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DWUTYGODNIK MIASTA BRZEZINY i ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ 

KANDYDACI NA BURMISTRZA BRZEZIN
Ilona Skipor

Marcin Pluta
• 43 lata

• mężatka, syn 25 lat

• żonaty, tata trójki dzieci - dwóch
chłopców 10 i 7 lat i dziewczynki
4 lata

• wyższe politologiczne

• magister polityki społecznej
FOT. KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ

FOT. KWW ILONA SKIPOR PLAN NA LEPSZE JUTRO

• 53 lata

• j. grecki biegle, j. rosyjski, j angielski
podstawowy
• 4 lata w Radzie Miasta Brzeziny od
2014 roku
• 25 złożonych wniosków

• j. angielski średnio zawansowany,
• 20 lat w samorządzie, radny,
Rady Miasta Brzeziny 1998-2006,
wicestarosta brzeziński 20062010, burmistrz miasta Brzeziny
od 2010 roku,
• setki wniosków

Pierwsza tura wyborów o fotel Burmistrza Brzezin nie przyniosła rozstrzygnięcia, zatem brzezinianie
4 listopada ponownie pójdą do urn wyborczych. W drugiej turze zmierzą się obecny Burmistrz Brzezin
Marcin Pluta oraz Ilona Skipor radna mijającej kadencji. Zaprosiliśmy oboje kandydatów ubiegających się
o fotel burmistrza Brzezin do udziału w debacie prasowej polegającej na udzieleniu odpowiedzi na 10 takich
samych pytań. Zostały one przesłane do kandydatów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na stronie 2
i 3 przygotowaliśmy miejsce na odpowiedzi, których oczekiwaliśmy od kandydatów.

Wybory samorządowe 2018
W
 rugiej turze wyborów na Burmistrza Brzezin 4 listopada zmierzą się
d
obecny Burmistrz Marcin Pluta oraz radna minionej kadencji Ilona
Skipor. W minioną niedzielę 21 października odbyły się wybor y
samorządowe.

Na 5 - l e t n i ą k a d e n cję wyborcy wybierali
swoich przedstawicieli
do rady miasta, powiatu, sejmiku województwa, a także burmistrza.
W wyborach do Rady
Miasta, Brzeziny zostały
podzielone na 15 jednomandatowych okręgów

wyborczych. 13 komitetów wyborczych zgłosiło do nich 84 kandydatów. Na terenie Brzezin
liczba uprawnionych
do głosowania wyniosła blisko 10.100 osób.
Frekwencja wyniosła
54,39%. Karty do głosowania wydano 5563

osobom, 2 wyborców
głosowało przez pełnomocnika. Z urny wyjęto
5561 kart, z których 26
okazało się kartami nieważnymi (bez pieczęci
obwodowej komisji wyborczej) co oznacza, że
kart ważnych było 5525.
Głosów nieważnych

oddano 157 w tym 31
z uwagi na postawienie
znaku „x” obok nazwiska dwóch lub większej
liczby kandydatów i 126
gdzie nie postawiono
znaku „x” obok nazwiska żadnego z kandydatów. Głosów ważnych
oddano 5378.
Do Rady Miasta wybrani zostali: Daniel
Szymczak, Jakub Piątkowski, Tadeusz Barucki, Dariusz Guzek,

Daniel Zrobek, Dorota
Sobińska- Chruścielewska, Ilona Skipor, Marieta Rdesińska, Adam
Durański, Małgorzata Polewczak, Marek
Matyszczak, Przemysław Maślanko, Grzegorz Maślanko, Krzysztof Sienkiewicz i Anna
Sokołowska.
W głosowaniu wybieraliśmy także burmistrza. Żaden z sześciu
kandydatów nie uzyskał

ponad 50% ważnie oddanych głosów, dlatego o obsadzeniu fotela
burmistrza Brzezin zadecyduje II tura wyborów zaplanowana na 4
listopada. O stanowisko
powalczą Marcin Seweryn Pluta (liczba głosów w I-ej turze 1123)
i Anna Ilona Skipor
(liczba głosów w I-ej turze 1672).

 GK
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KANDYDACI NA BURMISTRZA BRZEZIN
FOT. KWW ILONA SKIPOR PLAN NA LEPSZE JUTRO

odpowiedzi.

J aką pierwszą decyzję służącą mieszkańcom podejmie
Pani/Pan po objęciu urzędu?
– Kandydatka nie udzieliła
odpowiedzi.
 o t r z eb a z robi ć , aby
C
w Brzezinach był gaz i gdzie
powinien być poprowadzony?
– Kandydatka nie udzieliła
odpowiedzi.
 Jaki według Pani/Pana potrzebny jest rynek w Brzezinach?
– Kandydatka nie udzieliła
odpowiedzi.
 Ile potrzeba pieniędzy na
zwiększenie liczby kursów
z Brzezin do Łodzi obsługiwanych „czerwonym autobusem”?
– Kandydatka nie udzieliła

 W jaki sposób zapewni
Pani/Pan budowę nowych
mieszkań?
– Kandydatka nie udzieliła
odpowiedzi.

Pana zdaniem są dla brzezinian najważniejsza w minionej kadencji?
– Kandydatka nie udzieliła
odpowiedzi.

 W jaki sposób poprawić jakość powietrza w Brzezinach?
– Kandydatka nie udzieliła
odpowiedzi.

Powierzchnia
niewykorzystana
przez kandydatkę

 Przez całą ubiegłą kadencję rada debatowała o hali
sportowej. Co trzeba zrobić, aby zakończyć tę inwestycję?
– Kandydatka nie udzieliła
odpowiedzi.
 Jak powinny wyglądać Dni
Brzezin?
– Kandydatka nie udzieliła
odpowiedzi.
 Jaką funkcję powinny pełnić CPiK i Muzeum Regionalne w Brzezinach?
– Kandydatka nie udzieliła
odpowiedzi.
 Która z inwestycji Pani/

REKLAMA

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

SUPER PROMOCJE JESIENNE
BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE - do

20%*

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

DRZWI POKOJOWE - do 10%*

To miejsce
na Twoją
reklamę

30%

1/I/2011

24/XI/2017

OKNA - do

1/X/2018

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

17/VIII/2017

To miejsce na Twoją
reklamę

46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl
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KANDYDACI NA BURMISTRZA BRZEZIN

J aką pierwszą decyzję służącą mieszkańcom podejmie
Pani/Pan po objęciu urzędu?
– Zacznę od realizacji porozumienia zawartego z kupcami w sprawie rewitalizacji rynku miejskiego. Jednocześnie będę kontynuował
współpracę z przewoźnikami w celu zapewnienia
mieszkańcom Brzezin dojazdu do centrum Łodzi do
Galerii Łódzkiej. Następnie
przygotuje budżet na przyszły rok, w którym priorytetami będą: wybudowanie kanału deszczowego
odwadniającego ścisłe centrum miasta, przygotowanie budowy hali sportowej.
Równolegle razem z zespołem będziemy kontynuowali
budowę żłobka i strefy inwestycyjnej, co stworzy warunki dla powstawania nowych
miejsc pracy.
C o t r z eb a z robi ć , aby

w Brzezinach był gaz i gdzie
powinien być poprowadzony?
– Praktycznie ten gaz już
jest. Aktualnie realizowany
jest projekt Polskiej Spółki Gazownictwa, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszy etap czyli
prace projektowe jest już zakończony i oczekujemy na
pozwolenie na budowę. Następnie wykonawca przystąpi do rozprowadzania gazociągu w Brzezinach. Pierwsza nitka gazociągu będzie
przebiegała wzdłuż ul. Waryńskiego i dochodziła do
drogi krajowej na wysokości ul. Kościuszki i obejmie
rejon od ulicy Potockiego
do Słowackiego oraz przez
ul. Kilińskiego i obejmie obszar od ul. Curie-Skłodowskiej do Madalińskiego.
 Jaki według Pani/Pana potrzebny jest rynek w Brzezinach?
– Kształt rynku został ustalony w porozumieniu z kupcami, choć to porozumienie nie byo łatwe. Pomocni
byli mieszkańcy, którzy wypowiedzieli się w konsultacjach na ten temat. Miasto zapewni w uzgodnieniu
z kupcami projekt budowlany, na bazie którego powstaną murowane punkty

handlowe wykonane przez
właścicieli, a miasto zainwestuje w infrastrukturę, place
i chodniki.
 Ile potrzeba pieniędzy na
zwiększenie liczby kursów
z Brzezin do Łodzi obsługiwanych „czerwonym autobusem”?
– Szacujemy, że optymalną liczbą są cztery kursy dodatkowe na linii 53B obsługiwanej przez MPK – Łódź,
co może zwiększy koszt komunikacji miejskiej o około
100 tysięcy rocznie. Nie jest
to duży koszt w kontekście
budżetu miasta wynoszącego 57 milionów złotych.
Dodatkowo należy rozważyć czy nie wylejemy dziecka
z kąpielą. Mianowicie prywatni przewoźnicy obsługujący bezpośrednie połączenia do Manufaktury i Galerii Łódzkiej proszą o nie
zakłócanie konkurencji poprzez większą liczbę kursów
MPK. Nie pozostaje nic innego jak rozsądnie zrównoważyć te kwestie.
 W jaki sposób zapewni
Pani/Pan budowę nowych
mieszkań?
– Po p i e r w s z e , m a m y
przygotowanych 4 działki po około 4 tysiące metrów kwadratowych przy

nowobudowanym osiedlu
JHM , które zgłosiliśmy do
Krajowego Zasobu Mieszkaniowego. Na tej podstawie dałem miastu możliwość udziału w rządowym
programie „Mieszkanie +”.
Dodatkowo uzgodniliśmy
z Pocztą Polską, że w ciągu
pół roku Urząd Pocztowy
w Brzezinach będzie funkcjonował tylko na parterze
budynku przy ul. Mickiewicza, natomiast 14 mieszkań zostanie przekazanych
w wieloletni najem miastu Brzeziny. Dzięki temu
miasto będzie mogło oddać
w najem lokale mieszkańcom Brzezin. Operatorem
Publicznej Agencji Najmu
będzie TBS w Brzezinach,
który od kwietnia 2017 roku
oddał w najem mieszkańcom 25 mieszkań. Kolejne 20 mieszkań będzie oddanych po wykonaniu niezbędnych remontów.
 W jaki sposób poprawić jakość powietrza w Brzezinach?
– Ten proces już trwa, rozbudowywana jest sieć ciepłownicza. W ciągu ostatnich trzech lat wydłużyliśmy ją o około 45 procent.
Ponadto PEC w Brzezinach
zamontował system monitorujący czystość powietrza

składający się z dziesięciu
czujników pokazujących
w czasie rzeczywistym stan
powietrza w mieście. Dodatkowo nasi mieszkańcy w ramach projektu PONE mogą
wymieniać piece na nowoczesne urządzenia grzewcze,
z 40.procentowym dofinansowaniem oraz mogą zaopatrzyć swoje domy w systemy
fotowoltaiczne i pompy ciepła z dotacją na poziomie 85
procent wartości inwestycji
netto. Przypominam że sieć
gazownicza będzie obejmowała północno-zachodnią
część miasta.
 Przez całą ubiegłą kadencję rada debatowała o hali
sportowej. Co trzeba zrobić, aby zakończyć tę inwestycję?
– Przede wszystkim liczy się
dobra wola. Radzie Miasta
obecnej kadencji proponowałem wybudowanie wielofunkcyjnej pasywnej hali
sportowej z 85 procentowym dofinasowaniem netto,
ale nie było woli do zrealizowania tego projektu. Dlatego też wspólnie z moim
zespołem złożyłem wniosek do Ministerstwa Sportu
i Turystyki o dofinansowanie wysokości 50% tej inwestycji. Czekamy na odpowiedź.

 Jak powinny wyglądać Dni
Brzezin?
– Powinny być przyjazne
mieszkańcom bo to ich
święto. Od nowego sezonu
główna gwiazda Dni Brzezin będzie wybierana w plebiscycie przez mieszkańców.
 Jaką funkcję powinny pełnić CPiK i Muzeum Regionalne w Brzezinach?
– Są to dwie ważne jednostki od których zależy jakość życia w mieście. Kultura stanowi o charakterze
narodowym, a nasze regionalne, lokalne święta np.
Bogusy stanowią o wyjątkowości Brzezin i brzezinian.
Powinny one jeszcze bardziej budować naszą tożsamość i lokalny patriotyzm.
Przypominam też, że mamy
w naszym mieście Bibliotekę Publiczną z bogatą ofertą dla czytelników.
 Która z inwestycji Pani/
Pana zdaniem są dla brzezinian najważniejsza w minionej kadencji?
– Rozpoczęcie budowy żłobka, strefy inwestycyjnej,
a przede wszystkim doprawadzenie gazu do Brzezin.
Te projekty będą stanowić
o przyszłości Brzezin.

REKLAMA

Dziękuje moim Wyborcom.
Dziękuje za wiele miłych słów od mieszkańców,
za pracę na rzecz drugiego człowieka w mieście.
Mamy swoje plany – Pan Bóg ma swoje.
Zofia Krawczyk

Drodzy mieszkańcy dziękuję za zaufanie,
którym mnie obdarzyliście oddając głos na mnie,
staropolskim ,,Bóg zapłać’’,
obiecuję godnie Państwa reprezentować
w Radzie Powiatu w Brzezinach.
Irena Gralewska-Jagiełło

AUTOPROMOCJA

Dyrektorowi
Krzysztofowi Rokickiemu
i jego małżonce z okazji narodzin
Córki wszelkiej pomyślności
życzą

Burmistrz i zespół CPiK
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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

Zakończona największa inwestycja Powiatu Brzezińskiego w roku 2018

Termomodernizacja DPS Dąbrowa (gmina Jeżów)
Wartość Inwestycji: 3 196 007,85 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 812 867,89 zł
Środki Powiatu Brzezińskiego: 1 383 139,96 zł
(Kredyt w postaci obligacji zaplanowanych przez Radę Powiatu Brzezińskiego w budżecie
2018)

Kontynuacja Największej inwestycji Drogowej Powiatu Brzezińskiego
w roku 2018

„Przebudowa obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej Nr 2913 E wraz z dojazdem
na długości 1000 mb w miejscowości Gałkówek Kolonia”
Całkowita wartość inwestycji 1 863 000,00 zł
Środki pozyskane z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 884 700,00 zł
Udział Gminy Brzeziny 40 000,00 zł
Środki Powiatu Brzezińskiego 938 300,00 zł
(Kredyt w postaci obligacji zaplanowanych przez Radę Powiatu Brzezińskiego
w budżecie 2018)
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Redakcja „BIS” zaprosiła oboje kandydatów ubiegających się o fotel burmistrza Brzezin do udziału
w debacie prasowej polegającej na udzieleniu odpowiedzi na 10 takich samych pytań. Przesłaliśmy je
do kandydatów. Odpowiedzi na pytania w wyznaczonym czasie otrzymaliśmy od kandydata Marcina Pluty. Jeszcze przed upłynięciem czasu napłynęła korespondencja od kandydatki Ilony Skipor. Niestety, nie udzieliła nam odpowiedzi na pytania, a jedynie przygotowała oświadczenie. Publikujemy je
w całości oraz dodajemy nasz komentarz.
Komentarz Redakcji „BIS”:

Szanowna Pani Ilona Skipor,
w odniesieniu do Pani oświadczenia uprzejmie informujemy, iż naszym zadaniem jest
przekazywanie ważnych dla mieszkańców informacji. Zgodnie z rzetelnością dziennikarską przekazaliśmy obojgu kandydatom zestaw tych samych 10 pytań. Bezpodstawne są
więc Pani odczucia dotyczące zaangażowania gazety w kampanię wyborczą. Ponadto sugerowanie, że wybory na stanowisko burmistrza miasta Brzeziny nie są ważną informacją,
jest lekceważące i obrażające wyborców, mieszkańców Brzezin. Zarzucanie również gazecie
zależności merytorycznej czy finansowej od kogokolwiek, jest daleko idącym nadużyciem.
Jako radna miejska zadając pytania dotyczące gazety, niemalże na każdej sesji rady miasta,
otrzymywała Pani regularnie informacje o finansach gazety i doskonale Pani wie, że „Brzeziński Informator Samorządowy” utrzymuje się w całości z pozyskanych reklam. Nie może
zatem być tu mowy o finansowaniu kampanii któregokolwiek z kandydatów z publicznych
środków.
Jednocześnie, odmawiając naszym czytelnikom odpowiedzi na pytania związane z dziedzinami kluczowymi dla rozwoju Brzezin, z pewnością zdaje sobie Pani sprawę, że może to zostać przez społeczność lokalną odebrane jako unikanie odpowiedzi na trudne i wymagające
merytorycznej wiedzy pytania. A ich stawianie jest rolą niezależnej, podlegającej prawu
prasowemu gazety, jaką jest „BIS”. Takiego statusu nie posiadają portale społecznościowe,
chętnie wykorzystywane przez Pania w kampanii wyborczej.
Z poważaniem Redakcja „BIS”

Szanowna Pani. Drodzy czytelnicy.
serdecznie dziękuję za zainteresowanie kampanią mojego komitetu wyborczego, a także przesłane
pytania. Z całym szacunkiem dla Państwa redakcji muszę jednak odmówić udziału w proponowanym przez Państwa wywiadzie. BIS jest gazetą, za którą bezpośrednią odpowiedzialność merytoryczną ponoszą obecne władze Brzezin, w tym przede wszystkim mój kontrkandydat w wyborach
na burmistrza.W moim odczuciu to niestosowne, że gazeta angażuje się w kampanię wyborczą,
jeżeli bezpośrednio zależna jest od jednego z kandydatów. Chętnie odpowiadam na wszystkie
pytania mieszkańców, w tym dotyczące poruszanych przez Państwa kwestii - jednak w spotkaniach bezpośrednich, materiałach własnych, albo niezależnych, bezstronnych mediów. Państwa
propozycja, w sytuacji, w której znajduje się BIS, nie daje mieszkańcom gwarancji bezstronności.
Dlatego jestem zmuszona Państwu odmówić. Brzeziński Informator Samorządowy został powołany do prezentowania ważnych komunikatów i informacji z terenu Brzezin. Mieszkańcy mogą
uznać jego wykorzystanie w kampanii wyborczej za dalece idące nadużycie. Informator wydawany jest ze środków naszego miasta, a więc naszych mieszkańców. Wolałabym nie angażować
ich pieniędzy w moją kampanię wyborczą i polecam to samo mojemu kontrkandydatowi. Proszę
również, jesli zdecydują się Państwo na zamieszczenie wywiadu z moim kontrkandydatem o zamieszczenie pełnej treści niniejszej wiadomości.
Z wyrazami szacunku
Ilona Skipor

Powrót busów do Galerii
Nagła decyzja jednego z prywatnych przewoźników o likwidacji linii
autobusowej w istotny sposób ograniczyła brzezinianom możliwości
komunikacji z Łodzią przez Nowosolną. Szczególnie dotyka to osoby
zatrudnione w centrum Łodzi lub uczące się w Łodzi. Do Urzędu wpływa
duża liczba uwag od zaniepokojonych tą sytuacją mieszkańców. Burmistrz
Miasta Brzeziny podjął rozmowy w celu rozwiązania tego problemu
i zapewnienia dojazdu do Łodzi w czasie dotychczas obsługiwanym przez
PKS Łódź (Brzeziny - Galeria). Obecnie inny prywatny przewoźnik,
który wykonuje już przewozy pasażerskie na tej trasie, jest w trakcie
opracowywania nowego rozkładu jazdy oraz uruchomienia dodatkowych
kursów do Łodzi. Cena biletu powinna być niższa niż u poprzedniego
przewoźnika, a dodatkowo pasażerowie spełniający kryteria, będą mogli
skorzystać z systemu ulg w cenie biletu, w tym z biletów okresowych.
Sytuacja zacznie się normalizować już w listopadzie.

Oświadczenie
Informujemy, że określenie „..zdawalność matur w brzezińskim ogólniaku to zaledwie nieco ponad
25 procent” nie odnosiło się do Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach.
Natomiast zdanie „…w rankingu liceów portalu perspektywy.pl na 2018 brzeziński Iwaszkiewicz
uplasował się w szarej końcówce zajmując dopiero 72 lokatę na 81 LO w naszym województwie…”
zawiera informację dotyczącą liczby liceów ogólnokształcących w województwie łódzkim, które
zgłosiły się do tego rankingu. W jego kontekście istotna jest informacja, że w województwie jest
około 300 liceów.
Serdecznie przepraszamy społeczność lokalną i szkolną Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Iwaszkiewicza za zaistniałą sytuację.
Materiał sfinansowano ze środków KWW Porozumienie Społeczne Ziemi Brzezińskiej
KWW Porozumienie Społeczne Ziemi Brzezińskiej
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Wielki sukces kulturystki


Co warto wiedzieć o ptakach

Ewelina Gudaj 13 października w Siedlcach wywalczyła trzecie miejsce
w Pucharze Polski BFF i WPF w kulturystyce i fitness. Tym samym zakwalifikowała
się do Mistrzostw Świata Federacji WPF w Kulturystyce i Fitness.

Ten sukces nie przyszedł łatwo wywodzącej się z gminy
Brzeziny kulturystce Ewelinie
Gudaj. Jak wspomina, pierwszy raz poszła na siłownię, by
po prostu trochę „schudnąć”.
Tam jej potencjał w zakresie
„sportu sylwetkowego” dostrzegł pierwszy trener Piotr
Fortuna. Później zawodniczka trenowała pod okiem Leszka Michalskiego.
Na co dzień Ewelina Gudaj
trenuje także innych, poieważ
jak mówi, chce „pomagać ludziom zmieniać swoje ciała".
Mistrzostwa Świata Federacji
WPF w Kulturystyce i Fitness,
czyli Mr. Univers WPF 2018,
w których będzie uczestniczyła, rozpoczną się już w listopadzie w Brukseli. Nie jest to
tani wyjazd, dlatego osoby lub
firmy, które chciałyby wspomóc tę kolejną utalentowaną
sportsmenkę z powiatu brzezińskiego proszone są o kontakt pod numerem tel. 661291-248.. 
 TOM



19 października Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci z brzezińskiego
Przedszkola nr 1. W związku z Europejskim Dniem Ptaków w Oddziale dla Dzieci
zaplanowany został cykl prelekcji poświęcony tym stworzeniom - ich życiu i ochronie.

Dzieci z Przedszkola nr 1mogły się dowiedzieć w bibliotece wielu rzeczy o ptakach FOT. TOMASZ GUZEK

Ewelina Gudaj wywalczyła trzecie miejsce FOT. TOMASZ GUZEK

Podczas wizyty małych gości kierownik Oddziału dla
Dzieci - Maria Witkowska
prezentowała przedszkolakom wiele gatunków ptaków. Fotograf ie ptaków
można było także oglądać
na specjalnie z tej okazji

przygotowanej wystawie.
Oczywiście jak na bibliotekę
przystało czytany był fragment książki, której bohaterem był ptak i to sam wróbelek Elemelek - bohater
książki Hanny Łochockiej.

Obecnie Oddział dla
Dzieci przygotowuje nowy
cykl prelekcji. W listopadzie
będą się odbywać spotkania poświęcone twórczości
zmarłej w tym roku pisarce
dla dzieci i młodzieży Joannie Kulmowej.
 TOM

AUTOPROMOCJA
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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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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!

22/X/2017

Kotigo*PL

22/X/2017

Dorota Guzicka - Sienkiewicz

15/I/2013

3/X/2018

@KotigoPL

Hodowla kotów
rasy ragdoll
Mamy wolne kocięta
po wspaniałych rodzicach

tel. 502 732 789

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

11/V/2018

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

5/I/2014

23/I/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Zatrudnię
Szwaczki
Praca stała
Stałe kroje
Wysokie zarobki
Możliwość
zakwaterowania
513 761 761
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z koła Podstawowa nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach po raz kolejny
uczestniczyła w zlocie tzw. reymontówek. Czteroosobowa delegacja – troje
uczniów (Weronika Rosiak, Julia Jarzęcka oraz Mateusz Łyszkowicz) i opiekun
Mirosława Lechowska reprezentowali miasto Brzeziny i brzezińską trójkę
w Ogólnopolskim Zlocie Szkół Reymontowskich.

Nasze miasto będzie reprezentować Mirosława Lechowska – przewodnicząca Rady Programowej
Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich FOT. JOLANTA LECHOWSKA-BIAŁECKA
Tegoroczne spotkanie Rodziny
Reymontowskiej miało miejsce w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie na Dolnym Śląsku. Zlot trwał od 12
do 14 października, a odbył się
pod honorowym patronatem
ministra edukacji narodowej,
marszałka województwa śląskiego, dolnośląskiego kuratora oświaty, starosty kłodzkiego
oraz wójta gminy Nowa Ruda.
W ramach tegorocznego zlotu
odbył się również XIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

„Mówimy Reymontem”, w którym brzezińską reymontówkę
reprezentowała Weronika Rosiak.
Podczas uroczystego otwarcia spotkania reymontowskiego zaprezentowano sztandary wszystkich szkół. Tego
dnia wśród gości zlotu była
m.in. aktorka Irena Karel – odtwórczyni roli Tereski w filmowej adaptacji „Chłopów”.
W Bożkowie gościła także delegacja z Kanady, wśród której znalazła się reprezentantka

kanadyjskiej Fundacji im.
Władysława Reymonta oraz
dyrektor Szkoły Polonii im.
Jana Pawła II w Hamilton –
Marzanna Biernat oraz laureaci kanadyjskiej edycji Konkursu Recytatorskiego im. Marii
i Czesława Sadowskich.
Po prezentacji sztandarów
nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej i przemówienia. Każda z delegacji prezentowała swoje miasto
i szkołę – były stroje ludowe,
śpiew i podsumowania działań

związanych z promowaniem
twórczości Reymonta. Szkołę Podstawową nr 3 w Brzezinach w tym punkcie reprezentowała Julia Jarzęcka. Na zakończenie wystąpił w świetnej
choreografii Ewy Miś-Krzemińskiej Zespół Pieśni i Tańca
Nowa Ruda.
Drugi dzień zlotu upłynął
pod znakiem warsztatów tematycznych – uczniowie mogli m.in. zapoznać się z kuchnią XIX i XX wieku czy poznać
tajniki sztuki tkackiej. Delegacje pojechały także na wycieczkę do Wambierzyc oraz Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Młodzież miała
okazje wymienić swoje doświadczenia nie tylko z koleżankami i kolegami z innych
polskich szkół, ale także z Kanadyjczykami.
Ostatniego dnia nadszedł
czas na podsumowanie tegorocznego zlotu. Laureatki konkursu recytatorskiego
wraz z opiekunami w nagrodę polecą w czerwcu przyszłego roku do Kanady, gdzie
wystąpią w Konkursie Recytatorskim im. Marii i Czesława Sadowskich. Podczas tygodniowego wyjazdu będą mogli
również poznać Kanadę i spotkać się z Polonią kanadyjską.

FOT. JOLANTA LECHOWSKA-BIAŁECKA

XXII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich

Weronika Rosiak, Julia Jarzęcka oraz Mateusz Łyszkowicz
Choć reprezentantka brzezińskiej trójki nie wygrała, nasze
miasto będzie reprezentować
Mirosława Lechowska – przewodnicząca Rady Programowej Ogólnopolskiego Klubu
Szkół Reymontowskich, na co
dzień nauczycielka brzezińskich szkół.
Tego dnia delegacje uczestniczyli w uroczystej mszy św.

w kościele św. Piotra i Pawła
w Bożkowie. Następnie delegacje, goście i organizatorzy przeszli w barwnym korowodzie
prowadzonym przez zespół ludowy „Katarzynki” do szkoły,
gdzie odbyła się gala, podczas
której gratulowano zwycięzcom konkursu i dziękowano
za kolejny, niezapomniany zlot
reymontówek. 
 JLB

REKLAMA

Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza nabór kandydatów do Społecznej Rady Seniorów Miasta Brzeziny II kadencji
Społeczna Rada Seniorów jako organ doradczy i inicjatywny Burmistrza Miasta Brzeziny został utworzony w 2014 roku w celu zapewnienia wpływu Seniorów na sprawy
dotyczące całej społeczności miasta, a zwłaszcza najstarszych jego mieszkańców. Do najistotniejszych zadań Społecznej Rady Seniorów należy opiniowanie spraw dotyczących
sytuacji seniorów, zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedłożonych przez Burmistrza oraz przedstawianie Burmistrzowi propozycji
w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych w perspektywie krótko i długoterminowej na rzecz seniorów.
Kadencja Społecznej Rady Seniorów trwa 4 lata, licząc od dnia powołania jej członków. Rada składa się z 15 członków , w tym 2 powołanych przez Burmistrza. Uczestnictwo
w Radzie jest nieodpłatne. W skład ww. Rady, utworzonej na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018r. poz.450 z późn. zm.), mogą wejść przedstawiciele:
• organizacji pozarządowych, m.in. prowadzące kluby seniora lub Uniwersytety III Wieku;
• osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;
• stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielni socjalnych;
• spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz
nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
• organów administracji publicznej.
Zgłoszenie kandydata powinno nastąpić poprzez złożenie pisemnego wniosku kierowanego do Burmistrza Miasta Brzeziny. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie
zgłaszanej kandydatury, a w szczególności opisywać zasługi kandydata, doświadczenie w działalności na rzecz osób starszych, reprezentatywność środowiska, informację czy
dany kandydat jest członkiem organizacji, która go zgłosiła, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie, czy kandydat korzysta z pełni praw publicznych. Do pisma należy
załączyć wypełnioną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, która dostępna jest w Urzędzie Miasta Brzeziny w pok. 126. Więcej informacji pod nr
tel. 46 874 22 24.
Zgłoszenie kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 (I piętro pok. 110) do dnia 05 listopada 2018 r. do godziny 16.00.
Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin Pluta
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Odpust św. Franciszka



 spomnienie św. Franciszka z Asyżu w Kościele
W
Katolickim obchodzi się 4 października. Ta data, to dla
brzezińskiej parafii oo. Franciszkanów dzień odpustu
parafialnego.

Tego dnia w czasie uroczystej sumy obecni byli:
g w ard i an k l as z tor u o o.
F r a n c i s z k a n ó w o. p r o boszcz Damian Siwula, dziekan dekanatu brzezińskiego ks. Marek Balcerak prob oszcz paraf ii
pw. N M P C Z , w i c e d z i e kan ks. Mariusz Wojturski proboszcz parafii pw.
Podwyższenia św. Krzyża
oraz kustosz Sanktuarium
w Skoszewach Starych ks.
proboszcz Robert Batolik,

który przewodniczył uroczystej mszy.
- My również pragniemy
patrzeć tak jak św. Franciszek na Jezusa ukrzyżowanego, którego śmierć rodzi życie, gdyż ten, kto pozwala, by spojrzał na niego
ukrzyżowany Jezus, staje się nowym stworzeniem.
Św. Franciszek jest także
dla nas w XXI w. inspiracją
do pielęgnowania ubóstwa
wewnętrznego, aby wzrastać w zaufaniu do Boga

i zachowywać dystans wobec dóbr materialnych wskazywał w czasie kazania
proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny i św. Barbary w Skoszewach Starych.
Dzień wcześniej w brzez i ńs k i m k l a s z tor z e o d prawiono Transitus czyli uroczyste nabożeństwo
połączone z inscenizacją
upamiętniającą śmierć św.
Franciszka z Asyżu. Święty odszedł z tego świata
w małej kapliczce w Porc jun kuli, gdzie ob e cnie
wznosi się Bazylika Matki
Bożej Anielskiej.

 TOM

Mszy odpustowej przewodniczył kustosz Sanktuarium w Skoszewach Starych FOT. TOMASZ GUZEK

REKLAMA

Wyciąg z ogłoszenia o piątych przetargach ustnych nieograniczonych
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, §
6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr
XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 83/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza
piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 3 miasta
Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1. 3746/1 o pow. 1258 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043560/9
Cena wywoławcza – 44.480,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
2. 3746/2 o pow. 1130 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043559/9
Cena wywoławcza – 40.000,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
3. 3746/12 o pow. 1103 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043564/7
Cena wywoławcza – 53.760,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
4. 3746/13 o pow. 1103 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043563/0
Cena wywoławcza – 53.760,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
5. 3746/14 o pow. 1107 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043562/3
Cena wywoławcza – 53.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
6. 3746/15 o pow. 1209 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043561/6
Cena wywoławcza – 58.880,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
7. 3746/16 o pow. 1675 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043569/2
Cena wywoławcza – 69.520,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
Przetargi odbędą się w dniu 21 listopada 2018 r. odpowiednio o godz. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 i 12.30 w Urzędzie Miasta Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040
0031 2000 0010, w terminie do 14 listopada 2018 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.
Pierwsze przetargi były przeprowadzone 23 kwietnia 2018 r. na działki nr 3746/1, 3746/2 oraz 25 kwietnia 2018 r. na działki nr 3746/12, 3746/13, 3746/14,
3746/15 i 3746/16, jednak zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium., drugie przetargi były przeprowadzone 27 czerwca 2018
r. - zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium, trzecie przetargi były przeprowadzone 22 sierpnia 2018 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium, czwarte przetargi były przeprowadzone 17 października - zakończyły się wynikiem negatywnym ze
względu na brak wpłaty wadium.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny powyższe nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym
symbolem: 1-7 MN o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a działki 3746/1-3746/2 dodatkowo częściowo w obszarze oznaczonym symbolem: 1-9 Z o przeznaczeniu: zieleń nieurządzona.
Szczegółowe informacje o przetargach udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargach znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z uzasadnionych przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny
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Wyciąg z ogłoszenia o piątych przetargach ustnych nieograniczonych
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
oraz § 3,
§ 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018
r.,
Uchwałą Nr XLVIII/349/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 84/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza
piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie
4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1. 3809/2 o pow. 1416 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043519/7
Cena wywoławcza – 75.040,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
2. 3809/3 o pow. 979 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043518/0
Cena wywoławcza – 48.880,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
3. 3809/4 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043522/1
Cena wywoławcza – 49.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
4. 3809/5 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043521/4
Cena wywoławcza – 49.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
5. 3809/6 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00043520/7
Cena wywoławcza – 57.120,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
Przetargi odbędą się w dniu 20 listopada 2018 r. odpowiednio o godz. 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 i 11.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul.
Sienkiewicza 16,
I piętro, sala konferencyjna.
W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781
0006 0040 0031 2000 0010, w terminie do 13 listopada 2018 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.
Pierwsze przetargi były przeprowadzone 19 kwietnia 2018 r., jednak zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium,
drugie przetargi były przeprowadzone 26 czerwca 2018 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium, trzecie
przetargi były przeprowadzone 21 sierpnia 2018 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium, czwarte przetargi
były przeprowadzone 16 października - zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny powyższe nieruchomości znajdują się w obszarze
oznaczonym symbolem: 1-26 MNu o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym: zabudowa usługowa.
Szczegółowe informacje o przetargach udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargach znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Miasta Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny

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
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Zdobywca afrykańskich szczytów odwiedził bibliotekę

R

 bert Gondek – zdobywca najwyższych afrykańskich szczytów w 17 krajach
o
10 października odwiedził brzezińską bibliotekę. Spotkanie odbyło się
w Czytelni dla Dorosłych, a uczestniczyli w nim zainteresowani mieszkańcy
Brzezin oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, którzy przybyli wraz
z nauczycielem Krzysztofem Piestrzyńskim.

Robert Gondek na Czarnym Lądzie podróżował po
19 państwach. Na spotkaniu
z brzezińską młodzieżą opowiadał o wrażeniach z Tanzanii, Kenii, Ugandy i Rwandy.
Ciekawe opowieści ilustrował
licznymi fotografiami i filmami. Jak wspominał, jego pasja
do podróży narodziła się jeszcze w szkole podstawowej,
gdy jeździł z rodzicami biwakować na Mazury. W szkole
średniej zaczął podróżować
AUTOPROMOCJA

na rowerze, a później autostopem. Pierwszy raz do Afryki pojechał w 2001 r. kiedy
to odwiedził RPA. Pierwszy
afrykański szczyt Kilimandżaro zdobył w 2008 r. Od tamtej
chwili zdobył on już 17 afrykańskich szczytów, z których
to wypraw przywiózł także
dziesiątki tysięcy fotografii.
Najciekawsze z nich można
obejrzeć w książce „W drodze
na najwyższe szczyty Afryki”.
Z tych wszystkich wyjazdów,

jak wspomina podróżnik,
największe wrażania wywarły na nim Góry Księżycowe
w Ugandzie. O Afryce mówi,
że tam absolutnie wszystko
jest inne niż w Europie. Często do lekarza idzie się wiele
dni, luksusem jest też chodzenie do szkoły. Mimo to jest to
kontynent, gdzie podróż dla
Europejczyka wiąże się z wieloma kosztami m.in. wysokimi opłatami za wejście do
Parków Narodowych. Robert

Gondek jest jednak pasjonatem Afryki i kolejną podróż
planuje już w najbliższych tygodniach, tym razem do Ghany.
Warto wiedzieć, że za realizację pomysłu zdobycia
najwyższych afrykańskich
szczytów we wszystkich afrykańskich krajach podróżnik otrzymał wyróżnienie
w czasie największego festiwalu podróżniczego w Polsce - gdyńskich „Kolosów”.
Do zdobycia ma jeszcze wiele szczytów, ponieważ w sumie w Afryce, jest ponad
pięćdziesiąt państw. Więcej
o tym niezwykłym człowieku,
który odwiedził brzezińską

Robert Gondek - zdobywca afrykańskich szczytów FOT. TOMASZ GUZEK
bibliotekę można przeczytać na stronie internetowej
www.szczytyafryki.pl oraz na

Instagramie i facebookowym
profilu: „SzczytyAfryki”.

 TOM
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Technikum w Brzezinach im. „Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski”

W

p i ąte k 1 2 p a źd z i e r n i k a w Ze s p o l e S z kó ł Po n a d g i m n a z j a l nyc h
w Brzezinach odbyła się uroczystość z okazji nadania imienia Technikum
„Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski” i powiatowych obchodów
Dnia Edukacji Narodowej.

Zaproszeni goście podczas uroczystości FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Dyrektor ZSP Anna Sokołowska powitała przybyłych gości FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

niepodległości Polski jest
doskonałą okazją, aby nadać takie imię szkole. Społeczność szkoły zgłosiła się
z wnioskiem do Rady Powiatu o nadanie Technikum
imienia upamiętniającego
tak ważną rocznicę - mówiła
dyrektor Anna Sokołowska.
Z-ca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Anna Garmulewicz-Polińska w imieniu Łódzkiego
Kuratora Oświaty przekazała dyrekcji szkoły list gratulacyjny oraz złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Odczytano

także list rektorów Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu
Łódzkiego z okazji nadania
imienia szkole.
Po szkolnej części artystycznej odbyły się uroczystości powiatowe z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
Nagrody starostwa otrzymali Anna Sokołowska dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, Iwona Dudka z-ca
dyrektora, Witold Sikorski
nauczyciel Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych, Maria Pisarska dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Brzezinach, Aleksandra
Gumola dyrektor Zespołu
Szkół Specjalnych w Brzezinach i Ewa Dorożyńska
dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Brzezinach. Uczestniczący w uroczystościach nauczyciele otrzymali pamiątkowe gadżety. Ostatnim
punktem uroczystości był
słodki poczęstunek, przygotowany przez uczniów i nauczycieli technikum żywienia i usług gastronomicznych.

 GK

Spotkanie z fotografią
w bibliotece

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Anna Sokołowska powitała przybyłych gości, wśród których
znalazły się między innymi emerytowane dyrektorki ZSP Maria Wachowska
i Wanda Natkańska, Anna
Garmulewicz-Polińska z-ca
dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego reprezentująca Łódzkiego Kuratora Oświaty, dyrektorzy szkół podstawowych
w Brzezinach oraz dyrektorzy placówek powiatowych.
- W 1947 roku Centralny Ośrodek Szkolnictwa
Z awodowego uruchomił
publiczną średnią szkołę zawodową. Zajęcia praktyczne odbywały się w piwnicach Szkoły Podstawowej
nr 1. W 1960 roku uruchomiono Zasadniczą Szkołę

Zawodową, a 5 lat później
powstało Technikum Ekonomiczne, które zajmowało
się doszkalaniem pracowników administracji i ówczesnej milicji obywatelskiej.
W 1974 roku szkoły średnie
połączono w Zespół Szkół
Zawodowych, a następnie
przekształcono w Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Brzezinach. W 2010
roku po połączeniu z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 utworzono
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, który funkcjonuje obecnie mówiła dyr. Anna Sokołowska
wspominając historię placówki.
- Przez lata szkoła starała
się być coraz bardziej atrakcyjna dla uczniów. Ostatnie
projekty za ponad 5 mln. zł

zaowocowały nowymi pracowniami logistycznymi,
ekonomicznymi, drukarką
3D i zakupem wózka widłowego. Wyniki z egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe są na wysokim poziomie i przekraczają
zarówno średnią wojewódzką jak i krajową. W ramach
projektu Erazmus+ „Nowe
kompetencje kluczem do
Europy” blisko 50 uczniów
szkoły jest na stażu zagranicznym w Grecji, a kolejnych 40 wyjeżdża za kilka
dni. Ten zagraniczny straż
to nie tylko okazja do zdobycia kompetencji zawodowych, ale także zwiedzenia
Grecji. Przez te wszystkie
lata Technikum nie miało imienia ani patrona. Rok
2018 ogłoszony przez Sejm
rokiem stulecia odzyskania



W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach można oglądać kolejną wystawę
przygotowaną wspólnie z Łódzkim Towarzystwem Fotograficznym. Prezentowanych
jest w sumie 67 zdjęć o szerokie tematyce autorstwa różnych fotografików.

FOT. TOMASZ GUZEK

Słodki poczęstunek, przygotowany przez uczniów i nauczycieli FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Na wystawie fotograficznej prezentowanych jest 67 zdjęć
- Są to bardzo ciekawe fotografie - zachęca do obejrzenia wystawy Maria Mroczkowska z Czytelni dla
Dorosłych MBP. Ich autorami są członkowie ŁTF
m.in. prezes tej organizacji

Sławomir Grzanek oraz
Edward Tomaszewski, Izab e l a Ma c i e j e w s k a , D o minika Pawełczyk, Małgorzata Cłapak, czy Marcin Kuźniak. W sumie do
Łódzkiego Towarzystwa

Fotograficznego należy prawie 150 osób. Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne organizuje około 20
wystaw rocznie, które są
prezentowane w szczególności w Galerii Fotografii
przy ul. Piotrkowskiej 102.
Dziennie ogląda je po kilkaset osób. Cykliczny charakter mają wystawy organizowane po konkursie
pod hasłem „Łódzka Fotografia Miesiąca”. Wcześniej w Brzezinach prezentowana była m.in. wystawa
„Łódzkie parki na fotografii”. Łódzkie Towarzystwo
Fotog raf iczne p owst ało
w 1949 r. i przez ten okres
na licznych ekspozycjach
zaprezentowano już około
10.000 fotografii. 
 TOM

12

26 PAŹDZIERNIKA 2018 | NR 21

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
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
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
MATEMATYKA, fizyka, chemia,
664 626 854

PRACA
SZWACZKI i chałupniczki zatrudnię, rejestracja Jeżów
501-373-316
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 605 139 221
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
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
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 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
ZATRUDNIĘ pracowników budowlanych, praca w delegacji,
509 391 286
ZATRUDNIĘ pomoc stomatologiczną, 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
HAFCIARZA przyjmę, 725 294
493
FIRMA „MKM” zatrudni szwaczki, tel. 601 590 796 ZATRUDNIĘ
osobę do opieki nad starszą panią, 601 300 778

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
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
SPRZEDAM działkę budowlaną
w Brzezinach, 505 527 007

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 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
WYNAJMĘ garaż na dwa samochody w Brzezinach, ul.
Północna, tel. 604 271 118
WYNAJMĘ
mieszkanie
w Brzezinach, umeblowane, 507
346 471
SPRZEDAM garaż za urzędem
Miasta, 500 190 902

RÓŻNE
KUPIĘ zboże, 508 471 814

KUPIĘ zboża, łubiń, groch, tel.
601 359 692
ŻYTO sprzedam, 516 061 980
SPRZEDAM drzewo rozpałkowe,
deski z palet, tel. 787 900 992
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 pług, bronę i inne
do C-330, 697 433 139
DREWNO opałowe oddam, 698
610 207
UCZCIWEGO znalazcę proszę
o zwrot zagubionych dokumentów na nazwisko Łukasz Lacroix,
nagroda, 785 744 116
POZNAM pana do lat 75, 535
585 251
SPRZEDAM prosięta, 503 756
061
DREWNO opałowe rozpałka,
inne 694 080 553

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

30.10.2018 r. w godz. 8:00 do 13:00: Brzeziny ul.:
Kościuszki, Berka Joselewicza, Plac Jana Pawła II-go,
1-go Maja, Lasockich, Nadrzeczna, Głowackiego Nr
1 do 5, Traugutta, Miejski plac targowy, Korczaka,
Kilińskiego, Reymonta, Konopnickiej, Orzeszkowej,
Chopina .
31.10.2018 r. w godz. 8:00 do 12:00 : Brzeziny ul.:
Waryńskiego, Sosnowa, Droga Młyńska.
6.11.2018 r. w godz. 8:00 do 11:00 : Erazmów, Rochna,
Lisowice, Tworzyjanki 1 i 2.

• 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
DACIA
sandero
1, 4 ,
benzyna+LPG, 2009, 510 069 726
SPRZEDAM skodę Fabię 1.2,
2004 r., 691 068 630

JĘZYK angielski – korepetycje.
Przygotowanie do matury i egzaminów, 603 173 862
REDAGOWANIE i korekta prac
dyplomowych, teksty na strony
www., 607 339 410
POMOC w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, 576 342 786
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Wysoka wygrana Startu w Pabianicach

W

ysokie wyjazdowe zwycięstwo odnieśli piłkarze Startu Brzeziny. W ramach
11 kolejki łódzkiej klasy okręgowej podopieczni grających trenerów
Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta rozgromili na wyjeździe PTC
Pabianice 4:1 (4:0).

Klasycznym hat-trickiem
w tym pojedynku popisał
się Kamil Szymanek, który
wszystkie trzy bramki strzelił po sobiem jedna po drugiej w ciągu ośmiu minut.
Spotkanie z jednym
z najsłabszych zespołów
rozgrywek nie zapowiadało
się na łatwe. Tym bardziej,
że brzezinianie w ostatniej
kolejce zaledwie zremisowali na własnym obiekcie
ze słabiutkim GLKS Sarnów/Dalików, a pabianiczanie niespodziewanie wygrali z czwartym w tabeli GKS Ksawerów. Początek
pojedynku należał jednak
do Startu. Rywale zostali zepchnięci do defensywy
i rozpaczliwie się bronili.
W 10 minucie po dośrodkowaniu piłki w pole karne,
wślizgiem próbował interweniować obrońca gospodarzy Dawid Kaźmierczak,
ale uczynił to tak niefortunnie, że posłał futbolówkę
do własnej bramki. Wolno
zmierzającą piłkę do siatki można było jeszcze wybić, ale bramkarz Mateusz
Hajduk zbyt wcześnie odpuścił całą sytuację. Czarno-czerwoni poszli za ciosem i sześć minut później
prowadzili 2:0. Strzał z lewej strony pola karnego na
krótki słupek oddał Kamil
Szymanek, a wolno lecącą piłkę przepuścił Hajduk.
Jeszcze nie wszyscy piłkarze
zdołali zająć swoje pozycje
na boisku, a zgromadzeni
kibice ochłonąć po drugim
golu, a Kamil Szymanek
posłał piłkę do siatki rywali po raz trzeci. Po zamieszaniu w polu karnym napastnik oddał jeden strzał
na bramkę, który obronił
golkiper, a następnie drugi, po którym umieścił piłkę w siatce. Miejscowi byli
totalnie rozbici i nie byli
w stanie się otrząsnąć po
tych stratach. Podopieczni grających trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta nie zamierzali
na tym jeszcze poprzestawać. W 20 minucie ponownie dał o sobie znać Kamil Szymanek, który popisał się bezpośrednim golem

z rzutu wolnego.
Chwilę później doszło
do nerwowej sytuacji przy
ławce pabianiczan. Jeden
z zawodników PTC dopuścił się faulu, po czym został napomniany przez arbitra Adama Sekuterskiego
żółtą kartką. Interpretacja
nie spodobała się sztabowi
szkoleniowemu gospodarzy. Po dłuższej wymianie
ostrych zdań sędzia główny odesłał kierownika PTC
na trybuny. Po opanowaniu
pozaboiskowej sytuacji do
głosu zaczęli dochodzić pabianiczanie. Najpierw czujność w bramce zachował
Kuba Miszkiewicz, którego
próbował z dystansu przelobować pomocnik PTC,
a potem brzezinianie mieli dużo szczęścia, ponieważ
jeden z defensorów Startu zagrał piłkę ręką w polu
karnym, co umknęło arbitrowi i nie odgwizdał rzutu karnego dla gospodarzy.
Tuż przed przerwą sam na
sam z Miszkiewiczem wyszedł Daniel Dudziński. Pomocnik miejscowych minął naszego golkipera i oddał strzał po ziemi, a piłkę
w ostatniej chwili z linii
bramkowej zdołał wybić jeden z obrońców Startu. Po
zmianie stron PTC rzuciło się całymi siłami do ataku. Pabianiczanie co prawda tworzyli groźne okazje,
ale w decydujących momentach zabrakło w nich
wykończenia. W 66 minucie faulu w polu karnym
dopuścił się bramkarz PTC
i sędzia podyktował rzut
karny dla Startu. Jedenastkę zdołał obronić Mateusz Hajduk. Cztery minuty
później pabianiczanie zdobyli kontaktową bramkę. Po
dośrodkowaniu z prawego
skrzydła w pole karne, silnym uderzeniem głową popisał się Daniel Dudziński,
a piłka zatrzepotała w siatce.
W kolejnych minutach
nic więcej ciekawego na
boisku się nie działo i ostatecznie mecz zakończył się
wynikiem 1:4. Start zagrał
w tym meczu w składzie:
Kuba Miszkiewicz - Filip

Niźnikowski, Piotr Nawrocki, Norbert Kowalski (75.
Dawid Krawczyk), Dominik Jedynak - Wojciech Koperniak (85. Kacper Pawlak), Waldemar Pabiniak,
Robert Szubert (75. Arkadiusz Łapka), Artur Pożdziej (65. Marcin Pietrzak)
- Dariusz Szymanek, Kamil
Szymanek.
W innych meczach sypnęło niespodziankami.
GLKS Sarnów/Dalików zremisował 2:2 z rezerwami
Sokoła Aleksandrów Łódzki, a ostatnia w tabeli Bzura
Ozorków zdobyła pierwszy
punkt w tym sezonie remisując na własnym obiekcie ze Stalą Głowno. Największa sensacja zdarzyła
się w Parzęczewie. Tamtejszy Orzeł urwał punkty rezerwom pierwszoligowego ŁKS Ł ó dź remisując
2:2. Warto dodać, że ŁKS
II przed tą kolejką był liderem rozgrywek i wygrał dotychczas wszystkie dziesięć
spotkań. Ta strata punktów
pozbawiła drużynę z Łodzi fotel lidera, w którym
zasiadły rezer wy Widzewa Łódź. Czerwono-biało-czerwoni mają tyle samo
punktów co ekipa z al. Unii
Lubelskiej, ale przewodzą
w tabeli dzięki lepszemu
bilansowi bramkowemu.
W strefie spadkowej jak na
razie trzy ostatnie drużyny:
PTC Pabianice, GLKS Sarnów/Dalików i Bzura Ozorków.
Po zamknięciu tego numeru gazety w środę Start
zmierzył się w IV r undzie Pucharu Polski z liderem I grupy III ligi Sokołem Aleksandrów Łódzki.
Wynik tego spotkania oraz
relację zamieścimy w kolejnym numerze. Najbliższe spotkanie czarno-czerwoni rozegrają na Stadionie Miejskim w Brzezinach
w sobotę 27 października
o godzinie 15:00 z rezerwami drugoligowego Widzewa Łódź. Natomiast tydzień
później w sobotę 3 listopada o godzinie 15:00 brzezinianie zagrają na wyjeździe
z Włókniarzem Konstantynów Łódzki.
 DS

Kultowy musical
„.Les Miserables”
W listopadzie zapraszamy Państwa na wyjazd
do Teatru Muzycznego w Łodzi na kultowy musical
„.Les Miserables”. Premiera „Nędzników” w Teatrze
Muzycznym odbyła się w październiku 2017 roku
i od tamtego czasu zainteresowanie sztuką nie gaśnie.
Po raz pierwszy projekt „Halokultura” daje możliwość
wyjazdu na musical w listopadzie.
Zapraszamy zainteresowanych do zapisywania się
w biurze Działu Kultury w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach (pokój 011) lub telefonicznie pod numerem
telefonu 46-874-31-31 wew. 25. Ilość miejsc ograniczona!
Zapisy i płatność do 31 października.
Koszt wyjazdu wraz z przejazdem 55 zł.
Wyjazd 8 listopada o godzinie 17:15 z parkingu Centrum.
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WAŻNE TELEFONY
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski
numer alarmowy
46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 874 25 39
Posterunek energetyczny 46
830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna
46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna
46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna
46 874 21 55
Komenda powiatowa straży
pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji
46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Muzeum Regionalne w Brzezinach
46 874 33 82

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

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

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

W

 iątek 12 października w sali konferencyjnej
p
Urzędu Miasta Brzeziny odbyła się
uroczystość miejska związana z obchodami
Dnia Edukacji Narodowej.

Przybyłych gości, wśród których byli m.in. dyrektorzy
szkół i przedszkoli, pracownicy, nauczyciele oraz emerytowani pracownicy oświaty powitała Liwia Fabiańska nauczycielka Przedszkola
nr 1 w Brzezinach zapraszając na występ artystyczny.
W części artystycznej przygotowanej przez Agnieszkę
Ziółkowską, Katarzynę Wosik, Liwię Fabiańską i Jolantę Pakulską wystąpiły 6 i 5
- letnie dzieci z Przedszkola nr 1 w Brzezinach. Przedszkolaki z wielkim przejęciem zaprezentowały swój
program artystyczny emerytowanym i obecnym pracownikom oświaty z terenu miasta Brzeziny. Występ małych
artystów spotkał się z wielkim entuzjazmem. Wzruszające wiersze i piosenki, okraszone tańcami z przeróżnymi
rekwizytami w postaci wstążek, kapeluszy, pałeczek, krzeseł, chusty animacyjnej, papierowych kwiatów i pomponów
wzbudzały powszechny podziw i uznanie. Dzieci otrzymały zasłużone, gromkie brawa po których z wdziękiem
i uśmiechem wręczyły zebranym przygotowane z okazji

święta kwiaty.
- Z okazji Waszego święta,
przypadającego co prawda na
dzień 14 października, już dziś
władze miasta pragną wyrazić
uznanie dla Waszej pracy oraz
słowa wdzięczności za trud
dydaktyczny i wychowawczy.
Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość
w stosunku do uczniów, ale
także w stosunku do problemów z jakimi boryka się polska oświata. Dziękuję za życzliwość i serdeczność, którymi
obdarzacie uczniów. Za to, że
jesteście twórczy i kreatywni,
pełni pomysłów i ciekawych
inicjatyw. To dzięki Waszej
pracy brzezińskie przedszkola
i szkoły są wyjątkowe. To między innymi Wam zawdzięczamy, że w Waszych placówkach
panuje niepowtarzalna atmosfera. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę, aby podejmowane każdego dnia wyzwania przyniosły zawodowe
spełnienie, aby przekazywane
przez Was wartości przyczyniały się do rozwoju naszych
dzieci, a Wam dawały wiele
satysfakcji. W życiu osobistym
życzę przede wszystkim dużo
miłości, radości i uśmiechu,

zdrowia, zadowolenia i optymizmu. Przy okazji obchodów Dnia Nauczyciela nie zapominamy również o emerytach i tych, których już nie ma,
a którzy swoje życie i siłę poświęcili pracy w oświacie. Pochylamy dziś przed nimi z szacunkiem głowy. Najmłodszym
beneficjentom dzisiejszego
święta życzę, aby nauka była
zawsze dla nich radością,
a poczucie czasu spędzonego
w szkole, dodawało sił w trudnych życiowych sytuacjach.
Korzystając z okazji chciałabym również podziękować
bardzo serdecznie dyrektorom
i pracownikom szkół i przedszkola, w których w czasie wakacji przeprowadzaliśmy remonty. Dzięki Wam mogliśmy rozpocząć rok szkolny
zgodnie z planem. Kosztowało to Was wiele pracy i sił, za
które bardzo dziękuję - mówiła zastępca burmistrza Justyna
Nowak.
Następnie Justyna Nowak
wręczyła nagrody burmistrza dyrektorom brzezińskich
szkół podstawowych i przedszkoli. Nagrody otrzymali:
Małgorzata Wyka - dyrektor
Przedszkola nr 1, Agnieszka
Gazda - dyrektor Przedszkola nr 3, Zbigniew Zieliński dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Anna
Mrówka - dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz Michał

Gołąbek - dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 w Brzezinach.
- Przyjęliście na siebie ciężką pracę, w dobie wielkich
zmian. Trudno powiedzieć, że
jest to przyjemność. Wy jednak do ciężkiej pracy podchodzicie z wielką pasją. Życzę,
abyście w dniu swojego święta byli dowartościowani i docenieni finansowo, bo jest to
jeden z najcięższych zawodów.
Życzę wszystkiego najlepszego w życiu osobistym - mówił
przewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Barucki.
- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Pracownikom emerytowanym radości, słonecznych
i pogodnych dni, a nauczycielom czynnym wytrwałości
i radości z wykonywanej pracy w kształceniu nowego pokolenia. Mam ogromną przyjemność wręczenia odznaczeń
za długoletnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego - mówiła Beata Szczesek, prezes zarządu
oddziału powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Brzezinach. Odznakę za 50
lat przynależności do Związku, nadaną uchwałą Zarządu
Głównego ZNP, otrzymali Jadwiga Marus, Jadwiga Łącka,
Bożena Kencler, Leokadia Kucharzewska i Elżbieta Jóźwik.

W dalszej kolejności nagrody wręczyli dyrektorzy szkół
i przedszkoli wyróżniającym
się nauczycielom. W Przedszkolu nr 1 nagrody dyrektora otrzymały: Elżbieta Ostrowska, Jolanta Pakulska,
Agnieszka Ziółkowska, Katarzyna Wosik, Liwia Fabiańska,
Kinga Giemza, Izabela Klimczak, Małgorzata Sikora, Barbara Karbowiak, Anna Andryjanko, Katarzyna Stępień,
Ewa Wojciechowska i Anna
Michalkiewicz, a także Joanna
Fal, Joanna Janiak, Ewa Sobczyńska, Agnieszka Dziedzic,
Wiesława Lewandowska, Janina Żurawska i Krzysztof Spychała.
W Przedszkolu Nr 3 nagrody dyrektora otrzymały Anna
Sztuka, Justyna Pawlak, Anna
Delewska, Beata Iwanicka,
Emilia Hoft, Bogusława Gajkowska, Aneta Kubicz, Justyna Henzlik-Szczepaniak,
Małgorzata Wiśniewska, Justyna Dziubińska, Karolina
Świderska, a także Beata Stasiak, Renata Janic, Magdalena
Kłos, Renata Ostrowska, Emilia Krysztofiak, Danuta Tomecka, Krystyna Ciesielska i Andrzej Adamus.
Z rąk dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 Zbigniewa Zielińskiego, nagrody dyrektora otrzymali Małgorzata Ferdzyn, Wioleta Rewkiewicz, Agnieszka Soból, Joanna

Stańczyk, Iwona Szubert, Karol Turek, Karolina Włodarkiewicz i Jolanta Zielińska,
a także Anna Rosiak, Marzanna Działak, Małgorzata Janasik, Włodzimierz Jedynak,
Iwona Rudecka, Wiesława
Szymańska i Krzysztof Zięba.
W Szkole Podstawowej nr 2
nagrodę dyrektora otrzymali: Elżbieta Piotrowska, Dorota Sneka-Płatek, Marta Jasińska, Monika Borkowska, Katarzyna Hyża-Malczak, Aneta
Pawlik, Anna Kmieć, Urszula
Klim i Przemysław Piestrzyński, a także Renata Malewska,
Jacek Jędrzejczak, Grzegorz
Mospinek, Marianna Walczyk, Danuta Kowalczyk, Jolanta Szczepaniak i Barbara
Szymańska,
Nagrody dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach, z rąk Michała Gołąbka otrzymali Agnieszka
Więclewska, Aldona Nawrocka, Małgorzata Miazek, Ewa
Mędra, Beata Szczesek, Agnieszka Kaźmierczak, Agnieszka Miecznik-Marczyk,
Małgorzata Kobierska, Jolanta Sochaczewska-Kuleta
oraz Agnieszka Rosiak, Jolanta Jóźwicka, Danuta Musiał,
Małgorzata Pawlak, Grzegorz
Wojtyniak i Maciej Zrobek.
Spotkanie uświetnił słodki
poczęstunek, który był dodatkiem do miłego świętowania.
 GK

Dzieci z Przedszkola nr 1 w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Justyna Nowak wręczyła nagrody burmistrza dyrektorom brzezińskich szkół i przedszkoli FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Najserdeczniejsze życzenia dla pracowników emerytowanych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach

W

ciągu ostatnich dwóch lat zdawalność matur w Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach to 96 i 92 procent. Przeszło stuletnia
tradycja placówki zobowiązuje. Od 2016 roku szkołą, w której pracuje 18
nauczycieli kieruje dyrektor Maria Pisarska.

- Głównym celem całej kadry pedagogicznej pracującej w naszej „stulatce” jest
przede wszystkim bardzo
dobre przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego - mówi dyrektor
Maria Pisarska. - Dbamy
o to, aby nasi uczniowie nie
tylko zdali egzamin dojrzałości, ale również o to, aby
później dawali sobie dobrze
radę na wyższych uczelniach lub w szkołach pomaturalnych.
Efekty pracy pedagogicznej potwierdzają absolwenci brzezińskiego „Iwaszkiewicza”, którzy bez problemów dostają się na dzienne
kierunki wyższych uczelni w całej Polsce. Wysoki
poziom liceum w Brzezinach zauważają także media - w rankingu czasopisma „Perspektywy” w 2018
r. Liceum znalazło się na
72 pozycji wśród 304 liceów znajdujących się w województwie łódzkim.
- Nasze wyniki to efekt
wieloletniej pracy na rzecz
liceum, zaangażowania nauczycieli oraz współpracy
z uczelniami wyższymi –
wyjaśnia dyrektor Pisarska.
O d w r z e ś n i a 2 0 1 7 r.
w szkole funkcjonuje klasa mundurowa, którą opiekują się 25. batalion logistyczny im. Ziemi Tomaszowskiej w Tomaszowie

Mazowieckim i Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Brzezinach. Celem
tej klasy jest przygotowanie uczniów do uzyskania
przez nich bardzo dobrych
w yników egzaminu matu r a l ne go, t a k aby mo gli studiować na prestiżowych uczelniach mundurowych. Liceum ma również
podpisane porozumienia
o współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką
Łódzką oraz Wojskową Komendą Uzupełnień. Młodzież często bierze udział
w uczelnianych zajęciach.
- Klasy o takich profilach
nie tylko dobrze kształcą odpowiednio ukierunkowaną młodzież, co ma
odzwierciedlenie w późniejszych egzaminach, ale
także mają ogromną rolę
w patriotycznym wychowaniu przyszłych pokoleń zapewnia dyrektor Liceum
Ogólnokształcącym im. J.
Iwaszkiewicza - Staramy się
wychowywać naszych uczniów także w duchu lokalnego patriotyzmu.
Przejawem takiego dział a n i a j e s t a n g a ż ow a n i e
się szkolnej społeczności
w wiele inicjatyw kulturalnych. W ostatnim roku
szkolnym były to: Powiatowe Czytanie Dzieł Wyspiańskiego, 75. rocznica
utworzenia Narodowych

Sił Zbrojnych, Europejskie
Dni Kodowania, Powiatowe Obchody Dnia Niepodległości i Konstytucji
Trzeciego Maja. Uczniowie „Iwaszkiewicza” wystąpili w filmie zrealizowanym przez Muzeum Reg i on a l n e w B r z e z i n a c h
z okazji Europejskich Dni
Dziedzictwa, a brzezińskie muzeum zostało wyróżnione na forum ogólnopolskim. Swoje artystyczne możliwości uczniowie
prezentowali również podczas I Brzezińskiego Orszaku Trzech Króli. Wokalne i teatralne zdolności licealistów z „Iwaszkiewicza”
są doceniane w rozmaitych
kon ku r s a c h , w kt ór yc h
otrzymują pierwsze nagrody i wyróżnienia. Powiatowy Konkurs Kolęd, Powiatowy Festiwalu Młodych
Talentów czy też w Ogólnopolski Konkurs Recytatorski organizowany przez
Muzeum Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów, to jedynie kilka przykładów artystycznych sukcesów. Licealiści prężnie działają też we
własnym środowisku szkolnym. Chórzyści i aktorzy
przygotowują występy artystyczne, uczniowie i nauczyciele organizują spotkania czytelnicze i rozwijające zainteresowania np.
geograficzne i wiele innych.

Zdawalność egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach w roku
szkolnym 2017/2018
Do sukcesów artystycznych dochodzą także zw ycięstwa spor towców - pier wsze miejs ce
w Powiatowych Zawodach
w Tenisie czy Piłki Siatkowej oraz wygrane w konkursach wiedzy np. Powiatowym Konkursie
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym czy wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym.
- Od kilku lat „Iwaszkiewicz” wraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Brzezinach organizują Powiatowe Z awody
Pierwszej Pomocy - dodaje dyrektor Pisarska - Dzięki temu w naszej szkole
można rozszerzać wiedzę

medyczną w klasie ratownictwa medycznego, która
później bardzo przydaje się
nie tylko w dalszym kształceniu, ale także w życiu codziennym.
Bezpieczeństwo, wysoki
poziom nauczania i możliwość rozwijania pasji są
ważnymi atutami Liceum
Ogólnokształcącym im. J.
Iwaszkiewicza.
- Cieszy coraz większa
liczba deklaracji gimnazjalistów, którzy chcą się
kształcić w naszym liceum - mówi dyrektor szkoły. - To jest bardzo istotne
dla budowania i wyrażania lokalnego patriotyzmu.
Nasi uczniowie pokazują, że Brzeziny, a nawet powiat mają powód do dumy,

na tle szkół w innych powiatach.
Burmistrz Marcin Pluta
uważa, że zarówno w Brzezinach jak i w powiecie
brzezińskim należy wzmacniać oświatę i stale działać
na rzecz podnoszenie poziomu kształcenia dzieci
i młodzieży.
- Dlatego te ż w przys z ł e j k a d e nc j i p o d e j mę
wraz z radnymi działania
sprzyjające rozwojowi Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza, a radni powiatowi powinni przedstawić projekty, które wzmocnią oświatę
w placówkach powiatowych
– mówi Marcin Pluta, burmistrz Brzezin.

 red

REKLAMA

Szanowni mieszkańcy Gminy Brzeziny.
Dziękuję za okazane zaufanie,
za wszystkie głosy oddane
na mnie i na kandydatów na radnych
z KWW Druhowie Gminy Brzeziny.
Cieszy nas fakt wysokiej
frekwencji i zaangażowania
Państwa w wyborach samorządowych.
Barbara Hojnacka
Materiał sfinansowano ze środków KWW Druhowie Gminy Brzeziny

PODZIĘKOWANIA!
Drodzy Wyborcy!
Bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie i oddanie na mnie głosów
w Wyborach Samorządowych do Rady Powiatu w Brzezinach.
Chcę zapewnić, że nie zmarnuję danej mi szansy w kreowaniu
Powiatu Brzezińskiego i że będę służyć dla dobra naszej małej
ojczyzny.
Jednocześnie dziękuję moim koleżankom i kolegom z KWW
Porozumienie Społeczne Ziemii Brzezińskiej i ich wyborcom
za oddane głosy, bez których moja kandydatura nie mogłyby się
urzeczywistnić.

