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Brzeziński samorząd rozpoczął pracę w nowej kadencji

W

sali konferencyjnej we wtorek 20 listopada o godz. 9.00 w Urzędu Miasta
Brzeziny rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Rady Miasta Brzeziny nowej – VIII
kadencji. Obrady sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Łodzi otworzył
Radny Senior i jednocześnie przewodniczący poprzedniej Rady Tadeusz Barucki.

Po w rę c z e n iu r a d ny m
i burmistrzowi przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Katarzynę Kawecką zaświadczeń
o wyborze, miejscy radni
i burmistrz Brzezin złożyli ślubowanie. Radna Marieta Rdesińska odczytała
treść ślubowania: „Wierny
konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście, obowiązki
radnego sprawować, godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców”, a wyczytani kolejno radni mówili słowo „ślubuję” niektórzy dodając „Tak mi dopomóż
Bóg”. Burmistrz Ilona Skipor złożyła ślubowanie następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
miasta. Tak mi dopomóż

Bóg”. Po złożeniu ślubowania prowadzący obrady Tadeusz Barucki ogłosił przerwę, tak aby nowo zaprzysiężona burmistrz mogła
odebrać gratulacje i życzenia, po których zaprosiła
na tort.
Po przewie miejscy radni jednogłośnie wybrali
przewodniczącego, którym
został Grzegorz Maślanko. - Dziękuję za dokonanie takiego wyboru. Mam
świadomość odpowiedzialności jaka na mnie ciąży, mam również nadzieję
i oczekiwanie wobec całej
rady, że będziemy współpracować i będziemy razem „ten wóz ciągnęli do
przodu”. Przewodniczący
rady to tylko trybik w mechanizmie, a tych tr ybików jest więcej. Myślę, że
Rada może działać sprawnie, efektywnie tylko wtedy kiedy ten mechanizm
będzie działał bez zgrzytów i zarzutów. Tego Państwu i sobie życzę - powiedział przewodniczący Rady

Miasta Brzeziny Grzegorz
Maślanko przejmując prowadzenie obrad. Pier wsza uchwała procedowana
przez nowego przewodniczącego dotyczyła ustalenia
liczby wiceprzewodniczących. Zgodnie z wolą Rady
ustalono, że wiceprzewodniczący rady będzie jeden.
Z został nim Tadeusz Barucki uzyskując poparcie 12
radnych przy dwóch głosach przeciwnych. - Jest mi
niezmiernie miło że jako
senior
będę zasiadał
z pr z e wo d niczącym
w prezydium Rady
i myślę że

nasza współprace będzie
układała się wspaniale powiedział wiceprzewodniczący Tadeusz Barucki
obejmując swoje obowiązki. Kolejnymi głosowaniami Rada powołała ustawowe komisje. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Adam
Durański, Marek Matyszczak, Anna Sokołowska,
Daniel Zrobek oraz Dorota Sobińska-Chruścielewska, której Rada powierzyła funkcję przewodniczącej. W skład nowej Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
wybrani zostali Jakub Piątkowski, Dorota Sobińska-Chruścielewska oraz jako
przewodnicząca Marieta Rdesińska.
Następnie
R ada powoła
statutowe komisje. W skład
Komisji Finansowo Budżetowej weszli:
Tadeusz
B ar u cki,

Burmistrz Ilona Skipor podczas składania ślubowania

Pierwsze posiedzenie Rady Miasta Brzeziny. Burmistrz Ilona Skipor podczas krojenia tortu. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Marek Matyszczak, Marieta
Rdesińska, Daniel Zrobek
oraz Jakub Piątkowski, który został jej przewodniczącym. Do Komisji Rozwoju Gospodarczego wybrani
zostali: Daniel Zrobek jako
przewodniczący oraz Marek Matyszczak, Grzegorz
Maślanko, Marieta Rdesińska i Dorota SobińskaChruścielewska. W skład
Komisji Spraw Społecznych weszli Adam Durański, Dariusz Guzek, Przemysław Maślanko, Małgorzata Polewczak, Krzysztof
Sienkiewicz i Daniel Szymczak jako jej przewodniczący. W składzie Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu znaleźli się Dariusz Guzek, Małgorzata Polewczak,
Krzysztof Sienkiewicz,
Anna Sokołowska i Przemy s ł aw Ma ś l a n k o j a k o
przewodniczący.
Na mocy uchwały Rada
Miasta ustaliła wynagrodzenie burmistrz miasta
w takiej samej w ys okości jakie przysługiwało poprzedniemu burmistrzowi,
a której wysokość wynika z przepisów obowiązujących od lipca. Na pensje burmistrz składa się:

wynagrodzenie zasadnicze
w kwocie 4.700 zł, dodatek
funkcyjny w kwocie 1.900
tys. zł, dodatek specjalny
40% w kwocie 2640 zł oraz
dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wolnych
wnioskach Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor
zwróciła się do radnych
i mieszkańców. - Wielka to
trema i odpowiedzialność
za objęcie tak zaszczytnego urzędu jakim jest urząd
burmistrza. Z tego miejsca
chciałabym podziękować
przede wszystkim mieszkańcom, którzy tak ogromnym kredytem zaufania
mnie obdarzyli. Swoją wygraną chcę im dedykować
i zapewniam, że będę im
wiernie służyć przez cały
czas i zawsze będę do dyspozycji, wtedy kiedy będą
potrzebowali. Zespół radnych, który będzie ze mną
współpracował dołoży
wszelkich starań, aby komunikacja między mieszkańcami a urzędem była
właściwa i to radni będą
oczami i uszami mieszkańców.
 CIĄG DALSZY STR. 11
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Uroczystości 100. rocznicy odzyskania niepodległości

O

bchody Święta 11 listopada w Brzezinach zorganizowane w setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości, miały bardzo uroczysty charakter.
Jednym z najbardziej zwracających uwagę podczas przemarszu elementów
była 16 metrowa biało-czerwona flaga specjalnie na tę uroczystość
udostępniona brzezińskim harcerzom i skautom.

Uroczystości rozpoczęły
się o godz. 10.30 w niedzielę 11 listopada przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja od złożenia meldunku staroście brzezińskiemu Edmundowi Koteckiemu przez dowódcę Jednostki
Strzeleckiej 1201 „Strzelec”
Damiana Nockowskiego. Po

przeglądzie sztandarów, przy
dźwiękach hymnu państwowego, uroczyście wciągnięto flagę państwową na maszt.
Przybyłych gości powitał starosta brzeziński. - Odsłaniając płytę stanowiącą swoisty
pomnik, chcemy przedstawić
sześć postaci, które określamy ojcami niepodległości. To
piękne dzieło mogło powstać

dzięki Powiatowemu Komitetowi Obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Cieszę się, że
możemy czcić święto niepodległości w sposób szczególny,
gdyż 100 lat po jego odzyskaniu - mówił starosta Edmund
Kotecki.
Do odsłonięcia „Płyty niepodległości” zaproszeni

Uroczyste obchody Święta Niepodległości FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

zostali wszyscy ci którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w Powiatowym Komitecie Obchodów 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości
Polski. Po odsłonięciu „Płyta stulecia” została poświęcona przez ks. dziekana Marka
Balceraka, proboszcza parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach, a delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki
kwiatów. Kwiaty przed płytą
złożyli przedstawiciele powiatu brzezińskiego, miasta Brzeziny, Rady Miasta Brzeziny,

Zakładu Usług Komunalnych
i Spółdzielni Socjalnej Communal Service, gminy Brzeziny, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach, Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi
Brzezińskiej, Stowarzyszenia
Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”, Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Powiatowego Zarządu Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej

w Brzezinach i Zarządu Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej
RP. Wiązanki złożyli przedstawiciele szkół w Brzezinach
- Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza,
Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Szkoły Podstawowej nr 3
im. Władysława Stanisława
Reymonta, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu
Szkół Specjalnych.
 CIĄG DALSZY STR. 5

Uroczystością towarzyszyły poczty sztandarowe FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Po odsłonięciu „Płyta stulecia”, delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

Serdeczne podziękowanie wszystkim
uczestnikom uroczystości pogrzebowych
mojego męża
Wojciecha Kwiatkowskiego
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

składa żona z córką
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Muzyczne spotkanie patriotyczne w CPiK

R

adośnie i patriotycznie obchodzono święto 11 listopada w Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach. Z inicjatywy dyrektora Krzysztofa Rokickiego w CPiK
zorganizowano dla mieszkańców i uczniów szkół, muzyczne spotkanie z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

13 listopada w południe licznie przybyli do Centrum uczniowie brzezińskich szkół
podstawowych, Z espołu
Szkół Specjalnych w Brzezinach oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza wraz z opiekunami. Wśród publiczności znaleźli się również seniorzy ze stowarzyszenia

„Młodzi duchem”, przedstawiciele Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oddział w Brzezinach oraz
mieszkańcy miasta Brzeziny. Gości powitał dyrektor
Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach Krzysztof Rokicki. Podkreślił, że w tak ważnym momencie historii kraju warto międzypokoleniowo

świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przy akompaniamencie
klawiszowym wszyscy odśpiewali tradycyjne pieśni
patriotyczne. Oprócz wspólnego śpiewania można było
posłuchać występów indywidualnych oraz mniejszych
grup. Uczniowie Zespołu

Szkół Specjalnych odśpiewali
„Piechotę”, podczas występu
wybijali rytm na specjalnie
przygotowanych pałeczkach
rytmicznych. Oprócz zaplanowanych pieśni, goście zaśpiewali także zaproponowane przez siebie utwory. Na zakończenie dyrektor Krzysztof
Rokicki poprosił o powstanie i wspólne odśpiewanie
„Roty”. Przybyli goście mogli
także pośpiewać przy akompaniamencie akordeonu, na
którym grał dyrektor CPiK.
Spotkanie cieszyło się

ogromnym zainteresowaniem. Dyrektor Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach serdecznie dziękuje za
przybycie i pomoc w organizacji: pracownikom CPiK;
Iwonie Pobralskiej-Szutowicz
za muzyczną oprawę wydarzenia i przygotowanie podopiecznych do występów; dyrektorom brzezińskich szkół
podstawowych, ponadpodstawowych i szkoły specjalnej; stowarzyszeniu „Młodzi
duchem”; Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów

oddział Brzeziny oraz mieszkańcom, którzy zdecydowali się wspólnie uczcić setną
rocznicę odzyskania niepodległości.
Więcej informacji na temat
wydarzeń organizowanych
w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach można
znaleźć na stronie internetowej www.cpik-brzeziny.com.
pl, www.facebook.com./cpik.
brzeziny oraz tablicach ogłoszeniowych w mieście.

 JLB

13 listopada w południe licznie przybyli do Centrum zaproszeni goście. Powitał ich dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach Krzysztof Rokicki FOT. JOLANTA LECHOWSKA BIAŁECKA
REKLAMA

Sala weselna "Inspiro" serdecznie zaprasza

na Bal Sylwestrowy 2018/2019 r.

od godz. 20:00 - 5:00
Szczegółowe menu na stronie
www.salaweselnainspiro.pl od 16.11.2018 r.
facebook sala weselna Inspiro

Zapisy do 21.12.2018 r.
pod nr tel. 504 526 543
Restauracja nowa Zachęta Koluszki
ul. Partyzantów 15 A,
zaprasza na obiady domowe
w cenie 11 zł zestaw,
dowóz na terenie Brzezin Gratis
Menu dostępne na
FACEBOOK.com/GARSPOLKA
lub tel. 519 867 360

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

WYNAJMĘ
OBIEKT
przy drodze
Krajowej 72
- hala 652m2
- teren 4000
-11700m2
- WAGA 50 ton
Przeznaczenie:
- magazyn,
- usługi,
- produkcja,
- skład,
- handel,
- baza transportowa.

tel. 509 920 555

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE
23/I/2018

tel. (44) 714 68 75, tel. 601 226 862
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41
95-015 Głowno,
ul. Wojska Polskiego 10

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

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

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

SUPER PROMOCJE JESIENNE
BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE - do

20%*

DRZWI POKOJOWE - do 10%*
OKNA - do
24/XI/2017

Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa –
rwa kulszowa, barkowa, przepukliny
dysków, – nerwica i naruszenie snu –
skolioza u dzieci – bóle migrenowe

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

1/X/2018

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

ALEXANDER-MED.

5/I/2014

Sylwester!
Zapraszamy
w Sali Livia
w Przecławiu 27.
Gra zespół muzyczny,
dużo ciepłych
posiłków,
tel. 502 778 947

30%
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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
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Uroczystości 100. rocznicy odzyskania niepodległości
 CIĄG DALSZY ze STR. 2
Na zakończenie ogień niepodległości z Kostiuchnówki złożyli przedstawiciele
brzezińskiego Hufca ZHP.
Następnie uczestnicy uroczystości prowadzeni przez
połączone orkiestry OSP
Brzeziny i Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej przeszli pod pomnik
marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas przemarszu

jednym z najbardziej zwracających uwagę elementów była 16 metrowa biało-czerwona flaga, własność
brzezińskiej pielgrzymki
pieszej na Jasną Górę, która specjalnie na tę uroczystość została udostępniona brzezińskim harcerzom
i skautom Europy. Honorową wartę przy pomniku
zaciągnęli brzezińscy harcerze, skauci Europy oraz
przedstawiciele Związku

Strzeleckiego „Strzelec”.
Poczty sztandarowe wystawili Powiat Brzeziński, Miasto Brzeziny, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach,
Liceum Ogólnokształcące
w Brzezinach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach, Szkoła Podstawowa
nr 2 w Brzezinach, Rejonowe Koła Pszczelarzy, Polski
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Związek

Harcerstwa Polskiego. Przy
pomniku marszałka Józefa
Piłsudskiego złożono także kwiaty. Następnie uczestnicy uroczystości udali się
do kościoła parafialnego
pw. św. Franciszka z Asyżu na uroczystą sumę w intencji ojczyzny, koncelebrowaną przez o. Damiana Siwulę proboszcza parafii
pw. św. Franciszka z Asyżu
w Brzezinach i ks. Mariusza
Wojturskiego proboszcza

parafii Podwyższenia św.
Krzyża w Brzezinach w intencji ojczyzny, mieszkańców powiatu, miasta i parafii. Podczas uroczystej mszy
nowi członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Brzezin, Zgierza i Pabianic złożyli przysięgę na
sztandar.
Po mszy, w sali „Pokój
i dobro” klasztoru Franc i s z k a n ó w, o d b y ł o s i ę
wspólne śpiewanie pieśni

legionowych przy gorącej
herbacie. Koncert rozpoczął występ Marzeny i Marleny Myszuk oraz I Gromady Brzezińskiej „Wilczki”
Stowarzyszenia Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego, którym towarzyszyli
Janusz Nowański i Dariusz
Brodecki. Ostatnim punktem obchodów było śpiewanie pieśni legionowych.

 GK

Na maszt wciągnięto flagę państwową FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wartę przy pomniku zaciągnęli harcerze, skauci Europy, Związek Strzelecki „Strzelec” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Orkiestry OSP Brzeziny i GCKSTiR w Dzierżąznej FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W sali „Pokój i dobro”, odbyło się wspólne śpiewanie pieśni legionowych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Uroczysta suma w intencji ojczyzny, koncelebrowana przez o. Damiana Siwulę FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Wieczór patriotyczny w Przecławiu

M

szą Świętą rozpoczął się 11 listopada wieczór patriotyczny w Przecławiu.
Takie spotkania z okazji Święta Niepodległości w tej miejscowości to już
tradycja. W tym roku to wydarzenie miało jednak szczególny charakter
w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości.

Wszystkich licznie przybyłych mieszkańców witał prezes OSP Przecław Paweł
Słomkowski. Mszę św. celebrował dla nich wikariusz
parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
ks. Piotr Górski. Później
okolicznościowe wiersze recytowali uczeń gimnazjum
w Przecławiu Kacper Kowalski oraz przewodnicząca KGW w Przecławiu Stanisława Jóźwik. Głos zabrała

także radna Elżbieta Olszyńska oraz jej córka Ewa Olszyńska, która przypomniała
historię Przecławia oraz dziękowała wójt Barbarze Hojnackiej oraz przewodniczącemu Rady Gminy Markowi
Kolasie za działania na rzecz
wsi.
Na zakończenie części artystycznej z koncertem pieśni
patriotycznych wystąpił zespół „Gama” działający przy
Brzezińskim Stowarzyszeniu

Klub Seniora „Młodzi Duchem”. Oczywiście w trakcie całej uroczystości o oprawę muzyczną dbała orkiestra
OSP Przecław. To uroczyste,
a zarazem integrujące lokalną społeczności spotkanie
zakończyło się słodkim poczęstunkiem oraz długimi
rozmowami przy stole. Kolejna msza św. w świetlicy OSP
Przecław przewidziana jest
z okazji Środy Popielcowej.
 TOM

Wieczór patriotyczny w Przecławiu FOT. TOMASZ GUZEK

Termomodernizacja w Dąbrówce Dużej



Trwają jeszcze prace budowlano – montażowe związane z realizacją projektu pn.
„Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy Brzeziny”.

Roboty zakończyły się już na
obiekcie Szkoły w Gałkówku
Kolonii i świetlicy w Przecławiu, a obecnie trwają jeszcze
prace na budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej.
W ramach tego zadania zapl anow ano d o c i e pl e n i e
ścian zewnętrznych szkoły, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego na starej części

obiektu. Wymieniony będzie
też kocioł na nowy opalany
biomasą oraz zainstalowane
zostaną panele fotowoltaiczne
dla potrzeb produkcji energii
elektrycznej, która zasilać będzie podgrzewacze wody. Zakończenie prac zaplanowano
w bieżącym roku.
Działania termomodernizacyjne na obiekcie szkolnym
w Dąbrówce Dużej wspierane

są środkami unijnymi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 w ramach działania
IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1
Termomodernizacja budynków – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
 TOM

Termomodernizacja w Dąbrówce Dużej FOT. TOMASZ GUZEK

REKLAMA

Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.
121 ze zm.) wywieszony jest na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
nieruchomości położonej w Brzezinach
przy ul. Sienkiewicza 16
stanowiący
działkę: nr 2841/44, KW LD1B/00004939/2
przeznaczoną 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 9.11.2018r. do 30.11.2018r.

1/I/2011

15/I/2013

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
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Od przedszkola do seniora



W sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny we wtorek 6 listopada odbył
się koncert uczestników przeglądu pt. „Od przedszkola do seniora”. Spotkanie
zorganizował brzeziński oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów pod patronatem starosty brzezińskiego w ramach obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości.

Uczestników przeglądu powitała Krystyna Ambrozińska, prezes oddziału PZERiI,
a starosta Edmund Kotecki zaprosił od świętowania.
W koncercie prowadzonym
przez Annę Zielińską wystąpiło kilkudziesięciu uczestników w różnym wieku
„od przedszkola do seniora”. Wystąpiły m.in. dzieci
z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3 w Brzezinach,
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach, Szkoły Podstawowej w Bogdance,

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach,
Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Brzezinach, zespół instrumentalno wokalny „Brzezinianki” z solistką Czesławą Dziedzic, a także chór
stowarzyszenia Młodzi Duchem.
Tłem dla występów tanecznych, śpiewanych piosenek i deklamowanych
wierszy, była okolicznościowa wystawa przygotowana przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Brzezinach. Rys
historyczny przybliżył Paweł

Zybała dyrektor Muzeum
Regionalnego w Brzezinach.
Dzięki wsparciu samorządów powiatowego, miejskiego i gminnego oraz sponsorów Elżbiety Olszyńskiej,
Witolda Skrzydlewskiego,
Anny i Mariana Krasińskich,
St ow ar z y s z e n i a M ro g a ,
Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, Stowarzyszenia „Młodzi Duchem”
każdy uczestnik otrzymał
upominek, a po przeglądzie
wszystkich zaproszono na
poczęstunek. 
 GK

Wystąpiły m.in. dzieci z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3 w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Szanowni Państwo,
W niniejszym liście zwracam się do Państwa z gorącym apelem,
o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka
przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.
Pragnę zwrócić uwagę na bieżącą sytuację dramatycznego wzrostu
liczby zachorowań na odrę w Europie. Do 5 października 2018 r.
najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5 100 przypadków),
Francji (2 702), Grecji (2 290), Włoszech (2 248). W tym samym czasie
na Ukrainie odnotowano ponad 32 000 przypadków odry. Problem odry
występuje również w Czechach, Słowacji, Niemczech, na Węgrzech,
Bułgarii, Litwie, Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym
kraju. Według najnowszych danych opublikowanych przez Głównego
Inspektora Sanitarnego, w okresie od 1 stycznia do 31 października
2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę.
W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te wskazują
na fakt dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.
Choroby nie znają granic. W każdej chwili możemy zetknąć się
z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna
nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale
również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, w skrajnych
przypadkach prowadzących do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby
niezaszczepione w tym dzieci do 13 miesiąca życia czy też inne osoby,
które z różnych przyczyn nie mogły zostać poddane szczepieniu.
Gwarancją bezpieczeństwa Państwa dzieci jest poddanie ich
szczepieniom ochronnym. Podniesie to również znacząco poziom
bezpieczeństwa innych osób, niezaszczepionych z powodu wskazań
medycznych. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki szczepieniom udało
się zmniejszyć ilość zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich
całkowicie wyeliminować.
Pragnę zaapelować, byście Państwo, jako Rodzice odpowiedzialni
za zdrowie swoich Dzieci, ponownie przenalizowali zasadność
zaszczepienia swojego Dziecka, w kontekście aktualnej sytuacji
epidemiologicznej w kraju. Proszę pamiętać, iż pochopna decyzja
odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować
negatywnymi konsekwencjami dla Jego zdrowia.
Licząc na Państwa rozwagę, prozę o dokonanie wyboru i podjęcie
pozytywnej decyzji o zaszczepieniu swojego Dziecka w myśl tak
aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć".
z wyrazami szacunku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach

8

22 LISTOPADA 2018 | NR 23

X jubileuszowy konkurs im. Andrzeja Babaryko

W

piątek 9 listopada o godz. 18 w Muzeum Regionalnym rozpoczął się
finał dziesiątego, jubileuszowego Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja
Babar yko „Świat niedopowiedziany ”, któr y odbywa się w ramach
łódzkiego Festiwalu „Puls Literatury”.

Do Brzezin dotarło troje
spośród siedmiorga laureatów konkursu, w tym jedna
osoba przyjechała aż z Hiszpanii. Prace poetów, którzy mogli mieć w dorobku co najwyżej dwie książki
poetyckie, wcześniej oceniło jury w składzie: Rafał Gawin łódzki poeta, który pełnił funkcję przewodniczącego, Andrzej Strąk prezes
łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
Przemysław Owczarek dyrektor łódzkiego Domu Literatury oraz polonista, dyrektor brzezińskiego muzeum
Paweł Zybała.

Zwyciężczynią tegorocznej rywalizacji została Kinga Piotrowiak-Junkiert z Poznania hungarystka za stopniem doktorskim, dla której
udział w brzezińskim konkursie stanowił powrót do
poezji po blisko 20-letniej przerwie. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Marek z Bielska-Białej, a trzecie Ida Sieciechowicz, która
była już dwukrotnie nagradzana w Brzezinach, lecz dopiero w tym roku udało się
jej dotrzeć do finału, gdyż na
co dzień mieszka w Hiszpanii, gdzie zajmuje się tłumaczeniami. Na liście osób

wyróżnionych znaleźli się też
Maciej Kotłowski z Wejherowa, Kacper Płusa z Łodzi, Jarek Westermark z Warszawy i Ewa Włodarska z Krakowa. Nagrody laureatom
X edycji konkursu im. Andrzeja Babaryko wręczała nowo wybrana burmistrz
Ilona Skipor wraz z radną
Grażyną Pietrasik. Na sali
wśród licznych gości obecni
byli też radni Grzegorz Maślanko i Zbigniew Bączyński.
Oczywiście przywilejem nagrodzonych było przeczytać
swoje utwory.
Stałym elementem brzezińskiego finału jest również

wieczór autorski. W tym
roku miał on szczególny charakter, gdyż swoją debiutancką książkę „Na koniec
świata” prezentowała brzezinianka Ewa Maja Maćkowiak. Siedziba brzezińskiego
muzeum jest dla niej miejscem wyjątkowym, ponieważ
tu spędziła swoje dzieciństwo, podobnie jak Zbigniew
Zamachowski i przedwojenna pisarka z Brzezin - Maria
Buyno-Arctowa. Rozmowę
z Ewą Mają Maćkowiak prowadził Paweł Zybała, który
zachęcał do przeczytania jej
dzieła, dostępnego do wypożyczenia także w brzezińskiej
bibliotece. Autorka zdradziła, że już tworzy drugi tom
swojej historii, po udanym
debiucie „Na końcu świata”.
Tradycyjnie na zakończenie

finału przygotowano akcent
muzyczny, tym razem w postaci koncertu Jacka „Bielasa” Bieleńskiego, którego
Andrzej Babaryko wprowadzał w świat łódzkiej kultury.
O słodki poczęstunek w czasie X jubileuszowego finału zadbały siostry Andrzeja
Babaryko, które ufundowały
okolicznościowy tort przygotowany przez piekarnię „Olszyńscy”.
Te g o r o c z ny k o n k u r s ,
to niejako powrót do źródeł, gdyż pierwsze spotkanie upamiętniające postać
zmarłego w 2006 r. brzezinianina, poety, dziennikarza i animatora kultury Andrzeja Babaryko odbyło się
także w Muzeum Regionalnym. Jego inicjatorką była
wówczas Barbara Klimczak.

Organizacja corocznego konkursu poświęconego temu poecie z Brzezin
to pomysł Andrzeja Strąka
prezesa łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, ówczesnego dyrektora Domu Literatury w Łodzi. Pierwsze finały odbywały się w Szkole Podstawowej
nr 1, a później zostały przeniesione do sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach. W czasie X jubileuszowego finału nie mogło więc
zabraknąć prezentacji zdjęć
z minionych lat. Jak zdradza
dyrektor Paweł Zybała na XI
finał Muzeum Regionalne
w Brzezinach planuje wydać
wraz z łódzkim Domem Literatury „Poezje zebrane Andrzeja Babaryko”.

 TOM

W Muzeum odbył się finał dziesiątego, Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryko

Andrzej Strąk, Przemysław Owczarek, Paweł Zybała FOT. TOMASZ GUZEK

Zwyciężczynią tegorocznej rywalizacji została Kinga Piotrowiak-Junkiert z Poznania FOT. TOMASZ GUZEK

Finał dziesiątego, konkursu nie mógł odbyć sie bez tortu FOT. TOMASZ GUZEK
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Książkę „Na koniec świata” prezentowała brzezinianka Ewa Maja Maćkowiak FOT. TOMASZ GUZEK

Koncert Jacka „Bielasa” Bieleńskiego FOT. TOMASZ GUZEK

Miejsce trzecie Ida Sieciechowicz FOT. TOMASZ GUZEK

Wyróżniony Jarek Westermark z Warszawy FOT. TOMASZ GUZEK

Jak zawsze dopisała publiczność FOT. TOMASZ GUZEK
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FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Burmistrz Ilona Skipor złożyła ślubowanie.
Ukonstytuowała się Rada.
że te wszystkie krążące informacje nie potwierdzą
się w rzeczywistości, co do
dalszych losów naszego
miasta. Obiecuję, że będę
godnym następcą, jak nie
lepszym następcą od mojego poprzednika i godnie
będę Państwa i mieszkańców reprezentować w mieście i na zewnątrz. Myślę

że wspólnie wszyscy stworzymy miłą atmosferę i będziemy naprawdę wykorzystywać jeszcze ten potencjał
miasta, który nam pozostał.
Dziękuję wszystkim serdecznie, dziękuję mojemu
zespołowi, który wykonał
tytaniczną pracę. Wspólnie przeszliśmy ten trudny
okres. Będę Państwu służyć

na tyle na ile starczy mi sił
- powiedziała burmistrz Ilona Skipor.
Kolejną sesję Rady Miasta Brzeziny zaplanowano 29 listopada. Wtedy też,
zgodnie z zapowiedzią Burmistrz Ilony Skipor poznamy nazwisko zastępcy burmistrza.
 GK

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

 CIĄG DALSZY ze STR.1
Będziemy starali się tę komunikację rozszerzyć
o utworzenie kanału social
media, który będzie służył
do komunikacji internetowej poprzez dostępne fora
internetowe, dedykowane
głównie młodym ludziom.
Życzę sobie również współpracy z Państwem. Myślę,

11

12

22 LISTOPADA 2018 | NR 23
PRACA

SKUP AUT I MOTOCYKLI, całe, uszkodzone 510-724-923
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SPRZEDAM skodę Fabię 1.2, 2004 r.,
691 068 630
SPRZEDAM koparkę hydrauliczną
„NOBAS”. Duża łyżka, sprawna, gąsienice 70 cm, tel. 506 671 456
KUPIĘ stare motocykle z PRL, WSK,
Panonia, motorynka, 604 627 402
SPRZEDAM pług śrutownik, 576 340
285
PASAT B6, 1,9 D, Kombi, 2005 r., 691
141 654
VEKTRA C, 1,9D, hatchback, 2005 r.,
lift, 607 078 851

SZWACZKI i chałupniczki zatrudnię, rejestracja Jeżów 501-373-316
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna,
605 139 221
P R Z YJ M Ę s z wac zk i -suk ienk i
799-781-832
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki,
dobre warunki, pracy, umowa o pracę, 506 188 477
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 pomoc stomatologiczną,
dzwonić po 18.00, 501 046 098
ZATRUDNIĘ szwaczkę, stała praca,
790 882 804
ZATRUDNIĘ osobę do opieki nad starszą panią, 601 917 853
ZATRUDNIĘ cukiernika i pomocnika,
sprzątaczki do zakładu cukierniczego
w Nowosolnej, 516 190 960
ZATRUDNIĘ kierowcę do zakładu cukierniczego na ½ etatu, 516 190 960

PODEJMĘ się sprzątania 2 lub 3 razy
w tygodniu, 661 181 610

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, 508-301005, 601-305-357
WYNAJMĘ powierzchnię 300m2 hala, biuro, socjal, winda, parking,
Brzeziny ul. Łódzka 43, 508-301-005
KUPIĘ mieszkanie do 50 m2 w brzezinach 731 746 722
SPRZEDAM działki budowlane przy ul.
Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
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
SPRZEDAM mieszkanie 35 m2, 607
815 254
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy
30 m2, 694 910 925
SPRZEDAM garaż za urzędem Miasta,
500 190 902
WYNAJMĘ lokal w centrum Koluszek
60 m2 pod działalność – gabinet, biuro, sklep. Wszystkie media, tel. 691
040 770

REKLAMA

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

20/VIII/2018

USŁUGI
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja
najniższych cen!, 501 144 475, www.
odslonka.pl
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
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
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
JĘZYK angielski – korepetycje.
Przygotowanie do matury i egzaminów, 603 173 862
REDAGOWANIE i korekta prac dyplomowych, teksty na strony www., 607
339 410
USŁUGI ślusarskie, bramy, ogrodzenia,
drzwi szklane, balustrady, naprawa i renowacja starych ogrodzeń, 531 909 910
AUTOMATYKA bramowa, serwis,
montaż, naprawy szybko i solidnie,
531 909 910
BAL sylwestrowy w Przecławiu 27, sala
Livia, zaprasza, 502 778 947
BUDOWA domów, 505 509 874
PELLET drzewny Barlinek worki 15 kp,
pellet drzewny Eco A1, worki 15 kp, eko
groszek Skarbek, orginalnie pakowany,
25 kp, skład Brzeziny ul. Składowa 4, tel.
46 874 34 73. Zapraszamy
SAMOCHÓD do ślubu, tel. 692 981 421
SYLWESTER – w Gościńcu, 46 875 63
99
PODDASZA, wykończenia wnętrz, docieplenia budynków, 608 661 045

ZATRUDNIĘ fakturzystkę do zakładu
cukierniczego (Nowosolna) , ½ etatu, praca w godzinach nocnych, 516
190 960
ZATRUDNIĘ krojczego i pomoc krojczego – Nowosolna, 606 892 107
ZATRUDNIĘ pracownika na budowę,
tel. 606 749 645
PRZYJMĘ szwaczki, chałupniczki.
Praca cały rok, 695 065 733
ZATRUDNIĘ do dociepleń, 604 112 973
PIEKARZA zatrudnię piekarnia
Nowosolna tel. 601 234 109
ZATRUDNIĘ magistra lub technika
farmacji na ½ etatu, (Brzeziny), 605
32 94 89
POSZUKUJĘ pracowników na budowę, 535 662 878
44 – latek, poszukuje pracy, 793 308
226 po 14.00
ZATRUDNIĘ piekarza do pracy w piekarni. Dobre warunki pracy. Brzeziny,
tel. 502 849 008
ZATRUDNIĘ murarzy i na wykończenie, 603 872 901
PZERIJ zatrudni kucharkę i pomoc do
kuchni, najlepiej emerytki lub rencistki, 505 611 760
ZATRUDNIĘ pracownika do obsługi maszyn (czopiarka, optymalizerka)
w zakładzie produkcyjnym, stawka 15
zł/h. Umowa o pracę. Wymagane doświadczenie. Z uwagi na charakter pracy zakaz palenia papierosów na terenie
zakładu, od pon. – pt., tel. 882 928 505.
Kontakt w godz. 9.00-15.00

ogłasza zimowy nabór dzieci z roczników:
2014, 2013, 2012 oraz 2011, 2010, 2009, 2008
Informacja i zapisy – 605 474 144
Profesjonalne treningi na hali

POSIADAM mieszkanie do wynajęcia,
510 724 760
SPRZEDAM działkę budowlaną 2600
m2, 510 724 760
SPRZEDAM działkę budowlaną 5200
m2, 510 724 760
WYNAJMĘ garaż, ul. Okrzei, 606 144
698
SPRZEDAM 5 ha ziemi, śrutownik bijakowy 7,5 KW, silnik nowy 5,5 KW, 515
685 212
POSIADAM do wynajęcia mieszkanie
60 m2, Brzeziny, tel. 503 651 489
SPRZEDAM gospodarstwo 15 ha
w tym stawy rybne, las oraz ciek wodny – media, gmina Dmosin, tel. 506
671 456
SPRZEDAM mieszkanie 73 m2, osiedle
Hetmana, 4 piętro, 608 063 695
SPRZEDAM działkę budowlaną 1200
m2, Zalesie, K. Brzezin, 69 000, 661
076 095
POSIADAM do wynajęcia lokale biurowe i usługowe naprzeciw poczty
w Brzezinach tel. 605-32-94-89
KAWALERKA do wynajęcia 607 078
851
KUPIĘ mieszkanie m2 w bloku, 518
093 589
SPRZEDAM działkę przy ul.
Żeromskiego, Brzeziny, 602 891 595
SPRZEDAM działkę budowlaną,
Brzeziny, ul Niemcewicza, ok.1200 m2,
604 627 402

LIKWIDACJA sklepu „IKA”, sklep obuwniczy na rynku, obniżka do - 50%,
Lasockich 2/10
LOKAL 60 m2, wynajmę pod działalność sklepową lub inną na działce 900
m2 lub sprzedam, 607 078 851

RÓŻNE
KUPIĘ zboża, łubiń, groch, tel. 601
359 692
SPRZEDAM drewno na rozpałkę
w workach, 10 zł/worek, tel. 882 928
505
TANIO sprzedam maszyny szwalnicze,
overlocki 5 – nitkowe, Juki oraz stoły
prasowalnicze, 509 869 235
MASZYNY do wymiany opon, prawie
nowe, sprzedam i regały do opon, 502
778 947
TANIO sprzedam: pralkę, fotele, biurko, ławę, 601 713 136
SPRZEDAM krówkę Jałówkę, 608 654
436
SPRZEDAM koła zima, lato 13,14,15,
różne, 607 078 851
SPRZEDAM spawarkę z rozruchem, 12
V + 24 V, 605 884 584
SPRZEDAM drewno na rozpałkę suche/świerkowe, pakowane w worki, 10
zł/worek, 882 928 505
SPRZEDAM opony zimowe 4 szt. stan
b. dobry, „13”, 175/70 rozmiar dziecięcy do lat 10, tel. 600 670 126
SPRZEDAM wyposażenie funkcjonującego baru na basenie w Brzezinach,
504 227 297

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

AUTOPROMOCJA

MOTORYZACJA
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Podsumowanie pielgrzymek w 2018 r.

W

niedzielę 28 października w kościele pw. św. Ducha w Brzezinach
o. Mariusz odprawił uroczystą mszę św. na podsumowanie pielgrzymek
w 2018 r. do polskich i zagranicznych obiektów sakralnych. Oprawę
muzyczną w trakcie mszy św. zapewnił zespół „NaszA SzansA”.

Aleksandra Raczyńska i Kacper Zybała FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Po mszy św. głos zabrała Janina Gulej, która podziękowała wszystkim uczestni kom za liczny udzi ał
w pielgrzymkach. Od 5 listopada rozpoczną się zapisy

na przyszłoroczne wyjazdy, które z uwagi na problemy z parkingiem dla autobusów rozpoczynać się będą
przy drewnianym kościele św. Anny. Ustalono także

termin przyszłorocznej mszy
popielgrzymkowej, która odprawiona zostanie 21 września o godz. 16.00. W tym
roku pielgrzymi z Brzezin
podróżowali z rodzinną firmą Karpbus z Ujazdu, a także z biurami Magdy Studziannej z Jeleniej Góry i Leszka
Wojciecha z Łodzi (Wilejka).
Przyszłoroczne plany dotyczą
m.in. wyjazdu w kwietniu do:
Niepokalanowa i Ołtarzewa
na Misterium Męki Pańskiej,
Włoch z Sycylią i wyspami
wulkanicznymi, Truskawca
na Ukrainie (sanktuarium),
Warszawy, w maju do Gidli i Częstochowy, Łodzi, trzydniowego do Gietrzwałdu,
Olsztyna, Lidzbarku Warmińskiego, Stoczku Klasztornego, Kętrzyna, Giżycka, Sokółki i Białegostoku. W czerwcu
planowane są wyjazdy: 3-10
do Katalonii, dwudniowy do
Wielunia, Kamienia Śląskiego, Piekar Śląskich, Bytomia
i Katowic, w lipcu jednodniowy wyjazd do Łasku, Charupi Małej, Sieradza, Siedlątkowa, Jeziorska, czterodniowy

Wizyta w Alei Dębów



W poniedziałek 13 listopada przedstawiciele rodzin żołnierzy wyklętych odwiedzili
Aleję Dębów Pamięci. Posadzona ponad rok temu aleja (30 września) składa się z 25
drzew upamiętniających żołnierzy wyklętych.

Obok dębów posadzonych
wzdłuż ul. Antoniego Hetmana ustawiona jest także
tablica zawierająca imiona,
nazwiska i pseudonimy osób,
którym poświecono posadzone przed rokiem dęby.

Uroczystość rozpoczęła się
od odśpiewania hymnu państwowego, po którym przy
każdym z dębów ustawiono zapalone znicze białe
i czerwone. W uroczystościach oprócz przedstawicieli

rodzin żołnierzy wyklętych
uczestniczyli także przedstawiciele stowarzyszenia
Patriotyczne Brzeziny oraz
burmistrz Brzezin Marcin
Pluta.
 GK

Przedstawiciele rodzin żołnierzy wyklętych odwiedzili Aleję Dębów Pamięci FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

na Białoruś, jednodniowe do
Płocka Giżyc, Sannik i Czerwińska. W sierpniu jednodniowy Śmielów, Poznań,
Koszut y i Mło dzi kowo,
a także ośmiodniowe wczasy w Bułgarii, wrzesień wyjazd na odpust do Domaniewic, Łowicza i skansenu Małrzyce, 4-dniowa wycieczka na
Słowację, 3-dniowa do Wilna, a w październiku 3-dniowa do Lourdes.
Podsumowanie pielgrzymek realizowanych w 2018
r. zbiegło się z zakończeniem budowy nowego ołtarza
w Kościele św. Ducha, którego autorem i wykonawcą jest
Tomasz Ostaszewski z Łodzi, zajmujący się konserwacją zabytków, dzieł sztuki i badaniami konserwatorskimi.
Koncepcja ołtarza głównego
powstała w oparciu o odnalezione rok wcześniej w tym
kościele późnobarokowe polichromie ołtarzy w niszach
bocznych. Ołtarz wykonano
metodą sztukatorską poprzez
nakładanie warstw sztablatury wykończonych imitacją marmuru w kolorystyce
zbliżonej do kolorystyki ołtarzy odnalezionych w niszach bocznych. W centralnej części ołtarza znajduje

o. Mariusz odprawił uroczystą mszę św. FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
się obraz Matki Bożej Bocheńskiej, który zasłaniany
jest zasuwą w formie współczesnego obrazu autorstwa T.
Ostaszewskiego, przedstawiającego św. Franciszka. Powyżej obrazu głównego w glorii ołtarza znajduje się tondo

- owalny obraz z Duchem
Świętym - zgodnie z wezwaniem kościoła.
Na zakończenie podsumowania wystąpili Aleksandra
Raczyńska i Kacper Zybała,
którzy wykonali kilka piosenek.  GK

Świątecznie w „Świetliku”


W świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik” pamięta się o wielu świętach.
Pielęgnuje się tu zarówno rodzime tradycje, ale pozwala podopiecznym poznawać
także obce kultury.

Uczęszczający do świetlicy podopieczni mieli okazje poznać zwyczaje towarzyszące obchodom amerykańskiego święta Halloween,
a kilka dni później Maria
Witkowska z Oddziału dla
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach,
opowiadała o polskich zwyczajach i tradycjach związanych z Dniem Wszystkich
Świętych i Dniem Zadusznym. Tak rozpoczęła się bliższa współpraca brzezińskiej
biblioteki i „Świetlika” w tym
zakresie. Maria Witkowska
ma poprowadzić dla podopiecznych „Świetlika” całoroczny cykl prelekcji poświęconych polskim zwyczajom
i tradycjom. - Przewidywane tematy najbliższych spotkań to zwyczaje andrzejkowe

„Świetlik” pamięta o świętach FOT. TOMASZ GUZEK
i mikołajkowe oraz obchody
Świąt Bożego Narodzenia informuje Daniel Szymczak
wychowawca ze „Świetlika”.
Oczywiście w Świetliku nie
zapomina się też o świętach

narodowych. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w „Świetliku” przygotowano uroczysty wieczorek
patriotyczny.
 TOM
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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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REKLAMA

Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu pn.
Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach
współfinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja
budynków – ZIT.
Celem projektu było zapewnienie korzyści
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających
emisję zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za
powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję
gazów cieplarnianych.
Projekt polegał na przeprowadzeniu głębokiej
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
z terenu Miasta Brzeziny:
• Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach
• Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach (przekształconej
z Gimnazjum)
• Przedszkola nr 3 w Brzezinach
W ramach projektu wykonane zostały następujące prace
termomodernizacyjne:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach
- ocieplenie podłogi sportowej sali gimnastycznej wraz
z korytarzem,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż obróbek blacharskich,
- wykonanie robót odtworzeniowych,
- modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.

- modernizacja istniejącego źródła ciepła (budowa węzła
cieplnego - miejska sieć ciepłownicza).
Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku sali
gimnastycznej,
- docieplenie stropodachu budynku łącznika wraz
z nową instalacją odgromową budynku łącznika,
- ocieplenie podłogi sportowej sali gimnastycznej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż rynien i rur spustowych,
- montaż obróbek blacharskich,
- wykonanie robót odtworzeniowych,
-modernizacjawewnętrznejinstalacjic.o.,-modernizacja
instalacji wewnętrznej c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.
Przedszkole nr 3 w Brzezinach
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
- docieplenie stropodachu łącznie,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż rynien i rur spustowych,
- montaż obróbek blacharskich,
- wykonanie robót odtworzeniowych,
- montaż instalacji odgromowej,
- montaż instalacji elektrycznej,
- modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.,
- modernizacja instalacji wewnętrznej c.w.u. i cyrkulacji
c.w.u.,
- modernizacja istniejącego źródła ciepła (budowa węzła
cieplnego - miejska sieć ciepłownicza),
- przyłącze sieci cieplnej.
Całkowita wartość projektu: 4 438 674,10 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 3 074 905,47 PLN
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Ślubowanie pierwszoklasistów w Dwójce

W

S z ko l e Po d s t awowe j n r 2 i m . An d r ze j a Fr yc z a M o d r zews k i e g o
w Brzezinach 24 października odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów
klas pierwszych. Do grona społeczności uczniowskiej przyjętych zostało
48 uczniów z klas Ia i Ib.

Dyrektor szkoły Anna
Mrówka witając pierwszoklasistów szczególne słowa
skierowała pod adresem ich
rodziców. Zwróciła uwagę
na fakt, że prawdziwe wychowanie dziecka rozpoczyna się w kochającej rodzinie, a miłość do dziecka
powinna wyrażać się stawianiem rozsądnych wymagań i wspólnym rozwiązywaniem napotykanych

problemów. Podziękowania przekazała wychowawczyniom, które przygotowały pierwszoklasistów do
pierwszej ważnej w ich życiu uroczystości jaką jest
ślubowanie. Kilku dobrych
rad pierwszakom udzielili starsi koledzy - Maja Rutkowska i Marcel Hrowatić.
Z anim pier wszok lasiści zostali przyjęci do społeczności szkolnej musieli

przedstawić to, czego już się
nauczyli w szkole. W galowych strojach przejęci przystąpili do zaprezentowania
swoich umiejętności. Wychowankowie Urszuli Klim
i Ewy Pawlik pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Zapewnili wszystkich
zebranych, że wiedzą kim
są, w jakim kraju mieszkają,
znają barwy narodowe, wiedzą jak należy zachowywać

się w szkole. Pokazali również, że są sprawni fizycznie i silni emocjonalnie,
aby móc zmagać się z trudnościami, które napotkają
w szkole. Mimo stresu związanego z publicznym wystąpieniem, dzieci po mistrzowsku zaprezentowały
swoje umiejętności, a swoją postawą udowodniły, że
są gotowe do złożenia ślubowania.
W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści zobowiązali się sumiennie wypełniać obowiązki

ucznia, uczyć się pilnie i być
dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego.
Przynosić dumę rodzicom
i nauczycielom, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość.
Po złożeniu ślub owania dyrektor szkoły Anna
Mrówka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. - Pasuję Cię na ucznia
Szkoły Podstawowej nr 2 mówiła dotykając ramienia każdego pierwszoklasisty ogromnym, kolorowym
ołówkiem. Wychowawcy

wręczyli dzieciom legitymacje szkolne. Następnie wicedyrektor Elżbieta Piotrowska przekazała wychowawcom klas kroniki, wyrażając
nadzieję, że ich czyste karty już wkrótce zapełnią się
zdjęciami dokumentującymi udział dzieci w różnych
uroczystościach i wycieczkach.
Po zakończeniu oficjalnej
uroczystości, dzieci zaproszone zostały do stołówki
szkolnej na przygotowany
przez rodziców poczęstunek.

 GK

Wychowankowie Ewy Pawlik FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wychowankowie Urszuli Klim FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Dyrektor szkoły szczególne słowa skierowała pod adresem rodziców pierwszoklasistów FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Rowerem po Kurlandii

Patriotyczna wieczernica „INNYCH”





Tym razem o swoich swoich rowerowych eskapadach,
opowiadał członek Strefy Rowerowej, brzezinianin Sławomir Podgajny. Podróżnik najpierw mówił o wyprawie do
Gołdapi, miasta, które wspólnie z Brzezinami walczyło
o siedzibę powiatu. Później na
jego mapie znalazła się podróż
AUTOPROMOCJA

przez Litwę na Łotwę, a ściślej
do Kurlandii. Opowieściom
towarzyszył pokaz wielu ciekawych zdjęć. - Widać z nich
było, że Kurlandia to wymarzone miejsce na podróże rowerem - oceniał prezes Strefy
Rowerowej Brzeziny - Krzysztof Wątorowski. Już w grudniu planowane jest spotkanie

z kolejnym podróżnikiem
w brzezińskiej bibliotece. Tym
razem o urokach podróży rowerem po wybrzeżu ma opowiadać sławny bloger - Tadeusz Nowiński, czyli Mr Scott,
który znany jest m.in. ze
swych opowieści o urokach
województwa łódzkiego..
 TOM

Stowarzyszenie „INNI” działające przy Zespole Szkół Specjalnych pozyskało z Ministerstwa
Obrony Narodowej środki na realizację projektu „W hołdzie Żołnierzom Niepodległej”.
Jednym z jego elementów była patriotyczna wieczernica, która odbyła się 9 listopada.

Uczestniczyli w niej członkowie i podopieczni Stowarzyszenia „INNI”, członkowie
Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerze, skauci Europy oraz inni zaproszeni goście
m.in. starosta brzeziński Edmund Kotecki oraz radna powiatowa Renata Kobiera. Nie
zabrakło pieśni oraz gawędy
przygotowanej przez harcerzy
seniorów.
- W ramach projektu „W hołdzie Żołnierzom Niepodległej” odbyła się też wycieczka
do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w planach
mamy jeszcze festiwal pieśni żołnierskiej i wyjazdy do
Tomaszowa Mazowieckiego
i Nowego Glinnika - wyjaśnia

FOT. TOMASZ GUZEK

FOT.PIXABAY.COM

Strefa Rowerowa Brzeziny zorganizowała spotkanie z podróżnikiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Oczywiście mowa była o podróżach rowerem, a prezentacja odbyła się
w piątek 9 listopada i było kolejną inspiracją dla miłośników rowerowych wypraw.

17

nauczycielka ZSS i członkini
„INNYCH” Jolanta Dyrała. Wieczernica ma nam pomóc
w kształtowaniu postawy obywatelskiej naszych podopiecznych, chodziło nam też o ich
integrację ze środowiskiem,
żeby nie czuli się wyobcowani

- dodaje Jolanta Dyrała.
„W hołdzie Żołnierzom Niepodległej” to już kolejny projekt realizowany przez „INNYCH” dla uczniów ZSS ze
środków MON. Pierwszy nosił nazwę „Wędrujemy śladami
Żołnierzy Wyklętych”. TOM
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Przegląd Pieśni w Trójce

Literaci w walce o niepodległość





Wpisując się w ogólnopolski nurt obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach zorganizowano szereg uroczystości upamiętniających tę
datę. Najmłodsi uczestniczyli w nich począwszy od codziennych zajęć poświęconych historii naszego kraju,
wykonywania prac plastycznych związanych z symbolami narodowymi, zabytkami,
postaciami historycznymi,
poprzez składanie kwiatów pod pomnikiem Józefa

Piłsudskiego, udział w „Rekordzie dla Niepodległej” polegającym na wspólnym śpiewaniu hymnu 9 listopada
o godz. 11.11. Zwieńczeniem
obchodów był V Przedszkolny Przegląd Pieśni Ludowej i Patriotycznej, do którego wstępem był film „Polak Mały”. Dzięki filmowi
przedszkolaki utrwaliły sobie
znajomość symboli narodowych i wspólnie z bohaterem
śpiewały hymn. W tym roku
podczas Przeglądu zaprezentowało się siedem przedszkolnych grup. Najmłodsi

tańczyli do znanych piosenek ludowych „Marysieńka”
i „Grozik”. Starsi pokazali się
w poważniejszym repertuarze śpiewając o Polsce, przypominając pieśni legionowe
i tłumacząc, co to znaczy niepodległość. Wagę Przeglądu
podkreślały zarówno galowe
stroje uczestników ozdobione kotylionami w barwach
narodowych, jak i ogromne zaangażowanie najmłodszych patriotów w prezentowanie przygotowanych utworów..

 GK

Walkę o niepodległość Polski prowadzili nie tylko żołnierze. Przez lata niewoli orężem
o zachowanie polskości była także literatura. Swoje zasługi na tym polu położyło wielu pisarzy. Mówi o tym jedna z wystaw w Miejskiej Bibliotece.

Z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Miejska
Biblioteka Publiczna w Brzezinach przygotowała dwie wystawy. Pierwsza eksponowana w holu biblioteki dotyczy
dziejów Polski. Są tam ukazane m.in. mapy naszego kraju
z różnych okresów od początków państwowości. Znalazły
się tu również informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski, a także plansza ukazująca zmiany
w naszym herbie na przestrzeni wieków. Druga z ekspozycji dotyczy pisarza Aleksandra

FOT. TOMASZ GUZEK

Przedszkolaki uczestniczyły w licznych uroczystościach poświęconych obchodom
odzyskania niepodległości. Zwieńczeniem świętowania był V Przedszkolny Przegląd
Pieśni Ludowej i Patriotycznej, do którego wstępem był film „Polak Mały”.

Fredry, który w stopniu kapitana walczył u boku wojsk
napoleońskich. Na wystawie
ukazane są dzieje jego życia
oraz twórczość. Ta ekspozycja
ma być tłem do cyklu prelekcji, na które zaprasza Oddział
dla Dzieci. Będą one dotyczyły

literatów walczących o wolność Rzeczpospolitej. Zaprezentowane zostaną m.in. postacie Juliusza Słowackiego,
Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego i Marii Dąbrowskiej. Z racji młodego
wieku odbiorców tych prelekcji, poruszona będzie także tematyka dzieciństwa „Ojców Niepodległości” m.in.
marszałka Józefa Piłsudskiego.
Miejska Biblioteka Publiczna
serdecznie zaprasza do udziału w tych spotkaniach.
 TOM

AUTOPROMOCJA

V Przedszkolny Przegląd Pieśni Ludowej i Patriotycznej FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI
I KULTURY W BRZEZINACH
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.
zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz powierzchni biurowych, położonych w Brzezinach przy ul.
Sienkiewicza 10/12 przeznaczonych do oddania w najem.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 20 listopada 2018 r. do 11
grudnia 2018 r.

AUTOPROMOCJA

DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. Poz. 2147 z późn. zm.)
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES DO 3 lat POWIERZCHNI BIUROWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W BRZEZINACH PRZY UL. SIENKIEWICZA
10/12. BUDYNEK JEST USYTUOWANY W CENTRUM ADMINISTRACYJNYM MIASTA, POŚRÓD BANKÓW, URZĘDÓW ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, PRZY
DRODZE KRAJOWEJ NR 72.
Poziom 0 (piwnica)
1. Pomieszczenie, pok. nr 012 o pow. 10,37 m2
2. Pomieszczenie magazynek, pok. nr 04 o pow. 13,41 m2
Sposób zagospodarowania: działalność gospodarcza o uciążliwości nieprzekraczającej granic wynajmowanej nieruchomości.
Ograniczenia: najemca nie może dokonywać przebudowy lub modernizacji istniejących pomieszczeń bez pisemnej zgody wynajmującego, a wykonanie wyżej wymienionych prac mimo zgody
wynajmującego nie upoważnia najemcy do żądania zwrotu poniesionych kosztów.
Wywoławcza wysokość czynszu:
1. Poziom 0 (piwnica): pok. Nr 012
10 zł/m2/m-c, brutto
2. Poziom 0 (piwnica magazynek): pok. Nr 04
4 zł/m2/m-c, brutto
Wadium: 500 zł
Minimalna wysokość postąpienia: 2 zł
Kaucja zabezpieczająca w umowie najmu: trzymiesięczny czynsz.
Czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Aktualizacja raz w roku z mocą od 1 stycznia
na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku ubiegłego, ogłaszanego przez Prezesa GUS.
Przetarg na pomieszczenia oznaczone nr 1 i nr 2 odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r.
o godz. 11:00
Miejsce: siedziba Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, sala nr 1 I piętro.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które prowadzą działalność gospodarczą , wpłacą wadium najpóźniej w dniu 11 grudnia 2018 r. na konto Bank Spółdzielczy w Andrespolu
98 8781 0006 0043 9897 2000 0010 oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości (w tym dowody tożsamości osób reprezentujących
osobę prawną; dowód wpłaty wadium, aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący prowadzenie działalności gospodarczej ( CEDiG lub KRS).
W tytule wpłaty wadium należy podać numer pomieszczenia, na przetarg którego wpłacane jest wadium.
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu. Wadium przepada na rzecz Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach w razie uchylenia
się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej wysokości czynszu.
Dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach może odwołać ogłoszony przetarg, bez podawania przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cpikbrzeziny.wikom.pl w zakładce Zamówienia publiczne lub udzielane są w Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, parter, pokój 5 lub pod nr tel. 603 223 314
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Wieczór patriotyczny „Młodych Duchem”
Spotkanie rozpoczęło się
od historycznego odczytu przygotowanego przez
Elżbietę Durańską. Później stowarzyszeniowy zes p ó ł „G am a” z apre z e n tował koncert pieśni patriotycznych. Wśród nich
szczególne miejsce miała „Rota” Marii Konopnickiej, która została wykonana we dług komp ozycji Grzegorza Rogali, męża
prowadzącej zespół „Gama”
Barbary Rogali. O poczęstunek zadbały Mirosława
Cichecka i Jolanta Gałązka.

AUTOPROMOCJA

FOT. TOMASZ GUZEK

S

wój udział w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości miało również
Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem”. 14 listopada
w Centrum Promocji i Kultury zorganizowano wieczór patriotyczny.

Ten sam repertuar członkowie stowarzyszenia prezentowali też na powiatowym przeglądzie pieśni

patriotycznych „Od przedszkolaka do seniora” oraz
wieczorze patriotycznym
w Przecławiu. Nowy repertuar zespół „Gama” ma
przygotować na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Okres świąteczny
rozpocznie się dla „Młodych Duchem” mikołajkami w dniu 5 grudnia. 12
grudnia wykonywane będą
ozdoby choinkowe, a stowarzyszeniowa wigilia
przewidziana jest 19 grudnia.
 TOM

Stowarzyszeniowy zespół „Gama” zaprezentował koncert pieśni patriotycznych FOT. TOMASZ GUZEK
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Dzień Zdrowego Śniadania
w Dwójce



Uczniowie klas I-III i oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach 8 listopada po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiej
akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”.

Promująca energetyczny poranny posiłek akcja organizowana jest w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i GotowaniaUczniowie
zgromadzili zdrowe produkty i rozpoczęli w swoich salach lekcyjnych przygotowanie posiłków. W tym dniu na
szkolnych ławkach królowały pożywne kanapki, sałatki
owocowe i warzywne, zdrowe
przekąski. Były także świeże
soki przygotowane przez rodziców. Przy wspólnym stole
samodzielnie przygotowane
drugie śniadanie smakowało wyjątkowo. Po takim posiłku dzieci nabrały dużo energii
i mocy, aby sprostać szkolnym
obowiązkom. To był najlepszy
start w nowy dzień.
Oprócz zajęć kulinarnych
uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w przedstawieniu związanym ze zdrowym stylem życia. Przygotowali je uczniowie klasy IIb
pod kierunkiem wychowawczyni Elżbiety Majczak. W zaprezentowanej inscenizacji

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. w dniu 15 listopada 2018 r. zakończyło
realizację projektu pn. „Doposażanie SOR w celu poprawy oferowanych usług medycznych na rzecz
mieszkańców powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego w Powiatowym Centrum Zdrowia
w Brzezinach Sp. z o.o.”

podkreślono ważną rolę śniadania oraz znaczenie aktywności fizycznej i właściwej
diety dla zachowania zdrowia.
Uczniowie otrzymali przepisy dotyczące komponowania
zdrowego codziennego jadłospisu, zgodnego z piramidą zdrowego żywienia. Na zakończenie wszyscy uczestnicy
spotkania dostali „receptę na
zdrowie”, czyli 12 zasad zdrowego odżywiania według Instytutu Matki i Dziecka. Dzieci z klasy II b zadbały także o to, żeby wszyscy mieli
w tym dniu wyjątkową „moc
śniadaniową” i poczęstowały zdrową przekąską kolegów
i koleżanki z młodszych i starszych klas oraz pracowników
szkoły.
- Była to z pewnością udana
lekcja zdrowego odżywiania
i nie tylko dla dzieci. Choć tegoroczna edycja prozdrowotnego programu edukacyjnego
już za nami, ale zdrowe śniadanie niech na co dzień zostanie - mówi Elżbieta Majczak.
 GK

Celem projektu jest nieustanna poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w regionie łódzkim
poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach, wzrost efektywności,
bezpieczeństwa i jakości obsługi pacjentów poprawa jakości o dostępności szybkiej
diagnostyki obrazowej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
W ramach projektu zakupiona została energooszczędna, zaawansowana technologicznie aparatura medyczna,
między innymi cyfrowe aparaty RTG stacjonarny i mobilny,
przewoźne USG oraz zaawansowany, funkcjonalny kardiomonitor.
Projekt realizowany był w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznych
oś priorytetowa IX Wzmocnienia strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Umowa o dofinasowanie nr. POIS.09.01.00-00-0187/17
Koszt realizacji projektu – 1 705 781,85 PLN
Dofinasowanie ze środków EFRR – 1 449 913,85 PLN

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

Przedstawienie związane ze zdrowym stylem życia

17/VIII/2017

Dzień Zdrowego Śniadania w Dwójce FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

22 LISTOPADA 2018 | NR 23

21

Niepodległościowe starty zakończyły sezon kolarzy

Z

awodnicy klubu kolarskiego Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team zakończyli
sezon. W swoich ostatnich startach będącymi obchodami setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości brzezinianie wywalczyli aż pięć
tytułów.

Tym samym nasi kolarze mają
za sobą kolejny pracowity rok,
który obfitował w wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej.
Zwieńczeniem tegorocznych imprez rowerowych były
jedne z najstarszych wyścigów
XC w kraju w podłódzkich
Łagiewnikach. Zawody, które organizowane są cyklicznie,
tym razem miały wyjątkowy
charakter. Wszystko ze względu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jako pierwsi wystartowali
mali kolarze w kategorii Żak
(juniorzy młodsi), dla których
te zawody były jednocześnie
mistrzostwami województwa
łódzkiego w MTB. Mieli oni
do przejechania krótką pętlę,
która wymagała dużej kompresji siły w krótkim okresie
czasu. W listopadzie panuje niska temperatura, a silna

wentylacja płuc w krótkim
czasie, połączona z niską temperaturą powietrza, skutkowała specyficznym kaszelkiem
po wyścigu. Stąd też impreza
nazywana jest żartobliwie wyścigiem o „zapalnie płuc”.
Na drugim miejscu linię
mety minął Dawid Gwiazda,
który tym samym został wicemistrzem województwa. W tej
samej kategorii zadebiutowało
dwóch innych naszych kolarzy. Obaj zawodnicy mieli za
sobą niewiele godzin treningowych, a mimo to pokazali
się ze świetnej strony. Na szóstym miejscu linię mety minął Szymon Jędrzejczyk, natomiast ósmy był Eryk Kamiński. Następnie do rywalizacji
przystąpili kolarze w kategorii Żak starszy, którzy musieli pokonać dwie pełne pętle. Wicemistrzem województwa po świetnym wyścigu

został Beniamin Świerczyński. Młodzicy mieli do przejechania trzy okrążenia. Na tym
dystansie Mateusz Gwiazda
bez większego trudu, wygrał
wyścig i zdobył tytuł Mistrza
Województwa. Jako że czuł
niedosyt, wystartował również poza klasyfikacją w wyścigu dorosłych. Na pięćdziesięciu dwóch zawodników
brzezinianin przyjechał trzeci. Juniorzy młodsi ścigali się
na dystansie pięciu okrążeń.
Od samego początku rywalizacji, pięciu kolarzy wysunęło
się na przód całej stawki i walczyło o każdy metr. Zacięta
rywalizacja toczyła się praktycznie do samej mety. Możemy być bardzo dumni ponieważ mistrzem województwa łódzkiego został Samuel
Świerczyński, a wicemistrzem
Igor Pacocha. Było bardzo
blisko, a w najlepszej piątce

Niepodległościowy wyścig FOT. PIOTR DZIEDZIC
uplasowałoby się trzech naszych zawodników. O kilkanaście milisekund wolnej od
piątego zawodnika, na szóstej lokacie linię mety przekroczył bowiem Dawid Krawczyk. Start wszystkich naszych
młodych zawodników można

uznać za znakomity. Świetne
wyniki uzyskali również dorośli. Wśród kobiet pierwsze
miejsce zdobyła Izabela Świerczyńska. W kategorii M3 mężczyzn, trzecie miejsce zajął
Wojciech Krawczyk, na dziesiątym miejscu uplasował się

Marek Pawełczyk, a dwudziesty siódmy był Dariusz Świerczyński. W kategorii M5 szef
klubu Raz Na Wozie Brzeziny
MTB Team Piotr Dziedzic minął linię mety na trzeciej pozycji.
 DS

zwycięstwa w całym meczu
brakowało im tylko dwóch
wygranych pojedynków singlowych. Niestety Damian
Antczak został łatwo ograny 0:3 przez Pawła Stopińskiego i brzezinianie musieli wygrać już wszystkie gry,
aby uratować remis. Sygnał
do walki dał Roman Doryń,
który wygrał 3:1 z Michałem
Misiakiem. Swój pojedynek
z Marcinem Modranką 3:0
wygrał również Michał Gieraga. Niestety szczęście nie
dopisało Danielowi Świerczyńskiemu, który przegrał

po zaciętej walce Piotrowi
Minkusowi 1:3. Tym samym
MLUKS Brzeziny przegrał
z UKS Fungis Maków 4:6.
Po tych dwóch porażkach
nasi tenisiści spadli w ligowej tabeli na szóstą pozycję. Do zakończenia pierwszej rundy zmagań brzezinianom zostało rozegranie
jeszcze trzech spotkań.
Następny mecz MLUKS
Brzeziny rozegra w niedzielę 25 listopada o godzinie 12:00 w hali Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 przy ulicy Konstytucji

3-Maja 5 w Brzezinach z IKS
Start II Zduńska Wola. Następnie brzezinianie w sobotę 1 grudnia o godzinie
16:00 zagrają również we
własnej hali z zamykającym
tabelę ULKS Moszczenica,
a w ostatnim meczu pierwszej części rozgrywek, nasi
pingpongiści zagrają na wyjeździe z LKS Stomil Bełchatów. Przypominamy, że
wstęp na wszystkie mecze
MLUKS Brzeziny w roli gospodarza jest darmowy.

 DS

Dwie porażki tenisistów MLUKS

P

o pięknej serii zwycięstw z rzędu, tenisiści stołowi MLUKS Brzeziny doznali dwóch
porażek z silnymi rywalami. Brzezinianie ulegli na wyjeździe LUKS Start Przygłów 3:7
i nieznacznie przegrali we własnej hali z UKS Fungis Maków 1:2. Czarno-czerwoni są
bliscy zapewnienia sobie udziału w najlepszej szóstce rozgrywek II ligi.

Seria wygranych meczów
bardzo zmobilizowała naszych graczy. Po kolejną
zdobycz punktową MLUKS
musiał udać się do Przygłowa. Miejscowy Start był jednak bardzo dobrze przygotowany i od pierwszych
piłek sukcesywnie zaczął
budować wyraźną przewagę.
Pierwsze gry singlowe przyniosły niestety komplet porażek. Michał Gieraga uległ
Michałowi Uzarczykowi 1:3,
Damian Antczak przegrał
2:3 z Witoldem Uzarczykiem, Marcin Dens został
rozbity 0:3 przez Marcina
Koziarę, a Daniel Świerczyński przez Pawła Koziarę.
Wynik pierwszej części
konfrontacji (0:4) nie napawał optymizmem. Przełamania trzeba było oczekiwać w deblach. Pierwszy
punkt dla naszej drużyny
zdobyli Damian Antczak
i Michał Gieraga, którzy
wygrali 3:0 z parą Michał

Uzarczyk/Witold Uzarczyk.
Niestety porażki na drugim
stole 2:3 z Michałem Koziarą i Pawłem Koziarą doznali Marcin Dens i Daniel
Świerczyński. W kolejnych
pojedynkach Damian Antczak wygrał 3:1 z Michałem Uzarczykiem, Michał
Gieraga 3:0 pokonał Witolda Uzarczyka, Daniel Świerczyński przegrał 0:3 z Michałem Koziarą, a Marcin
Dens 1:3 z Pawłem Koziarą. Ostatecznie brzezinianie przegrali w całym spotkaniu 3:7.
Mecz z drużyną z Makowa
od samego początku był bardzo wyrównany. Już pierwsze gry singlowe pokazały, że
walka w tym meczu będzie
toczyć się dosłownie o każą
piłkę, a rozstrzygnięcie nastąpi dopiero w drugiej części spotkania. Na pierwszym
stole Damian Antczak uległ
1:3 Marcinowi Modrańce,
a Michał Gieraga przegrał

0:3 z Pawłem Stopińskim.
O zwycięstwie w obu pojedynkach zadecydowały końcówki setów. Na drugim stole była zupełnie odwrotna
sytuacja. Daniel Świerczyński, który miał drobne problemy na początku rywalizacji pokonał 3:1 Michała Misiaka, a Roman Doryń rozbił
3:0 Piotra Minkusa (w trzecim secie tracąc zaledwie
dwa punkty). Przed grami
deblowymi wynik meczu był
remisowy 2:2. Wielkie nadzieje brzezinianie pokładali właśnie w grach podwójnych. Niestety oba pojedynki zakończyły się porażkami
naszych zawodników. Duet
Damian Antczak/Michał
Gieraga przegrał 1:3 z parą
Piotr Minkus/Paweł Stopiński, a Roman Doryń i Marcin Dens takim samym rezultatem ulegli duetowi
Michał Misiak/Marcin Modranka. Przyjezdni w yszli na prowadzenie 2:4 i do
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Start zakończył rundę zwycięstwem

P

iłkarze Startu Brzeziny zakończyli rozgrywki rundy jesiennej łódzkiej klasy
okręgowej sezonu 2018/2019. W ostatnich dwóch pojedynkach przegrali na
własnym boisku z Zawiszą Rzgów 0:2 (0:1) i w osłabionym składzie odnieśli
niezwykle cenne wyjazdowe zwycięstwo z Termami Uniejów 2:1 (1:0).

Tym samym czarno-czerwoni zakończyli tegoroczne zmagania na boiskach otwartych i prawdopodobnie
przeniosą się do hal sportowych.
Przedostatni mecz rundy
jesiennej odbył się na Stadionie Miejskim w Brzezinach, a podopieczni grających trenerów Roberta Szuberta i Waldemara Pabiniaka
podejmowali bardzo silnego Zawiszę Rzgów. Drużyna gości to były trzecioligowiec i w ligowej tabeli przed
tą kolejką plasował się tuż za
bezbłędnymi rezerwami Widzewa Łódź i ŁKS Łódź. Nic
zatem dziwnego, że przed
brzezinianami stało arcytrudne zadanie.
Gospodarze bardzo długo
bronili dostępu do własnej
bramki, co chwila po przejęciu piłki starając się przeprowadzić kontrę. Przyjezdni
skupili się głównie na pewnej i spokojnej grze ofensywnej. Na pierwszego gola
trzeba było czekać do 37 minuty. Właśnie wtedy Kubę
Miszkiewicza zdołał pokonać Adrian Krzemiński. Ten
gol dodał pewności rzgowianom, którzy śmielej ruszyli do ofensywy. Do przerwy wynik spotkania nie
uległ jednak już zmianie.
Szybko rezultat zmienił się
natomiast po wznowieniu
gry. W 51 minucie na listę

strzelców wpisał się Bartosz
Bronka i czarno-czerwoni
znaleźli się w ciężkiej sytuacji na uratowanie choćby remisu. Trzeba jednak przyznać, że Start bardzo starał się odwrócić losy meczu.
Gospodarze nie dali się zepchnąć do głębokiej defensywy, tylko próbowali szybkich ataków skrzydłami. Zawisza kontrolował jednak
poczynania na boisku i nie
dopuszczał praktycznie do
zagrożenia pod swoim polem karnym. W miarę możliwości przyjezdni próbowali podwyższyć wynik, ale
bardzo dobrze pomiędzy
słupkami spisywał się Kuba
Miszkiewicz. Ostatecznie rywale wygrali 2:0 i umocnili
się w ligowej tabeli na trzecim miejscu. Brzezinianie
w meczu z Zawiszą wystąpili w składzie: Kuba Miszkiewicz – Filip Niźnikowski
(68. Marcin Pietrzak), Piotr
Nawrocki (60. Tomasz Białek), Mariusz Matusiak, Dominik Jedynak – Arkadiusz
Łapka (63. Tomasz Kaźmierczak), Wojciech Koperniak (46. Adrian Olszewski),
Waldemar Pabiniak, Artur
Poździej - Dariusz Szymanek, Kamil Szymanek.
Bardzo osłabieni kadrowo
pojechali podopieczni grających trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta na ostatnie spotkanie

rundy jesiennej do Uniejowa. Zabrakło przede wszystkim czołowych snajperów:
Kamila Szymanka i Dariusza
Szymanka, a ławka rezerwowych brzezinian liczyła tylko trzech graczy. Nic zatem
dziwnego, że zdecydowanym faworytem tej konfrontacji byli gospodarze, którzy
przed własną publicznością
tej jesieni nie doznali jeszcze porażki. Pierwsze minuty pojedynku pokazały jednak, że Start tego meczu nie
odda bez walki. Brzezinianie grali bardzo ambitnie,
walcząc praktycznie o każdą
piłkę. Taka postawa bardzo
wyraźnie zaskoczyła miejscowych, którzy zaczęli popełniać proste, indywidualne błędy.
Niepodziewanie pod koniec pierwszej połowy meczu nasz zespół objął prowadzenie po trafieniu Mariusza Matusiaka. Termy przed
przerwą nie były w stanie
doprowadzić do remisu. Podobnie wyglądała sytuacja
po zmianie stron. Gospodarze atakowali, ale nie mogli przebić się przez świetnie dysponowaną tego dnia
defensywę Startu. Dopiero w 67 minucie drogę do
bramki naszego zespołu znalazł Przemysław Sobolewski. Stracony gol nie podciął
skrzydeł przyjezdnym. Start
nadal bardzo dobrze się

bronił i nastawił głównie na
kontry. W końcówce spotkania, a dokładnie w 84 minucie golkipera rywali zdołał
pokonać Adrian Olszewski.
Tym razem czarno-czerwoni nie dali się już zaskoczyć
i do końcowego gwizdka sędziego utrzymali korzystny rezultat. Trzy punkty pojechały do Brzezin, a Termalni po raz pierwszy w tej
rundzie poznali gorycz porażki przed własną publicznością. Z Termami Uniejów
nasz zespół wystąpił w składzie: Kuba Miszkiewicz – Filip Niźnikowski, Piotr Nawrocki, Mariusz Matusiak,
Dominik Jedynak – Tomasz
Kaźmierczak, Waldemar Pabiniak, Artur Poździej, Robert Szubert (80. Marcin
Pietrzak), Arkadiusz Łapka

(88. Dawid Krawczyk) – Adrian Olszewski.
Mimo, że za nami ostatnia piętnasta seria spotkań,
to jeszcze nie koniec piłkarskich emocji. Sympatyków
futbolu czeka jeszcze jedno spotkanie w tym roku,
a tak naprawdę jego dokończenie. W ramach 13 kolejki po pierwszej połowie przy
stanie 4:2 przerwano starcie UKS SMS Łódź z Bzurą Ozorków. Wszystko ze
względu na rezygnację z gry
drużyny z Ozorkowa z powodu niew ystarczającego oświetlenia boiska. Wydział Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
podjął decyzję o dokończeniu zawodów. Tym samym
oba zespoły spotkają się ze
sobą w najbliższą niedzielę

25 listopada i rozegrają tylko drugą połowę z zachowaniem wyniku pierwszej. Bez
względu na wynik tego pojedynku, mistrzem jesieni został zespół rezerw ŁKS Łódź,
który w ostatniej kolejce
w derbowym starciu pewnie
3:0 pokonał bezpośredniego
rywala w walce o fotel lidera - rezerwy Widzewa Łódź.
Na trzecim miejscu sklasyfikowany został Zawisza Rzgów. Brzezinianie przezimują natomiast na bezpiecznej
dziewiątej lokacie ze stratą dwudziestu jeden punktów do lidera i dwunastoma
oczkami przewagi nad strefą spadkową. W niej okres
przerwy spędzą PTC Pabianice, GLKS Sarnów/Dalików
i Bzura Ozorków.

 DS

X memoriał Stanisława Dorynia

W

niedzielę 4 listopada w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Brzezinach odbył się X turniej tenisa stołowego imienia Stanisława
Dorynia pod patronatem Starosty Brzezińskiego. Organizatorem zawodów
był Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Brzezinach przy
udziale Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Łodzi.

Z roku na rok zawody te cieszą się coraz większą popularnością i na stałe wpisały
się w kalendarz turniejów naszego województwa. Po raz
kolejny impreza przyciągnęła wielu uczestników z całego regionu. Wśród nich byli
sportowcy, którzy grają regularnie oraz amatorzy. Celem
turnieju była popularyzacja

tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie
ich do uprawiania tego sportu oraz przede wszystkim
uczczenie pamięci zasłużonego trenera i działacza tenisa
stołowego na terenie Brzezin,
Powiatu Brzezińskiego i Ziemi Łódzkiej. Imprezę krótkim przemówieniem otworzył prezes MLUKS Brzeziny

Roman Jochman, a całe zawody tradycyjnie poprzedziła minuta ciszy, poświęcona
zmarłym w ostatnich latach
zasłużonym działaczom tenisowym w naszym regionie.
W tym roku do rywalizacji
przystąpiono w trzech kategoriach: szkoły podstawowej
dziewczynek, szkoły podstawowej chłopców oraz open

mężczyzn. Na początku rozpoczęły się zmagania w kategorii: szkół podstawowych
dziewczynek. Najlepszą zawodniczką okazała się Agata
Pakuła reprezentująca na co
dzień barwy MLUKS Brzeziny. W grupie szkół podstawowych chłopców, bezkonkurencyjny okazał się Damian Pakuła, który również
jest zawodnikiem brzezińskiego klubu tenisa stołowego.
Po południu rozpoczęły się gry w najbardziej prestiżowej kategorii mężczyzn

OPEN. Atrakcyjne nagrody
finansowo-rzeczowe zachęciły do udziału w turnieju czołowych zawodników drugiej
i trzeciej ligi z województwa
łódzkiego. Zawody wygrał
Robert Radwański grający
na co dzień w KS Energetyk
Łódź, który w wielkim finale
po emocjonującym pojedynku pokonał Daniela Świerczyńskiego (MLUKS Brzeziny). Na najniższym stopniu
podium stanął Adam Marczak z KS Energetyk Łódź.
Nagrody finansowo-rzeczowe oraz medale wręczał

prezes MLUKS Brzeziny Roman Jochman.
Organizacja imprezy nie
byłaby możliwa, gdyby nie finansowe wsparcie Starostwa
Powiatowego w Brzezinach,
nieodpłatne udostępnienie
sali sportowej przez Dyrekcję
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach oraz
pomoc sponsorów i fundatorów nagród. MLUKS Brzeziny prowadzi nabór dzieci
klas I-IV. Zarząd klubu i trenerzy zapraszają na treningi.
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22 LISTOPADA 2018 | NR 23

23

25. rocznica Klubu „Viola”
W
sobotę 17 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył
się bal zorganizowany z okazji 25. rocznicy Abstynenckiego Klubu
Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach. Spotkanie było także okazją do
życzeń i podsumowań.

Imprezę otworzył prezes stowarzyszenia Wojciech Lewandowski, witając uczestników balu i zaproszonych
gości, wśród których byli
m.in. ustępujący burmistrz
Brzezin Marcin Pluta, przewodniczący Rady Miasta
Brzeziny Tadeusz Barucki,
nowo wybrana burmistrz
Brzezin Ilona Skipor, pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień Krzysztof Kotynia,
terapeutka ds. uzależnień
Jolanta Szczepańska oraz
członkowie zaprzyjaźnionych klubów i stowarzyszeń
abstynenckich.
- Chcielibyśmy podziękować burmistrzowi Marcinowi Plucie za dobrą współpracę podczas ostatnich 8
lat. Dziękuję także przewodniczącemu Rady Miasta Tadeuszowi Baruckiemu, który jako radny nadal będzie
współpracował z naszym
stowarzyszeniem, a nowej burmistrz Ilonie Skipor
dziękujemy za obecność na

naszym jubileuszu, licząc na
bardzo dobrą współpracę.
Klub jest potrzebny ponieważ udziela wsparcia osobom tego potrzebującym.
W pracę zaangażowany
jest zarząd w składzie Wiesia, Asia, Ewa, Marek i Darek, któremu także dziękuję
- mówił prezes Wojciech Lewandowski.
- Postawa członków Abstynenckiego Klubu Wzaj e m ne j Pomo c y „Vi ol a”
jest godna naśladowania.
Ćwierćwiecze jest czymś
wyjątkowym, być może dlatego, że niewiele stowarzyszeń może się tym poszczycić, a poza tym przez tyle
lat wiele osób zostało ocalonych. Zakończeniem współpracy niech będzie telewizor, który wykorzystywany
będzie w świetlicy - mówił
burmistrz Marcin Pluta.
- Moja współpraca ze stowarzyszeniem rozpoczęła się 24 lata temu. Cieszę
się, że Klub osiągający tak

wspaniałe wyniki obchodzi
jubileusz 25- lecia. Przez te
wszystkie lata ocalono wiele osób i chociażby z tego
powodu warto klubowi pomagać, tym bardziej, że jest
znany w Polsce - mówił
przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki.
Jestem zaszczycona
uczestnicząc w jubileuszu tak wspaniałego stowarzyszenia. Samotnej osobie
trudno zmierzyć się z problemem, ale dzięki stowarzyszeniu udzielającemu wsparcia pojedyncza osoba można wiele osiągnąć. Dziękuję
władzom stowarzyszenia za
poświęcenie i trud udzielany
innym - mówiła nowa burmistrz Ilona Skipor.
Po życzeniach włodarze
Brzezin przekazali telewizor
władzom klubu.
W jubileuszowym balu
uczestniczyło ok. 300 osób
reprezentując ych kilkadziesiąt stowarzyszeń, klubów abstynenckich i grup

Włodarze Brzezin przekazali telewizor władzom klubu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
wsparcia, których przedstawiciele przyjechali z różnych miejscowości, m.in.
Granica z Pabianic, Stop ze
Zgierza, grupa z Konstantynowa Łódzkiego, Pałacyk z Piotrkowa Trybunalskiego, Przedwiośnie z Białej Rawskiej, Przebudzenie
z Łęczycy, Ametyst ze Skierniewic, Iskierka z Koluszek,
Serce z Rawy Mazowieckiej,

Niedzielny Poranek z Konstantynowa, Effatha z Dmosina, Przebudzenie z Rawy
Mazowieckiej.
Bal z okazji 25. rocznicy istnienia Abstynenckiego
Klubu Wzajemnej Pomocy
„Viola” w Brzezinach rozpoczął się „Modlitwą o pogodę ducha” śpiewaną w kręgu. Po tej części zabawa rozpoczęła się na dobre przy

muzyce w wykonaniu zespołu Fenix.
Abstynencki Klub Wzaj e m ne j Pomo c y „Vi ol a”
w Brzezinach, który mieści się przy ul. św. Anny 57
czynny jest codziennie od
godziny 17.00 do 20.00.
W klubie odbywają się mitingi dla osób uzależnionych
i współuzależnionych.
 GK

Powiatowy Bieg Niepodległościowy

W

ramach Powiatowych Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę Hufiec ZHP Brzeziny zorganizował 10 listopada XI Powiatowy
Bieg Niepodległościowy. Patronat nad wydarzeniem objął starosta
brzeziński Edmund Kotecki, który wręczył nagrody zwycięzcom.

W biegu wzięło udział 181
osób, nie tylko mieszkańców
powiatu brzezińskiego, lecz
także Koluszek, Andrespola
i Piotrkowa Trybunalskiego.
Dla uczestników przygotowano cztery dystanse w pięciu kategoriach wiekowych.
Trasa biegła ulicami Piłsudskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Moniuszki i Rejtana. Każdy ze startujących
otrzymał pakiet upominków m.in. koszulkę i plakietkę okolicznościową.
W biegu na 300 m (kategoria do 9 lat) wzięło udział
47 osób. Pierwsze miejsce
w kategorii chłopców zajął Paweł Stańczyk, a wśród
dziewcząt Milena Płocka.
W biegu na 600 m (kategoria 10-12 lat) udział wzięło 54. biegaczy. Pierwsze

miejsce wśród chłopców
przypadło Alanowi Malczewskiemu, a wśród dziewcząt Amelii Napierale. Na
dystansie 1000m w kategorii 13-15 lat wystartowało 36
osób. Zwycięstwem mogą się
pochwalić Filip Kucharczyk
wśród chłopców i Weronika
Marcinkowska wśród dziewcząt. Na dystansie 1000 m
w kategorii 16+ biegło 12
osób. Pierwsze miejsca zajęli Szymon Sobczak i Julia
Kmin-Niemirska. W głównym biegu na dystansie 10
km wzięło udział 32. zawodników. Organizatorzy biegu
dziękują dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Brzezinach za udostępnienie terenu, członkom Związku
Strzeleckiemu „Strzelec”,
strażakom z OSP Brzeziny

i OSP Polik oraz funkcjonariuszom policji za zabezpieczenie biegu, Sławomirowi Pawlikowi za opiekę
medyczną oraz sponsorom
„GreenFit Julia”, „Pralni Kalorii” i sklepowi „Alsen”.
Całe wydarzenie zostało też
dofinansowane ze środków
Powiatu Brzezińskiego w ramach realizacji zadania „Organizacja XI Powiatowego
Biegu Niepodległościowego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę”. - Warto bowiem
kontynuować tę tradycję,
która tworzy wspólnotę powiatową i pokazuje, że można też na sportowo promować patriotyzm - wskazywał
starosta brzeziński Edmund
Kotecki.

 TOM

ZHP Brzeziny zorganizował XI Powiatowy Bieg Niepodległościowy FOT. TOMASZ GUZEK
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Bądź w Centrum wydarzeń!

C

entrum Promocji i Kultury w Brzezinach zaprasza mieszkańców Brzezin i okolic
do udziału w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych
i rozrywkowych. Obecna oferta jest stale rozbudowywana tak, aby wyjść
naprzeciw potrzebom brzezinian.

Na liście naszych propozycji
znajdują się pozycje bardzo
cenione przez naszych odbiorców, np. wyjazdy do teatrów łódzkich w ramach projektu Halokultura czy zajęcia
muzyczno-ruchowe. W stałym grafiku znaleźć można zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki
nim pomagamy rozwijać pasje, poprawiać kondycję ciała czy wyrażać się artystycznie. Od poniedziałku do piątku, w większości popołudniu,
drzwi Centrum stoją otworem dla mieszkańców. Grafik
zajęć publikujemy pod artykułem.
Poza stałymi propozycjami
Centrum stara się wychodzić
naprzeciw potrzebom brzezinian. W związku z różnorodnością dostępnych form
rozrywki organizowane są
koncerty artystów polskich
i zagranicznych, spotkania

autorskie z pisarzami i podróżnikami, występy grup teatralnych dla najmłodszych
czy warsztaty tematyczne.
Wspomniana wyżej, ceniona forma rozwoju kulturalnego mieszkańców, jaką jest organizacja wyjazdów do łódzkich teatrów i filharmonii, to
doskonała możliwość uczestniczenia w bieżących wydarzeniach kulturalnych. Dzięki udziałowi w projekcie Halokultura mieszkańcy mają
możliwość zakupu tańszych
biletów na wybrane spektakle
w danym miesiącu.
Nowością wprowadzoną przez dyrektora CPiK Krzysztofa Rokickiego są
bezpłatne zajęcia, które odbywają się kilka razy w tygodniu. Dzieci i młodzież mogą
uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych, teatralnych
i dziennikarskich. Dyrektor
zaprasza do Centrum wszystkich, którzy chcą rozwijać
swoje pasje i talenty. Amatorskie zespoły muzyczne, grupy teatralne, grupy taneczne,
kabaretowe itp. mogą przyjść
do Centrum, a dyrekcja i pracownicy przedstawią propozycję współpracy i wsparcia.
Centrum to miejsce stworzone i tworzone dla brzezinian.

Grafik zajęć w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach

W najbliższym czasie zaplanowano Tygiel Świąteczny, podczas którego odbędą się warsztaty ze zdobienia
bombek choinkowych. Tego
popołudnia wystąpią również dzieci z Przedszkola nr
1 w Brzezinach. Spotkanie
przedświąteczne planowane
jest na 14 grudnia. Od godz.
14:00 do 17.00 odbędą się
warsztaty ze zdobienia bombek, natomiast od godz. 17.00
występy artystyczne. O szczegółach będziemy jeszcze informować na łamach „Brzezińskiego Informatora Samorządowego”.
Wszelkie szczegóły dotyczące wydarzeń i działalności Centrum można znaleźć
na stronie internetowej www.
cpik-brzeziny.com.pl oraz
profilu facebook’owym facebook.com/cpik.brzeziny..
Po informacje dyrekcja i pracownicy zapraszają także do
siedziby CPiK w Brzezinach
przy ul. Sienkiewicza 10/12
– dyrekcja pokój nr 02, Dział
Wydawniczy pokój nr 04,
Dział Kultury pokój nr 011,
Dział Administracyjny pokój nr 5. Do Centrum można
również zadzwonić pod numer telefonu 46-874-31-31.
 JLB

Spotkanie sekcji emerytów i rencistów ZNP



We wtorek 16 października w świetlicy dawnego Internatu z okazji Dnia Edukacji
Narodowej odbyło się spotkanie członków sekcji Emerytów i Rencistów Oddziału
Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach.

Przybyłych uczestników spotkania powitała przewodnicząca sesji Lucyna Mulczyk FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Przybyłych uczestników spotkania, powitała przewodnicząca sesji Lucyna Mulczyk.
Po złożonych życzeniach dla
emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty głos
zabrali przedstawiciele społeczności Przedszkola nr 1
w Brzezinach, którzy przedstawili przygotowany program
artystyczny.
W sprawach organizacyjnych poruszono problem
funkcjonowania szkół w trakcie reformy oświaty związanej
z likwidacją gimnazjów, omówiono zamierzenia do realizacji na najbliższy okres w tym
także planowane wycieczki i postanowiono, że kolejne spotkanie sekcji emerytów

Występy artystyczne FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
odbędzie się w okresie świąteczno- noworocznym, na
które już teraz zaprasza przewodnicząca sesji Lucyna Mulczyk. Ostatnim elementem

spotkania był poczęstunek,
przy którym wspominano
dawniej organizowane uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela. 
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