzysztof Rokicki szybko podjął niezbędne pace remontowe
mowanych inicjatyw. Mimo
skromnych środków budże- niezbędne prace remontowe. elewacji już udało się rozpotowych w placówce plano- Część z nich związana z na- cząć korzystając ze sprzyjawane są również drobne, ale prawą schodów i elementów jącej pogody.
 red
FOT. RED

R

 zpoczął się nowy sezon w Centrum Promocji
o
i Kultury w Brzezinach. Obok dotychczasowych
płatnych zajęć do brzezinian skierowana jest także
bezpłatna oferta.

Kolejne wydanie BIS
już 25.10.2018 r.

