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DWUTYGODNIK MIASTA BRZEZINY i ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ 

Koncert piosenek Anny Jantar

W

Wielka
modernizacja
Muzeum
Regionalnego

środowy wieczór 6 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył się
niezwykły koncert z okazji Dnia Kobiet zorganizowany przez Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach. Duet Paulina i Michał Makulscy w muzyczny sposób
przedstawili życie twórcze piosenkarki, wykonując najpiękniejsze utwory z lat 70.

Salę wypełniło blisko 130
osób. Widzów i przybyłych
gości powitała Jolanta Lechowska-Białecka z Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach. Wśród przedstawicieli
władz miasta obecni byli burmistrz Brzezin Ilona Skipor
i przewodniczący Rady Miasta
w Brzezinach Grzegorz Maślanko, który złożył wszystkim
kobietom życzenia z okazji ich
święta. „W przededniu pięknego święta jakim jest 8 marca
życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękuję, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy koncert
– powiedział przewodniczący
Rady Grzegorz Maślanko.
Wszystkim paniom składam najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim wiele

cierpliwości do mężczyzn.
A teraz zapraszam na wspaniały występ artystów - mówiła burmistrz Ilona Skipor.
Po krótkim wstępie na scenę zaproszono Paulinę i Michała Makulskich. Po ponad
półtoragodzinnym występie
pn. „Tyle słońca w całym mieście…” publiczność nagrodziła
muzyków gromkimi brawami.
Występ muzyczny przeplatały
opowieści z życia Anny Jantar
dotyczące jej życia zawodowego oraz rodzinnego. Na bis zagrano i zaśpiewano „Przetańczyć z tobą chcę całą noc.”
Paulina Makulska – mezzosopran, jest absolwentką Akademii Muzycznej im.
G. i K. Bacewiczów w Łodzi z klasy prof. Z. Wojtczaka.

WIOSENNE
ZMIANY W BIS



rodzy Czytelnicy BIS! Miło nam będzie powitać
D
Państwa w nowej rzeczywistości medialnej miasta
i powiatu brzezińskiego - już od następnego
wydania BIS.

Od 4.04.2019 r. BIS będzie tygodnikiem (zamiast dwutygodnikiem) miasta Brzeziny i powiatu brzezińskiego.
Zmianie ulegnie szata graficzna gazety przy zachowaniu
dotychczasowego formatu.
BIS przestanie być gazetą bezpłatną. Koszt gazety to 1,50 zł.
Proponujemy naszym Czytelnikom obiektywną, rzetelną i uczciwą informację o życiu naszej lokalnej wspólnoty.
Chcemy, aby każdego tygodnia proponowane przez nas
artykuły, reklamy i ogłoszenia dotarły do jak największej liczby odbiorców. Obok
stałych pozycji będą także krzyżówki, szarady, rebusy oraz cykliczne wywiady

z interesującymi mieszkańcami Brzezin i okolicznych
miejscowości. Punkty kolportażowe będą rozmieszczone na terenie całego miasta
i w wybranych miejscowościach powiatu.
Potrzeba zmian jest podyktowana oczekiwaniami Czytelników, a możliwość ich dokonania powstała dzięki inicjatywie wydawcy, Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach, oraz przy wsparciu
Pani Burmistrz Miasta Ilony
Skipor. Oddajemy w Państwa
ręce nową formułę BIS, mając
nadzieję, że zostanie ona zaakceptowana.

 Redaktor naczelny
Michał Wodzyński

Uczestniczyła w wielu kursach wokalnych prowadzonych m.in. przez Teresę Żylis-Garę, Bogdana Makala, czy
Aleksandrę Novina-Chacińską. Współpracowała m.in.
z Jerzym Wolniakiem oraz
z Łódzkim Teatrem Piosenki.
Michał Makulski to kompozytor, aranżer, pianista, organista i akordeonista. Ukończył
Akademię Muzyczną im. K.
Szymanowskiego w Katowicach, na kierunku kompozycja i aranżacja. Na tej uczelni
uzyskał również tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie kompozycja i teoria
muzyki. Jest twórcą muzyki
jazzowo-rozrywkowej. W latach 2014-2018 pełnił funkcję kierownika muzycznego

VIII sesja
Rady Miasta
8,9
Brzeziny
Dzień Kobiet
w Brzezinach
Podziękowania za wspaniały koncert FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi. Jest także autorem ścieżek dźwiękowych do pięciu
filmów animowanych wyprodukowanych dla Telewizji Polskiej.
Dziękuję za wspaniały koncert. Sądzę, że tego typu spotkań będzie organizowanych
więcej. Dziękuję Paniom

z Centrum Promocji i Kultury za przygotowany koncert,
a Państwu za liczne przybycie.
Liczę, że nasze wspólne działania będą zapewniały nie tylko takie wspaniałe wieczory,
ale także różne inne atrakcje –
powiedziała po koncercie burmistrz Ilona Skipor.   GK
Fotorelacja str. 2

Uczennica i nauczycielka SP3
w Brzezinach z nagrodą Ministra
Edukacji Narodowej



7 marca Małgorzata Nowak uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach
wspólnie z nauczycielką Marzeną Dziubek gościły w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów na gali finałowej konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach
Constantina Caratheodory'ego – greckiego matematyka".

Marzena Dziubek, Małgorzata Nowak

5

Ich wizyta to efekt rozstrzygniętego 28 grudnia 2018 r.
konkursu w którym Małgorzata Nowak wygrała ogólnopolską rywalizację w swojej kategorii wiekowej. Konku r s prom ow a ł w i e d z ę
o życiu i dokonaniach genialnego greckiego matematyka, nauczyciela i mistrza Alberta Einsteina, Constantina
Carathéodory'ego. Uczestnicy
mieli za zadanie przygotować
projekt edukacyjny przedstawiający życie i dokonania wybitnego matematyka. Nagrody Małgosi Nowak i Marzenie
Dziubek wręczał podsekretarz
stanu w MEN Maciej Kopeć.

Uczestnicy konkursu

Uczennica i jej opiekunka zostały nagrodzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i ambasadę Republiki Grecji
w Polsce 8-dniową wycieczką do ojczyzny Constantina
Carathéodory'ego – Grecji.
 GK
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Wszystkim paniom składam najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim wiele cierpliwości do mężczyzn. A teraz zapraszam na wspaniały występ artystów - mówiła burmistrz Ilona Skipor FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Miejsko-gminne eliminacje turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W

środę 13 marca w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach
odbyły się miejsko - gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom".

Założeniem turnieju jest
upowszechnianie znajomości przepisów przeciwpożarowych, a także kształtowanie odpowiednich umiejętności w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, zasad
postępowania na wypadek
pożaru, umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz poznawanie tradycji i historii Polskiej Straży Pożarnej.
Do miejsko-gminnych
eliminacji przystąpili reprezentanci szkół podstawowych z terenu miasta –
Szkoły Podstawowej nr 1,
Szkoły Podstawowej nr 2
i Szkoły Podstawowej nr 3
w Brzezinach oraz gminy

Brzeziny Szkoły Podstawowej z Bogdanki i Dąbrówki Dużej oraz Gimnazjum
w Przecławiu. Turniej przeprowadzany przez komisję
rekrutującą się spośród strażaków ochotników: Tadeusz Guzek sekretarz zarządu
miejsko-gminnego Związku OSP w Brzezinach, Katarzyna Jarząb z OSP Jordanów, Piotr Kaczmarek
komendant miejsko -gminny Związku OSP w Brzezinach, Krystian Wojtyś prezes OSP Jordanów i Kamil
Wiaderek z-ca naczelnika
OSP Brzeziny trwał blisko 2
godziny.
Wśród uczniów z terenu
miasta w młodszej kategorii

wiekowej obejmującej klasy
I-VI. I miejsce zajęła Antonina Brodecka, II Katarzyna
Kielich zaś III Oliwier Turski wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach.
W tej samej kategorii wiekowej wśród uczniów z terenu gminy Brzeziny I miejsce zajęła Julia Rubaj ze
Szkoły Podstawowej w Bogdance, II Julia Janeczek ze
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej, zaś III Oskar
Łapka ze Szkoły Podstawowej w Bogdance. W starszej
kategorii wiekowej obejmującej uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych
i klas III oddziałów gimnazjalnych w mieście Brzeziny

Założeniem turnieju jest upowszechnianie znajomości przepisów przeciwpożarowych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
wygrali Wojciech Gawłowski ze Szkoły Podstawowej nr 3, Jakub Balcerak ze
Szkoły Podstawowej nr 2
i Filip Wosik ze Szkoły Podstawowej nr 3, zaś w gminie Brzeziny Kamil Szczesek i Michał Jędrzejczyk
z Gimnazjum w Przecławiu.

Zwycięzcy będą reprezentować miasto i gminę Brzeziny w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 29
marca o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach,
Miejsko-gminne eliminacje zakończyło wręczenie

dyplomów i nagród ufundowanych przez władze miasta
i gminy Brzeziny. Nagrody
wręczyli burmistrz Brzezin
Ilona Skipor, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Anna
Mrówka oraz członkowie
komisji.

 GK
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Stop pożarom traw - „palący” problem

K

omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach informuje
o „paląc ym” problemie w ystępując ym corocznie. Na terenie powiatu
brzezińskiego corocznie wczesną wiosną dochodzi do bezmyślnego wypalania
traw i pozostałości roślinnych.

Rolnicy, właściciele posesji, wytyczone służby miejskie przystępują do usuwania zanieczyszczeń pozimowych na polach, w obrębie
obejść domowych, w parkach, ze skwerków oraz poboczy dróg i ulic. „Niestety,
sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach dla wielu
nierozważnych i bezmyślnych
osób stał się ogień. Mimo iż
wypalanie traw jest szkodliwe, niedozwolone i bardzo
niebezpieczne, co roku nierozważni właśnie w ten sposób „oczyszczają” swoje pola,
łąki i trawniki – mówi st.
sekc. Aleksander Grad Starszy Technik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach.
Bezmyślność, nieodpowiedzialność osób wypalających
trawy i pozostałości roślinne powodują niejednokrotnie powstanie tragicznego
w skutkach pożaru, doprowadzając do tego iż giną ludzie, zwierzęta, a także płoną lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Mimo
wielu zagrożeń utrzymuje
się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą w różnych jej siedliskach:
na łąkach, w przydrożnych
rowach, wypalanie zarośli,
trzcinowisk na wysychających

s t aw a c h , t or f ow i s k a c h ,
uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na
polach po zeszłorocznych
zbiorach. Nie sposób nie
zwrócić również uwagi na to,
że działania gaśnicze w takich
przypadkach prowadzone są
najczęściej w trudnym terenie, co zdecydowanie zwiększa koszty eksploatacji sprzętu pożarniczego przez co rosną koszty ponoszone przez
jednostki straży pożarnych.
Dla przykładu na torfowiskach ogień potrafi tlić się od
kilku godzin do kilku dni, czy
nawet miesięcy, co zdecydowanie zwiększa koszty akcji
gaśniczej. Rokrocznie na początku wiosny, straż pożarna

wyjeżdża do pożarów traw
i nieużytków rolnych kilkadziesiąt razy.
Zgodnie z § 43 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010, Nr 109,
poz. 719) wypalanie słomy
i pozostałości roślinnych na
polach jest zabronione. Natomiast w myśl § 4 ust. 1 pkt
5, rozpalanie ognia lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu
umożliwiającym zapalenie się
materiałów palnych albo sąsiednich obiektów jest zabronione. Również art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1614 z późn.
zm.) zabrania wypalania łąk,

pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów. Art. 131: „Kto...
wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega
karze aresztu albo grzywny”.
Natomiast art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1991r
o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz.
788) zabrania w lasach oraz
na terenach śródleśnych łąk,
torfowisk, wrzosowisk jak
również w odległości 100m
od granicy lasu, prowadzenie działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności pkt 3 zabrania wypalania
wierzchniej warstwy gleby
i pozostałości roślinnych. Za
wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82
ustawy z dnia 20 maja 1971r.

Kodeksu wykroczeń (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1094 z późn.
zm.), przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24,
§ 1 może wynosić od 20 do
5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1137 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez
bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych – dodaje
st. sekc. Aleksander Grad.

 GK
MATERIAŁ INFORMACYJNY

Dobrze zaPROJEKTowana szkoła



Spółdzielnia Socjalna „Communal Service”
ul. Henryka Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
communal-service [at] tlen.pl; kontakt [at] communalservice.pl
tel. 42 235 17 52, fax. 42 235 17 53

Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach
otrzymała certyfikat Dobrze zaPROJEKTowanej
szkoły.

Tym razem projekt realizowali uczniowie Jolanty Sasin. W ogólnopolskim projekcie organizowanym przez
Nową Erę wzięła udział klasa VI b. „Uczniowie, pracując
w zespołach, realizowali zadania pod hasłem „Świętujemy niepodległość”, co wpisuje
się w kolejne działania patriotyczne w związku z obchodami 100- lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości – mówi
Jolanta Sasin.

We wtorek, 5 marca odbyło się podsumowanie projektu. Zespoły z dumą prezentowały społeczności szkolnej
efekty swojej pracy, od wątków historycznych, ciekawostek kulinarnych z lat 1918 –
1939 r. po najwybitniejszych
twórców XX- lecia międzywojennego. Spotkanie zakończyło się mini koncertem patriotycznym, w którym wystąpiły
talenty artystyczne z tej klasy.
 GK

Wiosenne porządki na ulicach Brzezin



Chciałem na wstępie przeprosić mieszkańców
Brzezin, że wprowadziłem ich w błąd informując,
że od 5 marca 2019 r. rozpoczynamy sprzątanie
miasta.

Faktem jest, że wydałem takie
polecenie moim pracownikom by wyszli sprzątać Brzeziny od 5 marca, ale już 7 marca zabrałem ich z ulic miasta
gdyż pomimo obietnic Spółdzielnia nie otrzymała od
Burmistrza Miasta zlecenia na
wykonywanie tej pracy. O mojej decyzji poinformowałem
Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta
Brzeziny. Pracownicy Spółdzielni powrócili do pracy na
ulicach Brzezin - 11 marca, po

otrzymaniu stosownego zlecenia od Burmistrza Brzezin na
sprzątanie. Informuję jednocześnie mieszkańców Brzezin,
że prace te będą wykonywane zgodnie z przedstawionym
nam grafikiem na wykonywanie tychże prac w określonej
kolejności ulic i w określonym
czasie. Niniejszą informację przekazuję mieszkańcom
Brzezin w związku z licznymi
zapytaniami telefonicznymi co
jest powodem, że pracownicy
Spółdzielni przestali sprzątać

chodniki i ulice Brzezin.
Spółdzielnia na zasadzie
użyczenia (od Miasta Brzeziny) prowadzi na działce przy
ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach
sortownię odpadów. Ostatnie wichury jakie nawiedziły
nasz kraj w tym również nasze miasto spowodowały, że
tzw. frakcje lotne pozostałe po
sortowaniu zostały wywiane
z hałdy i rozniesione po okolicy składowiska. Pracownicy
Spółdzielni reagowali natychmiast i zbierali wspomnianą
frakcję lotną, niemniej jednak czujemy się w obowiązku przeprosić Państwa, mieszkańców tego rejonu Brzezin
za niedogodności jakie ich

spotkały. Planujemy w najbliższym czasie zakup siatek, które przykryją bądź oddzielą
wspomnianą hałdę aby zapobiec wywiewaniu folii.
Informuję jednocześnie, że
wystąpiliśmy do właściciela
działki (Burmistrza Brzezin)
przy ul.Łódzkiej 35 i uzyskaliśmy zgodę na zainstalowanie
szamba bezodpływowego i rur
perforowanych, które przechwycą ewentualne odcieki ze
wspomnianej hałdy. Są to jednak tylko działania prewencyjne bo tylko wywiezienie
tych nagromadzonych od 6 lat
odpadów rozwiąże problem.
 Tadeusz Klimczak

Spółdzielnia oferuje potencjalnym klientom: firmom i osobom prywatnym szeroki zakres usług,
począwszy od sprzątania, opieki, transportu, remontu i budowy obiektów, układanie kostki,
odbioru zużytego sprzętu elektronicznego na miejscu u klienta. Więcej informacji w tych
sprawach można uzyskać pod nr. telefonu 42 235 17 52, 535 696 887, 535 883 688,
ZAPRASZAMY!

Tym razem projekt realizowali uczniowie Jolanty Sasin

W związku z akcją pozimowego sprzątania miasta uprasza się mieszkańców Brzezin o czytanie informacji
umieszczonych na stronach internetowych Miasta i Spółdzielni oraz w okolicach ulic i parkingów
gdzie mamy zamiar sprzątać i nie parkowanie tam samochodów.
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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

Ogólnopolski Dzień Sołtysa



W dniu 17 marca 2019r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu był obchodzony
Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą odprawił
Biskup Andrzej F. Dziuba.

Do Łowicza przyjechał Premier Rzeczpospolitej Polskiej
Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji Joachim Brudziński, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz
Schreiber, Rzecznik Rządu Joanna Kopcińska oraz zaproszeni Parlamentarzyści.
W niedzielnym spotkaniu

wzięło udział około 800 zaproszonych gości z całej Polski.
Premier RP Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu
podkreślił, że "Polska bez polskiej wsi nie miałaby polskiej
duszy".
Prezes Rady Ministrów RP
wręczył szczególnie zasłużonym sołtysom okolicznościowe Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Powiat Brzeziński był

reprezentowany przez liczne
grono Sołtysów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Grzmiącej i Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie, panie zaprezentowały swoje stoiska na
bardzo wysokim poziomie.
Niedzielne obchody Dnia
Sołtysa uświetniły występy
znanego zespołu Golec Orkiestra oraz zespół folklorystyczny "Blichowiacy", działający
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu.

Akcja informacyjna „Ruszamy w Polskę”



Zgodnie z zapowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego ruszyła akcja informacyjna „Ruszamy w Polskę”. 18 marca 2019 r. przed budynkiem Urzędu Miasta
w Brzezinach, odbyły się Konferencje prasowe poświęcone Nowej Piątce.

Wicewojewoda Łódzki
Karol Młynarczyk wraz
ze współpracownikami
przedstawił nowy program Rządu Nowa Piątka, którego celem jest
poprawa jakości życia
polskich rodzin.
Nowa Piątka to pięć postulatów przewidzianych
do realizacji jeszcze
w 2019 r:
• 500+ od pierwszego
dziecka, wypłacane od
lipca 2019 r.
• Dodatkowa „trzynasta”
emerytura dla emerytów i rencistów 1 100,00
zł brutto, wypłacana od
maja 2019r.
• Zwolnienie z podatku
PIT dla pracowników do
26 roku życia,
• Obniżenie podatku PIT
o 1% dla pracowników,
• Przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, w szczególności w mniejszych
miastach i wsiach.
Cały Program to koszt
39-42 mld zł.

W dniu 26 marca 2019 r. o godz.12:00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach odbędzie się
VII Sesja Rady Powiatu.
STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektora/Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska (ds. leśnictwa) w wymiarze 1/2 etatu
(Możliwość uzgodnienia systemu czasu pracy i indywidualnego rozkładu czasu
pracy)
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej BIP
www.powiat-brzeziny.4bip.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Brzezinach.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres Starostwa Powiatowego
w Brzezinach: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - do dnia 25 marca 2019 r.
(do godz.16.00).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. (0-46) 874 11 11; 874 31
75; 874 00 90.
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Wielka modernizacja Muzeum Regionalnego

M

 zeum Regionalne w Brzezinach wkrótce zmieni swój wygląd, a to za sprawą
u
projektu „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania
zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Obecnie trwa procedura przetargowa
dotycząca tego zadania. Zadanie to jest niejako kontynuacją inwestycji sprzed
kilku lat, kiedy to odnowione zostały wnętrza muzeum.

Budynek zostanie przywrócony do stanu z 1903 r. FOT.TOMASZ GUZEK
Wtedy nie starczyło już środków na prace na zewnątrz,
lecz projekty pozostały, a kilka lat temu powstały nowe,
dotyczące zagospodarowanie
terenu. Obecnie do głównego zadania o nazwie „Rozbudowa i przebudowa budynku
głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z zagospodarowaniem terenu”
dołożone zostało jeszcze zadanie pod hasłem „Budowa
kulturowej ścieżki dydaktycznej” przy ul. Waryńskiego.

- Oparliśmy projekt rewitalizacji budynków na oryginalnych planach Karola Kleibera, których skany
pozyskaliśmy z Archiwum
Państwowego w Łodzi. Dzięki temu przywrócimy pierwotny wygląd muzealnych
budynków (pałacyku i oficyny). Będą prezentowały się
niemal tak jak w roku 1903
– wyjaśnia dyrektor Muzeum
Regionalnego w Brzezinach –
Paweł Zybała.

Będzie więc zrekonstruowany taras naziemny od strony zachodniej pałacyku oraz
tarasy na piętrze od strony zachodniej i południowej. Zaplanowano też przebudowę wieży. Wymieniona zostanie stolarka okienna
i drzwi zewnętrzne, a ceglana
elewacja zostanie oczyszczona i zaimpregnowana. Jeszcze więcej zmian czeka oficynę, gdzie będą zbite tynki,
rozebrany ganek, który jest
elementem wtórnym, oraz
wszelkie daszki nad kotłownią i przy wyjściu z obecnego magazynu. Wymieniony będzie także cały dach
na oficynie, stolarka okienna oraz drzwi wejściowe. Na
terenie muzeum wytyczone
będą nowe ciągi piesze łączące wyjście z sal wystawowych muzeum z budynkiem oficyny, placem do kameralnych wydarzeń takich
jak ogniska, strefą kulinarną zlokalizowaną przy piecu drzewnym oraz widownią przed sceną plenerową.

Nawierzchnia asfaltowa zostanie zmieniona na kostkę bazaltową, a wzdłuż drogi powstaną miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób
niepełnosprawnych. Zrekonstruowany zostanie mur
ogrodzeniowy od strony
wschodniej, który ma stanowić dodatkową plenerową
powierzchnię wystawienniczą. Planuje się też budowę
przed budynkiem głównym
muzeum dużego placu z płyt
granitowych oraz dobudowę
ceglanej podświetlonej ściany o funkcjach wystawienniczych od strony zachodniej.
Zmianie ulegnie też oświetlenie terenu i pojawią się nowe
nasadzenia zieleni.
- Według tego, co jest na
deskach kreślarskich, modernizacja będzie bardzo spektakularna i pojawi się kolejne
bardzo ładne miejsce w Brzezinach, a przypominam, że
mówimy tu o najstarszej części naszego miasta, gdyż ul.
Piłsudskiego zwała się kiedyś
ul. Stare Miasto – wskazuje
dyrektor Paweł Zybała.
Druga część tego projektu
zakłada budowę kulturowej
ścieżki dydaktycznej o długości 418 m. nawiązującej
do średniowiecznego miasta

Największe zmiany czekają oficynę muzealną FOT. TOMASZ GUZEK

Projektowany wygląd muzeum FOT. TOMASZ GUZEK
Krakówek oraz zagospodarowanie terenu przy tej ścieżce o powierzchni 1 ha łącznie z renowacją zabytkowej
studni. Wokół ścieżki zostaną
ustawione ławki, kosze oraz
tablice informacyjne.
Zadania tę będą realizowane jednocześnie i mają się

zakończyć do końca listopada br., a są one dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 ze środków
przeznaczonych dla łódzkiego obszaru metropolitarnego.

 TOM

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

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

zaprasza dzieci z roczników:
2015, 2014, 2013, 2012 oraz 2011, 2010, 2009,
Informacja i zapisy – 605 474 144
Dołącz do najlepszych !
Poszukuję Panią do
sprzątania domu raz
w tygodniu (sobota). Poszukuję Pana
do prac ogrodniczych
praca 2 x w tygodniu
przez okres wiosenno-letni, tel. 604 771 951

23/I/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Prace
w drewnie,

wyrób renowacja mebli
i stolarki budowlanej.
Schody, podłogi,
architektura ogrodowa,
790 214 274,
793 079 877

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!

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

lek med. Marian Sobkiewicz
Brzeziny, Piłsudskiego 37,
tel. 601 689 414

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

5/I/2014

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

1/X/2018

REKLAMA

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

Masaż przy
chorobach kręgosłupa,
akupunktura

Prywatny gabinet
specjalistyczny:
Brzeziny,
plac Jana Pawła II nr 10
Leczenie:
kręgarstwo-osteopatia,
bóle kręgosłupa
i stawów, bóle rąk,
szyi i nóg, rwa kulszowa,
bóle krzyża,
gościec stawowy,
problemy z krążeniem
i inne choroby, nerwice,
udary, wylewy,
mózgowe porażenia
dziecięce

Zapisy i informacje
pod nr tel. 510162014
http://www.wojciechwalczak.pl/

Aby skorzystać z promocji
zamów okna
do 28 marca
P.H. BARTEK
KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Dzień Kobiet w gminie Brzeziny
M

iędzynarodowy Dzień Kobiet w gminie Brzeziny obchodzony był w kilku
miejscowościach. Główne obchody miały miejsce w piątek 8 marca w Poliku,
gdzie spotkały się przedstawicielki kobiet z całej gminy Brzeziny.

W imieniu męskiej części społeczności życzenia
składali m.in. przewodniczący Rady Gminy Marek
Kolasa, zastępca wójta Lechosław Adamczyk i sekretarz Radzisław Kamiński. – Życzymy wszystkiego

dobrego, miłych spokojnych chwil na co dzień,
spełnienia marzeń i tych
prywatnych i zawodowych
- mówił w imieniu panów
Lechosław Adamczyk. Każda z pań poczynając od
wójt Barbar y Hojnackiej

ot rzymała kwiatek oraz
słodki upominek. Spotkanie uświetniły także występy muzyczne. Wystąpili
między innymi uczniowie
Szkoły Podstawowej z Bogdanki - Adam Loba z kl. I i
Bartek Loba z kl V. W czasie spotkania Renata Nowak i Aneta Grab ze Stowarzyszenia Partnerstwo
Ziemi Brzezińskiej zaprezentowały także informację o projekcie „E-aktywna
gmina Brzeziny” Następnego dnia w Poliku - Dzień
Kobiet świętowały jeszcze
panie z lokalnego koła gospodyń.
Spotkanie to zostało połączone z zebraniem sprawozdawczym koła. W sobotę 9 marca Dzień Kobiet świętowały także panie
z Przecławia. W Bogdance dla pań z sołectwa Zalesie w sobotę niecodzienny
Dzień Kobiet przygotowali
też panowie z tego rejonu.
Paniom w tym dniu wstęp
do kuchni został zabroniony, a o stronę kulinarną
spotkania zatroszczyli się
panowie. Jako, że wkrótce wypadał Dzień Mężczyzny, panie odwzajemniły
się panom humor ystycznymi upominkami. Tradycją wśród Pań w Małczewie
stało się natomiast świętowanie Dnia Kobiet w „formie wyjazdowej”. Podobnie jak w latach ubiegłych
Panie tym razem w towarzystwie Panów, w dniu 15
marca, wybrały się do kina.
Wśród uczestników wyprawy znalazły się też przedstawicielki zaprzyjaźnionego Koła Gospodyń Wiejskich z Helenowa. Ponad
czterdziestu uczestników
wspólnie obejrzało film pt.:
„Całe szczęście”, następnie
dalszą część wieczoru część
z nich spędziło w pizzerii,
gdzie zaplanowano imprezy
na sezon letni 2019 roku.
 TOM
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"Grywalizacja” – niecodzienna
innowacja w ZSS



Dwie nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach - Katarzyna Gołębiowska
i Anna Woźniakowska opracowały i wdrożyły niecodzienną innowację pedagogiczną,
którą nazwały „Grywalizacja - w życiu, jak w grze, zawsze fair”.

Na u c z y c i e l e p r a c u j ą c y
z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną często w swojej codziennej pracy sięgają bowiem po
gry i zabawy edukacyjne.
Wynika to ze świadomości,
że mądra zabawa pomaga
w odkrywaniu i poznawaniu
świata, a towarzysząca jej
radość wzbogaca proces nauczania i kształtuje psychikę
dziecka. Główny celem opisywanej innowacji jest rozwijanie kompetencji społecznych, najistotniejszych
dla samodzielnego i zbiorowego funkcjonowania każdego człowieka w oparciu
o poznawane zasady i reguły gier oraz wdrażanie ich
i przestrzeganie nie tylko na
planszy, ale i w sytuacjach
realnych. Nadrzędnym celem innowacji jest podnoszenie kompetencji uczniowskich z zakresu uspołecznienia i zachowań fair
play. Już pierwsze, wprowadzające do „Grywalizacji” warsztaty zorganizowane pod hasłem: Na drzewie
szkolnej rodziny - Zgadnij

kto to? pokazały, że na pozytywne efekty innowacji
nie trzeba będzie długo czekać, bowiem ta zainicjowana przez nauczycieli ogólnoszkolna gra wzbudziła
u uczniów ogromne emocje!
Jej reguły były z pozoru bardzo proste. Zespoły klasowe miały odgadnąć
na podstawie kilku zapisanych na liściach informacji,
o kim jest mowa. Ponieważ
tajemniczymi osobami byli
wyłącznie członkowie społeczności szkolnej, wszyscy mieli możliwość lepszego wzajemnego poznania się
i stworzenia w efekcie niezwykłego drzewa szkolnej
rodziny. Warsztaty wdrażały do rozumienia poleceń,
reguł, zasad, współdziałania
i współzawodnictwa. Uczyły
przyjmowania konsekwencji swojego uczestnictwa
w grze, rozwijały kreatywność i innowacyjność uczniów oraz ich zainteresowania, odkrywały mocne strony dzieci. Wszyscy świetnie
się bawili, a swoim zaangażowaniem potwierdzili, że

identyfikują się z grupami
społecznymi- klasą i szkołą - do których należą. Innowacja potrwa do końca
roku szkolnego. Młodzież
w niej uczestniczącą czeka
jeszcze wiele niespodzianek:
rozgrywki międzyklasowe
w gry planszowe, karciane
i inne, samodzielne tworzenie gier, jak również spotkania w kręgu technologii informacyjnej, dzięki której
również można grać. W finale planowane są rozgrywki ogólnoszkolne z udziałem
rodziców, na które wszyscy
czekają z wielką niecierpliwością. Już dziś można powiedzieć, że „Grywalizacja”,
która doskonale wpisuje
się w proces wspomagania
i doskonalenia pracy szkoły
w ukierunkowaniu na kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów, jest ciekaw ym przykładem nowatorskiego podejścia do
edukacji w sposób aktywizujący i wywołujący wiele
pozytywnych emocji.
 TOM

Dżentelmeni z Jedynki



8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tego dnia wszystkie
Panie, świętują na całym świecie, a mężczyźni dokładają wszelkich starań, aby
Kobiety poczuły się wyjątkowo.

W tym roku „mali Dżentelmeni” z Jedynki, w niezw y k le or yg ina lny sp osób postanowili uczcić ten
szczególny dzień. Na początku odwiedzili brzezińskie seniorki z Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach. Chłopc y złożyli
paniom życzenia i podarowali im bukiet żonkili. Po
krótkiej wizycie w Domu
Pomocy Społecznej, grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach
z klasy Ia, pod opieką Katarzyny Budziewskiej wyruszyła na spacer ulicami
Brzezin. Mali Dżentelmeni z entuzjazmem i wielką radością, rozdawali napotkanym Paniom wiosenne żonkile składając także

REKLAMA

Szanowni Mieszkańcy,
w naszym mieście coraz częściej można spotkać swobodnie biegające psy, które nie posiadają
obroży ani jakiegokolwiek identyfikatora (również mikrochipa) dzięki którym można by
zidentyfikować ich właściciela. Zwierzęta te mylnie są uznawane za bezdomne, a ponieważ
mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców (pogryzienia, wypadki drogowe) są zgłaszane do
odłowienia i zabrania do schroniska. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w okresie rui,
gdy psy często uwalniają się spod kontroli opiekunów i biegają w większych grupach.
Do końca 2019 r. Miasto Brzeziny ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Jasionce, dlatego też
odebranie swojego psa ze schroniska naraża opiekuna na koszty. Dzięki miłośnikom zwierząt
z Brzezin często udaje się szybko odnaleźć właścicieli zwierząt, jednakże czasami zajmuje to więcej
czasu, a to naraża czworonoga na pobyt w schronisku i ewentualny z tym stres. W konsekwencji
sytuacja taka generuje także dodatkowe koszty dla Miasta.
W związku z tym przypominamy, iż posiadanie zwierzęcia niesie za sobą określone obowiązki.
Jednym z najważniejszych jest zapewnienie zwierzęciu należytego nadzoru i ponoszenie pełnej
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę innym osobom lub zwierzętom. Za
nieprzestrzeganie tych obowiązków grożą sankcje. Zgodnie z „Regulaminem czystości i porządku
na terenie Miasta Brzeziny” osoby posiadające zwierzęta obowiązane są wyeliminować zagrożenie
i uciążliwości z ich strony dla innych mieszkańców miasta. Posiadacz psa jest zobowiązany do
wyprowadzania psa na smyczy, i w określonych przypadkach w kagańcu. Zgodnie z art. 10a
ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli
i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Niestosowanie się
do przepisów może doprowadzić do ukarania właściciela karą finansową lub nawet pozbawienia
wolności. W przypadku uszkodzenia ciała lub mienia osoba poszkodowana może również
domagać się od właściciela psa zadośćuczynienia na drodze cywilnoprawnej.
Ponadto przypominamy, że Uchwałą Rady Miasta Nr XLIII/302/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
na opiekunów psów i kotów nałożone są obowiązki, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
§ 14. 1. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek
schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników,
pozostawionych przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń
do pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych bądź do
urządzeń kanalizacyjnych;
2) posiadania torebek, łopatek lub innych urządzeń służących do zbierania odchodów.
2. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo
w kagańcu.
3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych, takich jak parki,
skwery,
zieleńce przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:
1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;
2) jest w kagańcu, z wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu
na budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych.
Prosimy zatem o należyte sprawowanie opieki nad swoimi zwierzętami, a także o ich
odpowiednie oznakowanie.
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Chłopcy złożyli paniom życzenia FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
życzenia. Na twarzach spotykanych kobiet obdarowywanych kwiatami najpierw

pojawiało się zaskoczenie,
a później szczery uśmiech.
 GK
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Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ) informuje, że Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, prowadząc urzędowy nadzór nad
jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał obszarowej oceny
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta Brzeziny za 2018 rok.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań mikrobiologicznych i biochemicznych
próbek wody pobranych w stacji uzdatniania wody i w punktach sieci wodociągu
w Brzezinach, którego właścicielem jest Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. oraz
z ujęcia wody dla potrzeb Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp.
z o.o., stwierdził przydatność do spożycia wody z wodociągu w Brzezinach.
Woda z nadzorowanych wodociągów na terenie Miasta Brzeziny odpowiada
wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest wodą
bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych
i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.
Burmistrz
Ilona Skipor

8
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VIII sesja Rady Miasta Brzeziny

L

 towe obrady Rady Miasta Brzeziny odbyły się w ostatni czwartek miesiąca.
u
Przewodniczący Grzegorz Maślanko otworzył sesję, witając wszystkich przybyłych.
Katarzyna Kawecka przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzezinach
poinformowała, że 10 lutego odbyły się wybory uzupełniające, a w wyniku
glosowania na radnego wybrano Romana Janusza Korneckiego.

Na początku obrad nowo
wybrany radny najpierw dostał oficjalne zaświadczenie
o wyborze, a następnie uroczyście złożył ślubowanie.
W dalszej części przewodniczący rady przedstawił porządek sesji. Burmistrz Ilona
Skipor i Grzegorz Maślanko złożyli wnioski formalne
o rozszerzenie obrad, zmiany dotyczyły uchwały ws.
zmian w budżecie miasta
na 2019 rok (zmian wydatków związanych z budową
Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Hetmana, Konopnickiej i św. Anny) oraz
uzupełnienia składu Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu,
a także przedstawienia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej
w Straży Miejskiej.
Sprawozdanie z działań
burmistrza między sesjami
1 lutego burmistrz spotkała się z Grażyną Majerowską-Dudek dyrektor Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego; 7 lutego burmistrz uczestniczyła w rocznej naradzie podsumowującej działania w Powiatowej
Komendzie Policji w Brzezinach; 8 lutego odbyło się
spotkanie ws. linii autobusowej obsługiwanej przez
firmę „Kasz-Bus”; 11 lutego
nastąpiło podpisanie umowy z Województwem Łódzkim na realizację zadania
pn. „Zwiększenie produkcji
energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny”, wartość zadania 8 058
941,94 zł, dofinansowanie
na kwotę 6 285 058,33 zł,
wkład własny 1 773 883,61
zł pokryją beneficjenci, których na dziś jest 179. Zadanie obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na 149
budynkach i 79 pomp ciepła. 12 lutego burmistrz zorganizowała spotkanie z beneficjentami projektu wymienionego wcześniej, na
któr ym omówiono założenia techniczne i możliwości kredytowania. 13 lutego odbyło się spotkanie
z kierownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Brzezinach ws. bieżącej
współpracy oraz podłączenie budynku stacji do sieci ciepłowniczej. 13 lutego burmistrz spotkała się
z prezesem Stowarzyszenia
Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej ws. współpracy z miastami partnerskimi z Francji i Włoch. 19 lutego odbyło się spotkanie z dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, rozmawiano o możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 19 lutego
burmistrz uczestniczyła w
posiedzeniu sztabu kryzysowego przy Powiecie Brzezińskim. 20 lutego miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej ws. terenów inwestycyjnych przy
ul. Waryńskiego, burmistrz
ot r z y m a ł a z ap e w n i e n i a
o pomocy w promocji terenu wśród inwestorów. Omówiono alternatywne możliwości uzbrojenia terenu. Teren został objęty ŁSSE jako
podstrefa Brzeziny. 21 lutego w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono
wykonawcę firmę ABIS Polska Spółka z oo z Jarosławia
na otwarte strefy aktywności OSA przy ul. Konstytucji 3 maja, wartość 95514,14
zł z terminem wykonania do
27 maja.
Po przedstawieniu informacji przez burmistrz, radni
zadawali pytania. Radny Tadeusz Barucki pytał o sprawę związaną z VAT przy
projekcie montażu paneli fotowoltaicznych. Według
informacji miał wynosić 8%
dla inwestycji związanych
z budynkiem mieszkalnym.
Burmistrz wyjaśniała, że na
chwilę obecną trwają konsultacje z gminą sąsiednią,
w celu wypracowania jak
najkorzystniejszego rozwiązania. Druga część pytania
radnego dotyczyła możliwości sprzedania nieuzbrojonej części terenów inwestycyjnych, co dało by gwarancję na inwestycję bez
środków miasta. Burmistrz
Ilona Skipor wyjaśniała, że

miasto nie ma środków na
uzbrojenie terenu z środków
własnych, dlatego rozważana jest decyzja o sprzedaży,
ale podjęta zostanie dopiero po konsultacjach z radą.
Ogromnym atutem strefy
jest położenie komunikacyjne.
Radny Dariusz Guzek pytał o spotkanie w sztabie
kryzysowym. Burmistrz informowała, że została zaproszona jako przedstawiciel
miasta, podczas spotkania
rozmawiano o działaniach
podejmowanych przez sztab
oraz rekrutację poborowych.
Współpraca na pewno będzie służyła miastu. Z kolei radna Anna Sokołowska
pytała o lokalizację punktów Otwartych Stref Aktywności. Burmistrz wraz
z naczelnikiem Wydziału Organizacji i Projektów
Rozwojowych Marcinem
Plutą wyjaśniali, że wariant
uproszczony będzie przy
ul. Konopnickiej, a dwa pozostałe rozbudowane przy
ul. Hetmana i Konstytucji 3
Maja.
Radny Jakub Piątkowski
zasugerował, że warto zapytać partnerów z miast partnerskich o pomoc przy promocji terenu inwestycyjnego. Burmistrz wyjaśniała,
że przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej informowali, że
dysponują bazą inwestorów
zagranicznych i zaoferowali pomoc. W kwestii współpracy z Partnerstwem Ziemi
Brzezińskiej burmistrz planuje rozmowy w tym zakresie. Poza tym wyjazdy powinny służyć dużej promocji
miasta i działalności brzezinian.
R adny Roman Kornecki dopytywał o spotkanie
z przedstawicielami firmy
„Kasz-Bus”. Burmistrz wyjaśniała, że MPK Łódź Sp.
z o.o. nie jest w stanie zapełnić luk komunikacyjnych,
a firma „Kasz-Bus” rozszerza działalność o połączenia
do Galerii Łódzkiej. Rozmawiano także o możliwości
uruchomienia połączenia

w sobotę w godzinach późnowieczornych.
Interpelacje i zapytania
radnych
Radny Przemysław Maślanko wniósł dwie interpelacje, pierwsza dotyczyła
prośby o naprawę i uzupełnienie oświetlenia przy ulicach Gąsiorka i Mrockiej,
mieszkańcy zgłaszali kilkakrotnie te problemy. Druga interpelacja to prośba
o zamontowanie oświetlenia przy ul. Hetmana w stronę pływalni, do ul. Gąsiorka.
Brak oświetlenia jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa
i zdrowia uczestników ruchu. Burmistrz odnosząc się
do interpelacji, nawiązała do
odpowiedzi z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska, w której informowano, że wniosek do programu SOWA (dofinansowania
do montażu energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego przy. red.) został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki temu być może możliwe
będzie uzupełnienie oświetlenia.
R a d ny Ta d e us z B ar ucki pytał o kanał kanalizacji deszczowej, czy jest możliwość rozważenia powrotu
do separatora przy ul. Lasockich, byłoby to najtańsze
i najszybsze rozwiązanie zalewania. Drugie pytanie dotyczyło przygotowania przez
poprzednika komory zalewowej przy ul. Sienkiewicza do przyjęcia wód deszczowych. Burmistrz poinformowała, że prowadziła
rozmowy z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych Sp.
z o.o. i należy zwrócić uwagę, że wody opadowe spływające z ul. Okrzei gromadzą się na rogu ul. Reformackiej i Okrzei wprost do
kanału, który jest niedrożny. Najwięcej wody gromadzi się przy ul. Mickiewicza. Projekt separatora był
zrobiony, trzeba przeanalizować jak można rozwiązać
problem zalewania, na ile go
zmodyfikować, tak aby separator powstał.
Radny Przemysław Ma ślanko pytał o dofinansowanie budowy hali sportowej. W związku z pojawieniem się nowej możliwości
dofinansowania z projektu
ministerialnego, można by

spróbować aplikować o dofinansowanie. Burmistrz wyjaśniała, że pisząc wnioski,
trzeba zabezpieczyć środki własne na realizację zadań. Zalecana jest ostrożność, ponieważ w tym roku
miasto czekają dwie duże inwestycje: modernizacja Muzeum Regionalnego w Brzezinach oraz budowa żłobka,
na które trzeba zabezpieczyć środki. Naczelnik Marcin Pluta wyjaśniał, że wspomniany program dysponuje
łączną kwotą dofinansowania na 10 mln w skali całego kraju, a to bardzo mała
suma. Wnioskując do tego
typu programu beneficjent
n ajpi e r w mu s i w y ł oż yć
środki własne, dopiero później są one zwracane.
Radny Jakub Piątkowski
stwierdził, że warto przeprowadzić rozeznanie rynku pod kątem nowej możliwości realizacji inwestycji
za pomocą formuły Partnerstwa Prywatno-Publicznego.
Jednym z ciężarów inwestycyjnych jest strefa inwestycyjna, może warto rozważyć
w tej kwestii formułę PPP.
Burmistrz wyjaśniała, że
po spotkaniu z jedną z firm
zadała pytanie o zwrot inwestycji i nie jest to tak łatwe, jak się wydaje. Musiałaby powstać infrastruktura
towarzysząca, dzięki której wykonawca mógłby mieć
możliwość skorzystania. Jest
to novum, do którego na ten
moment przystępuje niewiele samorządów.
R a d na D orot a S obi ń ska-Chr uścielewska pytała o planowane zmiany
w „Brzezińskim Informatorze Samorządowym”. Burmistrz wyjaśniała, że zmiany są powoli wprowadzane,
rozważa się zmianę formuły, częstotliwości ukazywania oraz dystrybucji. Zakłada się powrót do płatnego
tygodnika. Zmiana formatu i grubości papieru jest
szczegółowo analizowana
pod kątem finansowym.
Radny Przemysław Maślanko przypomniał temat
budowy skate parku. Naczelnik Marcin Pluta wyjaśniał,
że aby otrzymać stuprocentowe dofinansowanie, zadanie musi być realizowane
przez stowarzyszenie, a takie
na ten moment nie zgłosiło

się, bo żadne nie posiada
środków finansowych na
pokrycie kosztów inwestycji. Miasto nie ma możliwości dofinansowania ewentualnych zainteresowanych,
a środki własne muszą zostać wydane przed zwrotem dofinansowania. Miasto może wesprzeć zainteresowanych na etapie pisania
i składania wniosku.
R adny Dariusz Guzek
zadał pytanie o postępy
w oczyszczaniu składowiska śmieci przy ul. Łódzkiej.
Burmistrz poinformowała,
że prowadzi rozmowy z firmą „Eko Region”, jednak
obowiązek zagospodarowania tych odpadów leży po
stronie Communal Service. Frakcja nasitowa nie była
wywożona od 2013 roku,
dlatego hałda śmieci urosła do obecnych rozmiarów.
Communal Service współpracuje z miastem z tym zakresie, o ewentualnych postępach burmistrz będzie informowała po ewentualnym
podpisaniu umowy.
Radny Grzegorz Maślanko w imieniu członków Klubu Motocyklowego EBeeRy
i swoim poprosił o wyznaczenia parkingów dla motocykli przy placu Jana Pawła
II. Motocykliści chcieliby
mieć możliwość swobodnego parkowania pojazdów w centrum miasta. Burmistrz odpowiedziała, że
miasto wyjdzie naprzeciw
oczekiwaniom motocyklistów. Trwałość projektów
na placu już minęła, dlatego sami możemy decydować
o rozmieszczeniu miejsc
parkingowych.
Informacja o funkcjonowaniu placówek kultury
i sportu miasta Brzeziny
W imieniu dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzezinach Tomasz Guzek odpowiadając na pytanie o zakup nowych woluminów, poinformował, że
biblioteka prowadzi zeszyt
dla czytelników, do którego
mogą oni zapisywać sugestie
dotyczące zakupu nowych
tytułów.
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach Paweł
Zybała podziękował burmistrz, radzie, że do skutku
dochodzi drugi etap rewitalizacji muzeum. Prace ruszą
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najpóźniej w kwietniu, potrwają do jesieni.
P. o . d y r e k t o r a C e n trum Promocji i Kultury
w Brzezinach Liliana Pietrzak odpowiadając na pytanie radnej Doroty Sobińskiej-Chruścielewskiej,
wyjaśniała zasady przyjmowania dzieci na zajęcia podczas ferii zimowych.
Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
Daniel Nawrocki przekazał
prośbę o ewentualne zabezpieczenie środków w budżecie na remont sauny, który
jest już nieunikniony. Radna Małgorzata Polewczak
dopytywała o rewitalizację bieżni przy ul. Sportowej oraz o plany dotyczące
oczyszczania boiska hokejowego. Dyrektor w odpowiedzi poinformował, że rewitalizacja bieżni została rozpoczęta w zeszłym roku,
jednak nie przyniosła zadowalających efektów. Prace b ędą kontynuowane.
W kwestii oczyszczania boiska prowadzone są rozmowy z profesjonalną firmą,
szacowany koszt takich prac
to od 12 do 15 tys. zł netto. Radny Roman Kornecki
pytał o dostępność kortów
tenisowych, w tej chwili są
udostępniane komercyjnie.
Dyrektor Daniel Nawrocki wyjaśnił, że korzystanie z kortów musi odbywać
się pod nadzorem pracowników, ponieważ konieczne jest odpowiednie obuwie,
a w przypadku dzieci wymagana jest opieka. W tej chwili istnieje możliwość komercyjnego wynajmu kortów,
a uczniowie szkół miejskich
mogą bezpłatnie korzystać
z obiektu w ramach zajęć
programowych.

W punkcie dotyczącym
uchwał rada obradowała nad zmianami w budżecie miasta na 2019 rok, które przedstawiła Skarbnik
Miasta Renata Bąk. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia wydatków na inwestycje Otwartych Stref Aktywności oraz naprawy kanału
deszczowego w Parku Miejskim. Uchwała została podjęta. Uchwalono także powołanie radnego Romana Korneckiego na członka
Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu. Rada obradowała także nad wystąpieniem
miasta z Fundacji Krajowe
Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej Łowisko. W uzasadnieniu Sekretarz Miasta
Grażyna Dziedzic wyjaśniała, że ze sprawozdań fundacji wynika, że faktycznie
fundacja nie działała. Były
składane negatywne sprawozdania statystyczne i do
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uchwała podjęta jednogłośnie. Rada wyraziła zgodę, uchwalając kolejną uchwałę, na zawarcie
porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia Miastu Brzeziny realizacji zadania publicznego
Gminy Brzeziny, Gminy Rogów, Gminy Jeżów, Gminy
Dmosin w zakresie pomocy społecznej polegającej na
prowadzeniu i zapewnieniu
miejsc w ośrodku wsparcia
dziennego w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Brzezinach dla mieszkańców Gminy Brzeziny, Gminy Rogów, Gminy Jeżów
i Gminy Dmosin.
Dyskusję wywołała debata nad kolejną uchwałą
ws. uchylenia uchwały dot.

wprowadzenia ograniczenia
sprzedaży w godzinach nocnych napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży.
Radni wymieniali opinie na
temat zasadności obowiązywania w/w uchwały, a także rozważali skutki uchylenia dotychczasowo obowiązującego zakazu sprzedaży
napojów alkoholowych poza
miejscem wyznaczonym
do sprzedaży po godzinie
23:00. Komisja spraw społecznych RM negatywnie zaopiniowała projekt uchwały
uchylającej dotychczasową
uchwałę. Rada nie przyjęła
proponowanych zmian.
Wolne wnioski i sprawy
różne
R adni p or usza li kwestie związane z czystością w mieście, sprawy dotyczącej inwestycji w miejscu
dawnego GSu, czy słupów
pozostałych po niedokończonej inwestycji dotyczącej montowania oświetlenia
zewnętrznego w sąsiedztwie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Radni pytali
także o stan konkursów na
stanowiska pracy w Urzędzie Miasta. Burmistrz informowała m.in. o planach
zakupu auta przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na koniec
przewodniczący rady poinformował o wygaśnięciu
mandatów dwóch radnych:
Krzysztofa Sienkiewicza
i Daniela Zrobka, wybory
w okręgach dotychczasowych radnych odbędą się 7
kwietnia.
Całość obrad dostępna
pod adresem internetowym:
https://www.youtube.com/
user/umbrzeziny
 JLB

Koncert z okazji Dnia Kobiet



W czwartek 7 marca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny
odbył się koncert muzyczny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Brzezinach z okazji Dnia Kobiet.

Gości powitała Joanna Paprocka FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wystąpili uczniowie szkoły muzycznej FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

1/I/2011

REKLAMA

15/I/2013
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Przybyłych gości wśród których byli m.in. burmistrz
Brzezin Ilona Skipor, starosta
brzeziński Renata Kobiera,
przewodniczący Rady Miasta
Brzeziny Grzegorz Maślanko,
wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Barucki powitała Joanna Paprocka dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Brzezinach.
W koncercie prowadzonym przez Franciszka Dałkowskiego i Michała Nowaka wystąpili uczniowie
szkoły wykonując instrumentalne wersje różnych utworów adresowane do kobiet
(mam, babci, sióstr i koleżanek), które dość licznie wypełniły salę konferencyjną.

Koncert zakończył występ
chóru szkolnego prowadzonego przez Macieja Wojcikowskiego. Na koncercie
z okazji Dnia Kobiet nie zabrakło życzeń dla wszystkich
Pań. 
 GK
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Spotkanie z okazji Dnia Kobiet u dzieci niepełnosprawnych

W

c z war tek 7 marca o godz. 16.30 w Ośrodku Rehabilitac yjnym
„ Sł o n e c z ko” p rowa d zo n e g o p r ze z Stowa r z ys ze n i e R o d z i ców
i O p i e k u n ów Dz i e c i N i e p e ł n o s p raw nyc h „ N a s z y m d z i e c i o m”
w Brzezinach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację
projektu PZU „Krok do samodzielności” połączone z Dniem Kobiet.

Uczestników spotkania oraz
gości wśród których byli
m.in. starosta brzeziński Renata Kobiera, Liliana Pietrzak p.o. dyrektora Centrum Promocji i Kultury

w Brzezinach, Anna Sobkiewicz kierownik Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Blisko
Ciebie”, Magdalena Adamska kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

w Brzezinach, Aneta Iness
Działak - powitała Wioleta
Bartyzel prezes stowarzyszenia.
Dzięki realizacji projektu „Krok do samodzielności”

Wystąpiła gwiazda Disco Polo Aneta INESS Działak FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

dofinansowanego przez fundację PZU podopieczni stowarzyszenia mieli zapewniony dostęp do profesjonalnej i skutecznej rehabilitacji.
Zorganizowano zajęcia edukacyjne, a także zaprezentowano interesujące formy aktywizacji i spędzania czasu.
Projekt trwał od 10 września 2018 r. do 28 lutego 2019
r. jego uczestnikami było 60

podopiecznych stowarzyszenia. Z kinezyterapii (ćwiczeń na materacu) skorzystało 30 osób, z kinezyterapii w ortezie Dunag 12 osób,
z masażu 16 osób, do neurologopedy uczęszczało 16
osób, a na cyberoko 18 osób.
Dla wszystkich uczestników przygotowano dyplomy.
W drugiej części spotkania
specjalnie dla podopiecznych

stowarzyszenia wystąpiła gwiazda Disco Polo Aneta INESS Działak. Piosenki
w wykonaniu Anety INESS
Działak zachwyciły publiczność. Nie zabrakło wspólnego śpiewania, a nawet wspólnego zdjęcia. Z uwagi na
nadchodzący Dzień Kobiet
zorganizowano także poczęstunek. 
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Dzień Kobiet i Dzień Inwalidy



 marca o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbyło się
8
spotkanie zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Światowego
Dnia Inwalidy zorganizowane przez oddział rejonowy w Brzezinach Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Przybyłych gości wśród których byli m.in. burmistrz
Brzezin Ilona Skipor, starosta
Renata Kobiera, przewodniczący Rady powiatu Krzysztof
Bogdański, przyjaciel stowarzyszenia Zbigniew Bączyński
- powitała prezes brzezińskiego oddziału Krystyna Ambrozińska. Życzenia wszystkim
paniom złożyli przedstawiciele zarządu oddziału PZERiI,

przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bogdański i Zbigniew Bączyński.
Jako pierwszy zaprezentował się zespół „Brzezinianki”
Zespół pod kierunkiem Czesławy Dziedzic przy akompaniamencie akordeonowym
Grzegorza Jędrzejczaka zaprezentował specjalnie na tę
okazję przygotowany program artystyczny. Piosenki

poświęcone kobietom przeplatały się z wierszami. Jako
drugi zaprezentował się zespół Seniorki z Kalonki, którego instruktorem muzycznym jest Zbigniew Zbyciński.
W przerwie między występami przewodniczący Krzysztof
Bogdański każdemu uczestnikowi spotkania wręczył słodki
upominek w postaci czekolady. 
 GK
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W

 rzezińskim Stowarzyszeniu Klub
B
Seniora „Młodych Duchem” obchody
Dnia Kobiet postanowiono połączyć
z zabawą ostatkową. Dlatego spotkanie
z tej okazji zaplanowano już 5 marca.

Tradycyjnie rozpoczęło się
ono od występu muzycznego członkiń stowarzyszenia,
które zaprezentowały tym razem m.in. takie utwory jak:
„Pamelo żegnaj” Tercetu Egzotycznego, „Beata z Albatrosa” Janusza Laskowskiego, czy „Być kobietą” Alicji
Majewskiej. Wśród wykonanych pieśni ciekawostką był
utwór „Te brzezińskie dzieuchy”, będący lokalną przeróbką znanego utworu „Polskie dziewczyny”. Życzenia

tego dnia paniom złożyła
męską część stowarzyszenia
na czele z prezesem Jerzym
Cicheckim. Nie zabrakło także róż dla kobiet. Jako, że
wkrótce wypadał Dzień Mężczyzn panie na czele z wiceprezes Elżbietą Strzępką złożyły też życzenia panom oraz
przekazały upominki w postaci własnoręcznie przygotowanych cukierków. Wiele
uśmiechu wywołało cytowanie śmiesznych powiedzeń
o kobietach i mężczyznach.

Oczywiście nie mogło zabraknąć smacznego poczęstunku. Serwowano m.in.
okolicznościowy tort, ciasta
i pączki. Tego dnia świętowano także imieniny Mirosławy
i Kazimierza. Takie obchody
imienin to już tradycja „Młodych Duchem”, gdyż tydzień
później 13 marca świętowano imieniny kolejnych solenizantów.
Jeszcze w marcu zaplanowana jest wycieczka na rewię największych przebojów
z repertuaru Teatru Muzycznego w Łodzi w reżyserii
Zbigniewa Maciasa. Także
w marcu członkowie stowarzyszenia rozpoczną przygotowania do obchodów

FOT. TOMASZ GUZEK

Dzień Kobiet „Młodych Duchem”

Wielkanocy, gdyż na 20 marca zaplanowano wykonywanie stroików świątecznych.

Trwa również tworzenie wiosennego repertuaru na koncert towarzyszący spotkaniu

wielkanocnemu. Później zaplanowano kolejny występ
z okazji Dnia Matki.  TOM

„Aktywny Samorząd” program dla osób niepełnosprawnych

P

owiat Brzeziński przystąpił do kolejnej edycji pilotażowego programu pn.
„Aktywny samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania dotyczą likwidacji
barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych.

Program w 2019 r. obejmuje
kilkanaście zadań zebranych
w czterech obszarach dwóch
modułów - mówi Magdalena
Balcerak główny specjalista
do spraw rehabilitacji społecznej.
W module I wsparcie dotyczy: pomocy w zakupie
i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją
ruchu (pomoc adresowana
jest do osób posiadających
znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub posiadających
zatrudnienie a także dzieci),
pomocy w uzyskaniu prawa
jazdy, dla osób z dysfunkcją
ruchu (adresowana jest do
osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności, a także
w wieku aktywności zawodowej), pomocy w zakupie
i montażu oprzyrządowania

do posiadanego samochodu, dla osób z dysfunkcją
słuchu (adresowana jest do
osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności, a także
w wieku aktywności zawodowej), pomocy w uzyskaniu
prawa jazdy, dla osób z dysfunkcją słuchu (adresowana
jest do osób posiadających
znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności,
a także w wieku aktywności zawodowej lub posiadających zatrudnienie), pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, dla
osób z dysfunkcją kończyn
górnych lub narządu wzroku
(kierowana jest do osób legitymujących się znacznym
stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub posiadających zatrudnienie, a także
do dzieci), dofinansowanie

szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
(dofinansowanie adresowane jest do odbiorców programu), pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, dla osób
z dysfunkcją wzroku (kierowana jest do osób legitymujących się umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub posiadających
zatrudnienie), pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, dla osób
z dysfunkcją słuchu (kierowana jest do osób legitymujących się znacznym lub
umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej
lub posiadających zatrudnienie, a także dzieci), pomocy

w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (kierowana jest do odbiorców programu), pomocy
w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (kierowana jest do osób legitymujących się znacznym stopniem
niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej
lub posiadających zatrudnienie , a także dzieci), pomocy
w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na
III poziomie jakości (kierowana jest do osób w wieku aktywności zawodowej
lub posiadających zatrudnienie), pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej co najmniej
na III poziomie jakości protezy kończyny (kierowana
do osób w wieku aktywności zawodowej lub posiadających zatrudnienie), pomocy
w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania

elektr ycznego do wózka
ręcznego, dla osób z dysfunkcją ruchu (kierowana do osób legitymujących
się znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej
lub posiadających zatrudnienie oraz dzieci), pomocy w utrzymaniu aktywności
zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (adresowana do osób
posiadających znaczny lub
umiarkowany stopień i będących aktywnych zawodowo).
W Module II osoby mogą
ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole
wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie
prowadzone przez szkoły
wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym, wieczorowym,
zao cznym lub eksternistycznym, w tym również

za pośrednictwem Internetu, a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. Adresatem pomocy
II Modułu są osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków dla Modułu I upływa z dniem 31
sierpnia 2019 r. Wnioski
osób zainteresowanych dofinansowaniem w Module
II przyjmowane będą do 31
marca 2019 r. (dla wniosków
dotyczących roku akademickiego 2018/2019), oraz do
10 października 2019 r. (dla
wniosków dotyczących roku
akademickiego 2019/2020).
Informacje na temat programu można uzyskać osobiście w Powiatowym Cent r um Pomo c y R o dzinie
w Brzezinach przy ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, pok. 301
lub telefonicznie 46 874-2161. Szczegółowe informacje
dostępne na stronie: https://
pcpr-brzeziny.pl/ lub www.
pfron.org.pl.
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MOTORYZACJA
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SPRZEDAM Felgi z oponami 16”
55/2015 , 514 877 684
SPRZEDAM Golf 4 19,TDI , 2000 Kombi
wyposażenie pełne 605 884 584
KUPIĘ: stary motor 733 207 777
SPRZEDAM cinqecento rok 1997
poj. 700cm3 stan dobry; cena 1200 zł,
603 344 410

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane,
605-397-614
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
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring,
napędy bramowe, www.instalmed.pl
tel. 515-362-050
BUDOWA domów, 505 509 874
PODDASZA, wykończenia wnętrz, docieplenia budynków, 608 661 045
SZWALNIA przyjmie przeszycia,
790 891 188
ŚCINKA drzew, tel. 727 668 566
BUDOWA, remonty, 606 385 993,
2,3,4,5,(6)
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę 604-381-688
FOTOBUDKA Selfie-room – idealna
atrakcja na Twoją imprezę, 502 890 833
NAPIS LOVE - wynajem na wesela,
502 890 833
DACHY kompleksowo, podbitki, docieplenia poddaszy, tel. 505 549 494
OGRODZENIA klinkier, granit, łupek,
604 543 817
ZESPÓŁ WESELNY lub DJ 662 132 698
DACHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA,MA
LOWANIE,SMAROWANIE, GWARANCJA,
PROFESJONALNIE 735-300-550
PRZYJMĘ przeszycia może być z prasowaniem 502 171 510
WYWÓZ nieczystości płynnych Szybko,
Tanio, Solidnie 885 483 907
KOREPETYCJE ANGIELSKI 600 147 806
DRENAŻE , odwodnienia 606 711 067

MONTAŻ OGRODZEŃ PANELOWYCH,
BETONOWYCH, SIATKA,KOPARKOŁADOWARKA WYWROTKA DO 3,5t,
PRZYGOTOWANIE TERENU POD
INWESTYCJE WYCINKI PORZĄDKI PO
BUDOWIE 507 364 074, 881 753 899
PRANIE ciśnieniowe i mycie okien
511 305 110
PRANIE dywanów , obić tapicerskich
i samochodowych 606 496 530
OGRODZENIA-MONTAŻ, Panele,
Siatki, Sztachety 606 303 471
REMONTY-WYKOŃCZENIA wnętrz
kompleksowo 606 711 067
MASAŻ LECZNICZY, KLASYCZNY,
RELAK SACYJNY z dojazdem
506 408 620
MECHANIKA pojazdowa, diagnostyka komputerowa. Wymiana opon
535 932 400

PRACA
ZATRUDNIĘ kierowcę 1/3 etatu (sprawny fizycznie) praca w Nowosolnej
516 190 960
ZATRUDNIĘ cukierników, pomocników
praca Nowosolna 505 096 505
ZATRUDNIĘ sprzątaczki do zakładu cukierniczego w Nowosolnej 505 096 505
SZWACZKI – sukienki, 661 121 966
P R Z YJ M Ę sz wac zk i-suk ienk i
799-781-832
ZATRUDNIĘ wykwalifikowane szwaczki, 601 306 380
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, 501 038 542
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika,
603 872 901
PRZYJMĘ przeszycia, 601 303 911
SZWACZKĘ i prasowaczkę zatrudnię,
512 114 993
PIEKARZA piekarnia w Brzezinach
przyjmę do pracy, tel. 502 849 008
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, praca cały rok, 574 816 600
ZATRUDNIĘ brukarzy tel. 530-130-227
SZWACZKI – sukienki, 607 613 287
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817
ZATRUDNIĘ presera, 799 781 832
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E, stała
praca, tel. 606 155 155
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E, ADR,
cysterny, kraj, stała praca, tel. 606 155
155
FIRMA transportowa zatrudni mechanika na potrzeby własne, tel. 606155 155
ZATRUDNIĘ murarza 505 509 874
ZATRUDNIĘ w firmie remontowo-budowlanej 505 509 874

ZATRUDNIĘ na produkcję do stolarni. Praca od poniedziałku do piątku
w godz. 6-14 . Stawka 13 zł/h netto.
Z uwagi na charakter pracy zakaz palenia papierosów na terenie zakładu
tel. 734 456 435
SZWACZKI
I CHAŁUPNICZKI
ZATRUDNIĘ , UBEZPIECZENIE JEŻÓW
501 373 316
MEDICA poszukuje kierowców kat. C
do pracy w mammobusach na terenie
całego kraju. Obowiązki: planowanie
trasy, dbanie o prawidłowy stan techniczny i czystość pojazdu, rejestracja
pacjentek w systemie, wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera 510 110 963
ZATRUDNIĘ szwaczki, stała praca
500 285 518
ZATRUDNIĘ murarza i pomocnika
502 553 486
ZATRUDNIMY pracowników na stacji paliw w Brzezinach „TAMIR” umowa o pracę – cały etat wiadomość:
664 017 319
ZATRUDNIĘ murarzy i cieśli szalunkowych , wysokie zarobki 603 100 575
PRASOWACZKĘ ubezpieczenie dobre warunki , dojazd , pomoc krojowni Jeżów 501 373 316
ZATRUDNIĘ do Baru w Strykowie
601 433 007
POSZUKUJĘ kierowcy i kelnerki do
baru : 508 593 330
PRZYJMĘ pracownika z doświadczeniem – docieplanie domów 608 578 596
KROJCZEGO zatrudnię 782 845 235
ZATRUDNIĘ do biura, umiejętność
obsługi komputera, mile widziana znajomość programu SYMFONIA ,
biuro@poleuro.eu, 46 874 32 18
ZATRUDNIĘ szwaczkę chałupniczkę
z praktyką 609 33 82 16
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna
605 139 221
ZATRUDNIĘ mechanika samochodowego praca stała. Atrakcyjne wynagrodzenie .Możliwość zamieszkania
w miejscu pracy. 505 027 436
PRZYJMĘ pracowników ogólnobudowlanych 508 811 107
HURTOWNIA mat. budowlanych zatrudni na stanowisko sprzedawcy
w Strykowie. Atrakcyjne wynagrodzenia 605 086 824
ZATRUDNIĘ pracownika na dachy
505 362 878
ZATRUDNIĘ szwaczki 572 378 766
POTRZEBNY mężczyzna do pracy
w handlu obwoźnym z prawem jazdy.
Wiek obojętny 512 462 175

POSZUKUJĘ Pana do prac ogrodniczych tel. 604 771 951
ZATRUDNIĘ stażystę do pracy w biurze –Brzeziny 605 251 303
POSZUKUJĘ szwaczki, prasowaczkę
512 114 993

NIERUCHOMOŚCI
BUDOWLANE Brzeziny ul. Polna, 850
m2, prąd, woda, kanalizacja, 508-301005, 601-305-357
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach może
być zadłużone –płatne gotówką
731 746 722
SPRZEDAM dwie działki po 2800 m2
przy ul. Łódzkiej, 508 837 214
SPRZEDAM działkę budowlaną,
669 44 63 44
SPRZEDAM działki budowlane przy ul.
Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
SPRZEDAM ziemię rolną 1 ha 14 arów,
Zacywilki, 731 737 944
SPRZEDAM mieszkanie 50 m2, Osiedle
na Wzgórzu, wysoki parter. tel. 517 060
234
DZIAŁKI budowlane 800m, 1200 i 2100
m (uzbrojone), sprzedam, Brzeziny ul.
Okrzei, 501 034 069, 696 719 111
M3, 48 m2, bloki I piętro, sprzedam bez
pośredników – 195 tys., tel. 793 231 060
M4 kupię okolice, Piłsudskiego, Inki,
Moniuszki, 607 167 176
DZIAŁKI 1640 m2 – sprzedam,
504 047 314
SPRZEDAM gospodarstwo o pow. 15ha
w tym stawy rybne ok. 10ha, budynek
gospodarczy, dostęp do cieku wodnego, prąd , woda, kanalizacja 506 671 456
DOM, tokarnia, ciągnik, 0,5ha
510 966 683
SPRZEDAM działkę budowlaną
1200m2 Zalesie k. Brzezin 79 000,- ,
661 076 095
WYNAJMĘ powierzchnię 300m2- hala,
biurko, socjal,winda, parking, Brzeziny
ul. Łódzka 43, 508 301 005
MIESZKANIE do wynajęcia 691 586 818
SPRZEDAM sklep rybny z wyposażeniem lub bez w Koluszkach, ul.
Listopadowa 32 tel. 507 199 569
SPRZEDAM działki budowlane, przyjmę gruz 603 307 493

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski 503 491
722
SPRZEDAM siano, 601 209 526
SPRZEDAM stemple budowlane
600-804-392

SPRZEDAM owerloki i stębnówki Juki,
stoły prasowalnicze PROTOMET,
wytwornicę pary i renderkę Kansai
509 869 235
SPRZEDAM pszenżyto 518 716 174
SPR ZEDAM silniki elektryczne
1,6KW-2600obr, 1,1KW - 1400obr.,
2,2KW – 1400 obr. , 2,2KW- 2600obr.
frezarkę do drewna tel. 510 86 42 95
S PR ZE DA M lodówkę srebrną
603 821 846
SPRZEDAM pług 2 brony, kultywator, rozsiewacz nawozów lej,
728 278 795

SPRZEDAM owies, jęczmień, pszenżyto, słomę 691 770 716
SPRZEDAM siano luzem dwie tony
608 181 983
SPRZEDAM pralkę, lodówkę, kuchnię gazową, rowery składaki i kredens pokojowy 694 884 6932
PSZENICĘ paszową sprzedam
516 061 980
SPRZEDAM nową szafę przesuwaną 603 821 846
SPRZEDAM pług zag. 4-skibowy
Krerneland 505 128 289
SPRZEDAM cegłę 794 630 647

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
• Pracownia florystyczna-centrum ogrodnicze "beniko",
ul. Piłsudskiego
• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza
• Supermarket, ul. Przedwiośnie
• Intermarche, ul. Głowackiego
• Osiedlak-Myśliwiec", ul. Głowackiego
• Complex, ul. Konstytucji 3 Maja
• Sklep spożywczo przemysłowy Monika Kostrzewa,

To miejsce
na Twoją
reklamę
46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

FIRMA ROSSA
zaprasza na
wyprzedaż
kolekcji zimowej
dziecięcej i damskiej
w godz. 14.00 -16.00
od pon. – pt.,

602 475 488

BIURO
RACHUNKOWE
ZATRUDNI
KSIĘGOWĄ,
OFERTY KIEROWAĆ

kancelaria.buchalter@wp.pl

lub osobiście w siedzibie
Brzeziny ul. Okrzei 7,

tel. 46 874 04 44

Sprzedam
dom
i działkę
na ulicy
Ogrodowej

533 833 833

Wysokociśnieniowe
mycie i czyszczenie:

- kostki brukowej, granitowej,
ogrodzeń oraz innych powierzchni

tel. kom. 793-668-538

Wynajmę nowy budynek
użytkowy o powierzchni całkowitej 120 m2.
Położony przy skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Danuty
Siedzikówny. Budynek posiada 2 wejścia i 2 osobne
toalety, co daje możliwość
stworzenia 2 niezależnych
lokali o powierzchni 60
m2 każdy 603 641 589

Obsługa firm
w zakresie bhp
mgr Joanna
Kędzia
-Kamińska
telefon
601-514-920

ul. Lasockich
• Aga-Sklepy, ul. Lasockich
• Delikatesy „PRIMO” Plac Jana Pawła II
• PPHU GREYS Janusz Jatczak, ul. Słowackiego
• Sklep MULTI-MAX, ul. Kościuszki
• HIT 2001, ul. Piłsudskiego
• PPHU „Complex” ul. Piłsudskiego
• Sklep spoż. ABC ul. Małczewska
• Delikatesy „Primo” M. Rudniak, ul. Św. Anny
• ARKA – sklep spoż., ul. Reformacka
• Sklep Spożywczo Przemysłowy Filip Jochman,
ul. Stefana Okrzei 6a
• Stacja Paliw LOTOS, ul. Waryńskiego 8
• Tamir-stacja gazowa - Wojska Polskiego

AUTOPROMOCJA

REKLAMA

21 MARCA 2019 | NR 6

ZUK buduje wodociąg




Trwa budowa wodociągu wzdłuż drogi znajdującej się między ul. Słodowa, a Mrocką
w Brzezinach. Budowany odcinek wodociągu obejmuje wykonanie 300 mb wodociągu
o średnicy 110 mm i ok. 60 mb o średnicy 160 mm.

Z wybudowanego wodociągu
skorzystają właściciele działek
budowlanych, którym brak
wody utrudnia rozpoczęcie
budowy własnych domów.
Koszt samego materiału to
wydatek ok. 22 tys. zł. Do tego
praca wykonywana przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach. Roboty potrwają przynajmniej do końca tygodnia.

Po odbiorze już w ciągu miesiąca do wybudowanego wodociągu będą mogli przyłączyć się nowi odbiorcy.
Dodajmy, że realizowana
obecnie inwestycja wynika
z planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych
zawartego w uchwale Nr
XLIX/358/2018 Rady Miasta
Brzeziny z dnia 22 lutego 2018

roku w sprawie zatwierdzenia
wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021
będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Brzezinach. Z inwestycji zaplanowanych na 2018
rok wszystkie zadania udało
się wykonać.

 GK

Z wybudowanego wodociągu skorzystają właściciele działek budowlanych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

1.03.2018r. w godz. 8:00 do 15:00:
Nadolna Mikuły 1.
GABINET
FIZJOTERAPII
- terapia manualna
kręgosłupa i stawów
obwodowych
- akupunktura
(suche igłowanie)
- techniki
osteopatyczne
- rehabilitacja
pourazowa
- masaż tkanek
głębokich
Michał Dzięcielewski
tel. 535228336,
www.stacjaleczeniaruchem.pl

Firma
SOLCRAFT
zatrudni:

pracownika produkcji
do zakładu w Bogdance.
Kontakt:

rekrutacjabogdanka@wp.pl

tel: 46 8740100

ALEXANDER-MED.

Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa –
rwa kulszowa, barkowa, przepukliny
dysków, – nerwica i naruszenie snu –
skolioza u dzieci – bóle migrenowe
tel. (44) 714 68 75, tel. 601 226 862
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41
95-015 Głowno,
ul. Wojska Polskiego 10

17/VIII/2017
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Kwalifikacja wojskowa



d 12 do 21 marca na terenie powiatu brzezińskiego przeprowadzana jest
O
kwalifikacja wojskowa. W tym roku kwalifikacja dotyczy ok. 250 osób głównie
mężczyzn urodzonych w 2000 roku oraz starszych, a także kobiet w zawodach
przydatnych dla obronności kraju m.in. lekarki, pielęgniarki, położne,
psycholożki oraz lekarze weterynarii.

Kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się od przystąpienia przed Powiatową Komisją Lekarską, podczas
której kandydat jest badany przez lekarza, a komisja
przydziela kategorię zdrowia. „W tym roku sporo jest
osób z wadami wrodzonymi dyskwalifikującymi ich
do służby wojskowej. Poza
tym poborowi są zdrowi,
wysocy, a jedyną wadą jaka
występuje to wada wzroku.
Jest to jednak choroba cywilizacyjna do której przyczynia się m.in. komputer
– mówi Andrzej Nowański
przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej. Po
komisji lekarskiej przedstawiciel Wojskowej Komendy uzupełnień przydziela
kwalifikację do służby wojskowej. Procedura kończy
się wręczeniem książeczki
wojskowej. Większość osób
przystępujących do kwalifikacji wojskowej jest jeszcze uczniami szkół ponadgimnazjalnych, dlatego po

Przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
zakończeniu nauki uczniowie będą musieli stawić się
w Wojskowej Komisji Uzupełnień w Łodzi ze świadectwem ukończenia szkoły.
Po dopełnieniu tej formalności w ciągu 14 dni zostaną przeniesieni do rezerwy. Osoby zainteresowane służb ą wojskową
jako ochotnicy muszą najpierw odbyć 4 - miesięczną służbę przygotowawczą, dopiero po niej mogą

ubiegać się o przyjęcie do
służby zawodowej. „Niestety służbą przygotowawczą
jest małe zainteresowanie
wśród mieszkańców powiatu brzezińskiego. Zdecydowana większość osób przystępujących do kwalifikacji
wojskowej ma inne plany
na swoje życie niż związanie go z wojskiem – mówi
kapral Krzysztof Krawczyk.
 GK
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Tenisiści nadal bez zwycięstwa
N
ie mogą przełamać się w rozgrywkach grupy mistrzowskiej II ligi tenisiści
MLUKS Brzeziny. Nasi pingpongiści w trzecim meczu rundy finałowej
byli bliscy przywiezienia do domu pierwszych punktów, ale przegrali na
wyjeździe z UKS Fungis Maków najmniejszą z możliwych porażek 4:6.

Tym samym brzezinianie
spadli na szóste miejsce w ligowej tabeli.
Do Makowa MLUKS wybrał się w optymalnym składzie. Na pierwszy stół zostali desygnowani: Damian
Antczak i Michał Gieraga, a na stół drugi: Marcin
Dens i Daniel Świerczyński.
Po dwóch porażkach z liderem STS Orlicz 1924 Suchedniów i wiceliderem MLUKS
Dwójką Rawa Mazowiecka
brzezinianie liczyli na przełamanie ze zdecydowanie
słabszym zespołem z Makowa. Fungis mimo, że nie należy do ścisłej czołówki walczącej o pierwsze miejsce

i awans do meczów barażowych to jest bardzo silnym
zespołem i zasłużenie występuje w grupie mistrzowskiej.
Mecz od samego początku
był bardzo wyrównany. Damian Antczak w pierwszych
setach rywalizował z Pawłem
Stopińskim na przewagi, ale
w trzeciej i czwartej partii
wygrał pewnie i tym samym
dał pierwszy cenny punkt po
zwycięstwie 3:1. Niestety na
drugim stole Marcin Dens
uległ 1:3 Marcinowi Modrance. W tym pojedynku decydujące okazały się końcówki
setów. Podobnie było w starciu Michała Gieragi z Piotrem Minkusem. Zawodnik

gospodarzy okazał się lepszy
pokonując tenisistę z Brzezin
3:1. Swojego rywala nie zdołał pokonać również Daniel
Świerczyński, który przegrał
po emocjonującym pięciosetowym pojedynku 2:3 z Michałem Misiakiem. Przed rywalizacją w parach gospodarze prowadzili w całym
meczu 3:1. Deble rządziły się
swoimi prawami. Damian
Antczak i Michał Gieraga
przegrali do zera z duetem
Paweł Stopiński/Piotr Minkus. Bardzo dobrze odegrali się natomiast Marcin Dens
i Daniel Świerczyński, którzy
w tie-breaku pokonali Marcina Modranke i Michała

Misiaka. Jeśli MLUKS chciał
wyjechać z Makowa z kompletem punktów musiał wygrać cztery kolejne pojedynki singlowe, ponieważ wynik spotkania brzmiał 2:4.
Nadzieje w serca brzezinian
wlał Michał Gieraga, który
3:2 uporał się z Pawłem Stopińskim. Niestety swój pojedynek na drugim stole
z Marcinem Modranką przegrał Daniel Świerczyński. Pozostała zatem walka o remis.
Na pierwszym stole swoją robotę wykonał Damian Antczak, który wygrał z Piotrem Minkusem 3:1, ale niestety na drugim Marcin Dens
przegrał 1:3 z Michałem Misiakiem. Ostatecznie w całym meczu MLUKS Brzeziny
przegrał z UKS Fungis Maków 4:6. Ta porażka sprawiła,
że nasz zespół spadł na szóste

miejsce w tabeli. W walce
o pierwsze miejsce nadal liczą się tylko dwa zespoły.
Bliżej triumfu jest STS Orlicz 1924 Suchedniów, który
ma aż cztery punkty przewagi nad MLUKS Dwójką Rawa
Mazowiecka.
Ostatnie dwa spotkania
w tym sezonie nasi tenisiści
rozegrają dopiero w połowie
kwietnia. Najpierw w sobotę
13 kwietnia o godzinie 16:00

MLUKS Brzeziny podejmie
LUKS Start Przygłów, a dzień
później w niedzielę 14 kwietnia o godzinie 12:00 brzezinianie zmierzą się z KS Energetykiem AMŁ Dzianiny
Łódź. Oba spotkania odbędą
się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych (Ekonomik), przy ulicy
Konstytucji 3-Maja 5 w Brzezinach. Wstęp dla widzów
jest wolny. 
 DS
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MAMY TO! PRZEDSZKOLE PASYWNE W ROGOWIE OTWARTE
Na ten moment wszyscy mieszkańcy Rogowa czekali z niecierpliwością od wielu miesięcy.
I oto nadszedł 28 lutego 2019 roku. Gminne przedszkole pasywne – najnowocześniejszy
tego typu obiekt w całym województwie łódzkim – zostało oficjalnie otwarte. Niezwykle
przestronny, komfortowy i kolorowy budynek stał się miejscem nauki i radosnej zabawy
dla ponad setki dzieci.
Uroczyste otwarcie przedszkola pasywnego w Rogowie zgromadziło ponad 150 gości. Wśród
nich znaleźli się między innymi parlamentarzyści, samorządowcy na szczeblu wojewódzkim,
powiatowym, gminnym, przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, nauczyciele, a także przedstawiciele najważniejszych lokalnych
instytucji i przedsiębiorstw. Nie zabrakło także organizacji i firm bezpośrednio zaangażowanych w realizację inwestycji: Piotra Szewczyka z Regionalnej Agencji Poszanowania Energii,
projektanta budynku Grzegorza Siergieja, Grzegorza Wieczorka – prezesa Grupy Ekoenergia Sp. z o.o. (generalnego wykonawcy inwestycji), Woja Wasilewskiego – wiceprezesa Spółki
Woj-art (podwykonawcy) oraz Daniela Szewczyka, dyrektora Phin Inwestycje Sp. z o.o. Gośćmi, bez których otwarcie nie mogło się odbyć byli też oczywiście sami mieszkańcy Rogowa,
a zwłaszcza dzieci wraz z rodzicami i dziadkami.
– Dzisiejsza data na stałe wpisze się w karty historii gminy Rogów i naszego przedszkola –
mówiła dyrektor przedszkola, Iwona Felczak. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu i oficjalnym

powitaniu gości zaprosiła wszystkich przybyłych na pierwszą część artystyczną, czyli koncert
w wykonaniu najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie należących do grupy Fifulki. Następnie dyrektor Iwona Felczak przedstawiła historię założenia i prowadzenia gminnego przedszkola, która sięgała lat 80 XX wieku. Zwróciła uwagę na stale rosnące potrzeby na
edukację przedszkolną w Rogowie. Wspominała też moment rozpoczęcia budowy, kiedy to
marzenia o nowej placówce, która pomieści wszystkie dzieci, zaczęły nabierać realnych kształtów. – I oto dziś, 28 lutego 2019 roku, znajdujemy się w nowoczesnym, pięknym przedszkolu, które jest placówką edukacyjną na poziomie europejskim. Przedszkolu, które pozwala na
optymalne wsparcie całościowego rozwoju dziecka na jednym z najważniejszych etapów jego
nauczania. Wszystko co prawdziwe, doniosłe przeżywa się najgłębiej w dzieciństwie, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. To kim jesteśmy i czym żyjemy w wieku dojrzałym sięga tamtych
dziecięcych lat – podsumowała dyrektor.
Przedstawienie muzyczno-ruchowe pod tytułem „Historia Gminnego Przedszkola w Rogowie w oczach dziecka” w wykonaniu przedszkolaków zakończyło pierwszą część uroczystości, dostarczając gościom wielu wzruszeń. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Rogów, Daniel
Kołada. – Witam radnych trzech kadencji, bo mniej więcej tyle czasu pracowaliśmy nad tym,
by dzisiaj móc otworzyć nowy budynek przedszkola w Rogowie. O potrzebie jego powstania
mówiło się już ponad 30 lat temu – zaznaczył wójt. – Kiedy zaczynaliśmy intensywnie pracować nad tym pomysłem, nie mieliśmy nawet jednego miliona, żeby zainwestować w to przedsięwzięcie. Wtedy znaleźliśmy unikalny program, który dofinansowywał budowę budynków
demonstracyjnych użyteczności publicznej, szczególnych w skali województwa – opowiadał
o początkach długiej drogi wójt. Wymienił i zaprosił na scenę wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani w inwestycję, którzy ją realizowali lub udzielali niezbędnego
wsparcia, wszystkich bez których nie przebiegałaby ona tak sprawnie. Serdecznym podziękowaniom oraz gratulacjom złożonym na ręce wójta nie było końca.
Momentem kluczowym uroczystości stało się przecięcie wstęgi, którego dokonali: Poseł na
Sejm Waldemar Buda, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Wojciechowski,
Przewodniczący Rady Gminy Rogów Robert Góra, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Rogowie Iwona Felczak, Starosta Brzeziński Renata Kobiera, Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada
oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Sztajbert. Przecięcie flagi poprzedziło poświęcenie budynku przez ks. Andrzeja Warszewika, proboszcza parafii Rogów. Po zakończeniu
części oficjalnej przyszła pora na zwiedzanie przedszkola. Nowoczesny, energooszczędny
obiekt, sterowany za pomocą aplikacji w telefonie, zrobił na gościach duże wrażenie.
Projekt pn.: “Budowa gminnego przedszkola w Rogowie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie
projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona Powietrza Poddziałanie
IV3.2. Ochrona powietrza. Koszt inwestycji wynosi 6.642.000,00 zł, a uzyskane na ten cel dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 4.327.834,53 zł.
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Wystartowała Brzezińska Liga Piłki Nożnej

R

ozpoczęła się kalendarzowa wiosna, a wraz z nią zainaugurowało wiele imprez
sportowych. Po wielu tygodniach i miesiącach przerwy wystartowały również
rozgrywki Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Do zmagań o mistrzowski tytuł
stanęło siedemnaście drużyn z Brzezin i okolic.

Liderami po dwóch rozegranych do tej pory kolejkach zostały Grube Wióry. Oprócz
nich komplet punktów na
swoim koncie ma aż pięć zespołów.
Mecze rozgrywane są na
obu brzezińskich orlikach
(przy Szkole Podstawowej nr
1 oraz przy Szkole Podstawowej nr. 2) co weekend, w sobotę i niedzielę. Sezon będzie podzielony na dwie rundy. W rundzie zasadniczej,
trwającej od marca do lipca, wszystkie drużyny zagrają między sobą, a następnie
najlepsza ósemka awansuje do rundy pucharowej tzw.
play-offów. Tam, od poziomu ćwierćfinału, rozpocznie
się walka o finał i wreszcie mistrzostwo Brzezin. Mecze finałowe, tak jak w ubiegłym
roku, zaplanowano na wrzesień. Pierwsza kolejka odbyła się w weekend 9-10 marca.

Bez wątpienia hitem wszystkich konfrontacji był derbowy mecz pomiędzy OKS i Misiami. Jedni z głównych faworytów do zwycięstwa w całych
rozgrywkach stworzyli wyrównane i emocjonujące widowisko. Rzutem na taśmę
Misie wygrały 8:7 i to one
jako pierwsze sięgnęły po
trzy punkty. W innych pojedynkach Red Devils wygrał
9:5 z Baka Juniors, Wybrzeże
Klatki Schodowej rozgromiło
debiutanta Polonię Niesułków
6:1, Grube Wióry nie dały
szans Grabarzom pokonując
ich 10:4. JRK Meble wygrał
5:0 z Bugo Hoss, a Wikingowie po zaciętej walce pokonali
5:4 Zielonych Bimbrowników.
Zacięta była również rywalizacja Ciamciarmciam z Badboys 7:6. Historyczny komplet punktów na swoje konto
dopisał także Rekord Brzeziny, który wygrał 6:4 z Zieloną

Stroną Mocy. Tym razem musiała pauzować Arka Brzeziny.
W drugiej kolejce widzowie
nie mogli narzekać na nudę.
W ośmiu spotkaniach padło aż 107 bramek co oznacza,
że była to jedna z najbardziej
obfitych w gole rund. Sobota rozpoczęła się od pojedynku debiutantów z Rogowa,
Ciamciaramciam z weteranami, Zielonymi Bimbrownikami. Choć w roli faworyta stawiani byli miejscowi, to goście gładko wygrali aż 16:2.
W tym samym czasie inny
z debiutantów, łódzka drużyna JRK Meble równie imponująco pokonała Arkę Brzeziny 13:0. Łodzianie po dwóch
kolejkach mają na koncie 18
goli zdobytych i ani jednego
straconego. Tego dnia odbyły
się jeszcze dwa pojedynki. Aktualny mistrz Red Devils zdołał po sporych męczarniach
dopisać trzy punkty w meczu

Start przed rozpoczęciem piłkarskiej wiosny



Już tylko godziny dzielą piłkarzy Startu Brzeziny od rozpoczęcia rundy wiosennej
łódzkiej klasy okręgowej. Czarno-czerwoni w inauguracyjnym meczu zmierzą się na
wyjeździe z Włókniarzem Pabianice.

W ostatnich meczach kontrolnych nasz zespół pokazał
się z bardzo dobrej strony.
W ostatni weekend brzezinianie odbyli sesję zdjęciową oraz rozegrali sparing
z czwartoligową Stalą Niewiadów. Wygląda na to, że
zespół jest dobrze przygotowany na ciężką rundę.
Świadczą o tym głównie
wyniki ze znacznie silniejszymi rywalami. W przedostatnim meczu kontrolnym
podopieczni grających trenerów Waldemara Pabiniaka
i Roberta Szuberta podejmowali na głównym boisku Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach
trzecią drużynę łódzkiej klasy okręgowej Zawiszę Rzgów.
Zespół, który ma minimalną
stratę do rezerw ŁKS Łódź
i Widzewa Łódź to jedna
z najsilniejszych ekip. Mimo
to Start pokazał się z bardzo
dobrej strony i pokonał rywali 2:0. Oba gole dla brzezinian strzelił Dariusz Szymanek. Poprzeczka jeszcze

wyżej została podniesiona tydzień później. W ostatni weekend czarno-czerwoni w generalnym sparingu
zmierzyli się z czwartoligową
Stalą Niewiadów. Co prawda tego dnia wystartowała
IV liga łódzka, ale ze względu na wycofanie się Zawiszy Pajęczno liczba zespołów w rozgrywkach zmniejszyła się do siedemnastu i co
za tym idzie co kolejkę jeden
zespół zmuszony jest pauzować. Piłkarze z Niewiadowa nie chcieli tracić terminu
i dlatego bez wahania zgodzili się na przyjazd do Brzezin. Mecz kontrolny poprzedziła krótka sesja zdjęciowa.
Wzięli w niej udział prawie
wszyscy zawodnicy i działacze. Po wspólnym zdjęciu kadry oba zespoły udały
się na rozgrzewkę. Jeśli chodzi o ruchy transferowe wiadomo na pewno, że drużynę Startu opuści co najmniej
trzech zawodników. Przygodę z piłką zakończył Piotr
Nawrocki, przerwę w grze

ogłosił Kamil Szymanek, Adrian Olszewski przeniósł się
do lidera II grupy łódzkiej
klasy A – LKS Różyca. Nie
wiadomo jak będzie z grą
Tomasza Kaźmierczaka, który ostatnio nie brał udziału w zajęciach treningowych oraz meczach kontrolnych. Rąbka tajemnicy jeżeli
chodzi o wzmocnienia naszej drużyny uchylił sparing
ze Stalą. Po długiej przerwie
do bramki wraca Krzysztof Bogdan. W czarno-czerwonych barwach zobaczymy również utalentowanego
i charyzmatycznego Damiana Radowicza, który kiedyś występował w Widzewie
Łódź. Oprócz nich zespół
wzmocni jeszcze co najmniej
Bartosz Kowalczyk. Ten piłkarz strzelił w meczu kontrolnym z czwartoligowcem
jedną bramkę. To wystarczyło do remisu 1:1. Przyjezdni strzelili gola i mieli rzut karny, który pewnie
obronił wspomniany wcześniej Krzysztof Bogdan. Co

z Grabarzami, wygrywając
4:3. Z kolei trzecia najlepsza
drużyna, OKS również zafundowała grad goli wygrywając
z Bugo Hoss 15:3. Niedzielne
mecze zainaugurował pojedynek Baka Juniors z Bad Boys.
Górą byli ci pierwsi wygrywając z powracającymi po roku
absencji “Złymi Chłopcami”
11:1. Najwięcej bramek padło
w meczu Grube Wióry - Zielona Strona Mocy. Aktualny
wicemistrz pokonał Zieloną
Stronę Mocy aż 17:4 co pozwoliło im na utrzymanie się
na pierwszym miejscu. Na zakończenie 2. kolejki Misie pokonały Polonię Niesułków 5:0,
a w hitowym starciu Rekord
Brzeziny wygrał z Wybrzeżem
Klatki Schodowej 7:6, chociaż
jeszcze pięć minut przed końcem meczu przegrywał aż 3:6.
Ze względu na nieparzystą
ilość drużyn pauzowali Wikingowie. Po dwóch kolejkach
z kompletem punktów i najlepszym bilansem na szczycie tabeli znajdują się Grube
Wióry. Kompletem zwycięstw
mogą pochwalić się także JRK

Meble, Ciamciaramciam, Misie, Red Devils i Rekord Brzeziny.
Trzecia kolejka odbędzie się
w najbliższy weekend 23/24
marca. W sobotę 23 marca
na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 18:00
Grabarze zmierzą się z Bad
Boys, a półtorej godziny później na murawę wybiegną piłkarze: Rekordu Brzeziny i Misiów. Na godzinę 19:30 na Orliku przy Szkole Podstawowej
nr 1 zaplanowano pojedynek
Grubych Wiórów z Wybrzeżem Klatki Schodowej, zaś godzinę wcześniej (18:00) Baka
Juniors zmierzy się z Zielonymi Bimbrownikami. W niedzielę 24 marca na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr 2
o godzinie 17:00 Ciamciaramciam zmierzy się z Wikingami, a półtorej godziny później
OKS podejmie Arkę Brzeziny. O godzinie 17:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej
nr 1 Polonia Niesułków spotka się z Bugo Hoss, a o godzinie 18:30 Zielona Strona Mocy
skonfrontuje się z Red Devils.

W tej serii zmagań pauzować będzie łódzki zespół JRK
Meble. Czwartą kolejkę zaplanowano natomiast na sobotę i niedzielę 30/31 marca. Pierwszego dnia na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr 1
o godzinie 18:00 Grabarze zagrają z Zielonymi Bimbrownikami, a o godzinie 19:30 Polonia Niesułków skonfrontuje
się z Arką Brzeziny. Na Orliku przy Szkole Podstawowej
nr 2 o godzinie 18:00 Rekord
Brzeziny zmierzy się z Bugo
Hoss, a półtorej godziny później OKS podejmie JRK Meble. Drugiego dnia na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr
2 o godzinie 17:00 dojdzie do
starcia Grubych Wiórów z Misiami, a o godzinie 18:30 Baka
Juniors zagra z Wikingami.
Na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 o godzinie 17:00
dojdzie do meczu Wybrzeża
Klatki Schodowej z Red Devils, a półtorej godziny później
Zielona Strona Mocy zmierzy się z Bad Boys. Tym razem
pauzować będzie Ciamciramciam.
 DS

do dalszych ruchów kadrowych musimy wstrzymać się
do pierwszego meczu o ligowe punkty. A to spotkanie
już w najbliższy weekend.
Brzezinianie rundę wiosenną rozpoczną w sobotę
23 marca o godzinie 15:00.
Tego dnia i o tej porze zmierzą się na wyjeździe na Stadionie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ulicy
Stefana Grota Roweckiego

3 w Pabianicach z miejscowym Włókniarzem. Natomiast pierwszy mecz ligowy
w tym roku na obiekcie Stadionu Miejskiego w Brzezinach przy ulicy Sportowej 1 odbędzie się w sobotę
30 marca o godzinie 15:30,
a rywalem czarno-czerwonych będzie GKS Ksawerów.
Zarząd Brzezińskiego Klubu Sportowego Start Brzeziny informuje, że w sobotę

30 marca po ligowym meczu
z GKS Ksawerów odbędzie
się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok. Pierwszy termin przewidziano na
godzinę 17:15, a drugi na godzinę 17:30. Oprócz spraw
formalnych i finansowych
na spotkaniu zostaną poruszone inne kwestie dotyczące funkcjonowania klubu.
 DS

Złoty medal Damiana Jóźwiaka w Łasku



Znakomicie spisał się Damian Jóźwiak podczas zawodów Międzynarodowego
Turnieju Sztuk Walki Furo Karate. Brzezinianin zajął pierwsze miejsce w silnie
obsadzonej kategorii i dzięki temu na jego szyi zawisł złoty medal.

To kolejny sukces naszego reprezentanta w karierze
i pierwszy w tym roku w tej
niezwykle walecznej odmianie sportu.
Impreza odbyła się w sobotę 16 marca w hali sportowej w Łasku. Głównym
organizatorem Międzynarodowego Turnieju Sztuk
Walki Furo był Fight Klub
Zanshin Łask. Na zawody
zjechało wielu zawodników
z najdalszych zakątków naszego kraju oraz goście zagraniczni z Niemiec i Grecji.

Turniej trwał cały dzień,
a rywalizacja rozpoczęła się
od najmłodszych i najlżejszych kategorii, stopniowo
przenosząc się do tych najbardziej widowiskowych.
Zacięte i wyrównane walki niezależnie od wyniku
kończyły się zawsze w ten
sam sposób – przybiciem
piątki z przeciwnikiem.
Oprócz tego fighterzy dziękowali i oddawali szacunek
również swoim trenerom.
Duch fair-play obowiązywał
przez całe zawody. Damian

Jóźwiak, który na co dzień
reprezentuje bar wy klubu FURO Łódź, trenuje od
wielu lat pod okiem trenera Tomasza Kwiatkowskiego. Brzezinianin posiada 1
Dan Furo i cały czas rozwija się w tej dyscyplinie sportu. W Łasku zajął pierwsze
miejsce startując w formule K1 w kategorii plus 96kg.
Ta wygrana to wstęp do kolejnych prestiżowych zawodów, które odbywać się będą
na terenie całej Polski.
 DS
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EBeeRy Brzeziny zaprasza na wspólne wyganianie zimy
24 marca o godzinie 11.30
Klub Motocyklowy EBeeRy
Brzeziny wygania zimę i wita
wiosnę oraz nowy sezon motocyklowy. Klub zaprasza
wszystkich motocyklistów,
miłośników jednośladów

oraz mieszkańców (szczególnie młodszych) na symboliczne przywitanie wiosny
w okolicy jazu w Parku Miejskim w Brzezinach. Marzannę w tym roku po raz kolejny przygotuje Muzeum

Regionalne w Brzezinach. Dla
najmłodszych przewidziano
drobne słodkości. Miejmy nadzieję, że wspólne wypędzenie zimy z motocyklistami będzie skuteczne i wreszcie zawita wiosna. 
 GK

III Koluszkowsko – Brzezińska Ekstremalna Droga Krzyżowa
W piątek 5 kwietnia po raz
trzeci wyruszy Koluszkowsko - Brzezińska Ekstremalna
Droga Krzyżowa. Po wieczornej Eucharystii wierni wyruszą na trasę idąc samotnie lub
w maksymalnie 10 – osobowej
grupie, w milczeniu. We wskazanych miejscach trasy (na 14
stacjach) wierni zatrzymują się
medytując nad przygotowywanymi rozważaniami, równocześnie w każdym momencie mogą zatrzymać się, aby
odpocząć. Każdy uczestnik
wyruszający na tę nocną wędrówkę może pobrać ze strony
internetowej 2 mapy lub otrzymać wszystko tuż przed EDK.

Jedna mapa wskazuje trasę,
a druga to rozważania, które nadają kierunek wędrówce wewnętrznej. Zainteresowani mogą dowiedzieć się lub
zapisać na stronie internetowej www.edk.org.pl. wpisując
w wyszukiwarkę hasło: „Ekstremalna Droga Krzyżowa”.
„Nasza Ekstremalna Droga Krzyżowa rozpocznie się
w piątek 5 kwietnia o godz.
21:00 w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach. Potem wyruszymy
w kierunku kościoła farnego
w Brzezinach, gdzie ciepłą herbatą wczesnym rankiem w sobotę wszystkich uczestników

przywitają brzezińscy Skauci
Europy – Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego oraz zaangażowani parafianie – mówi
Janusz Nowański współorganizator Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej ze strony brzezińskiej.
Od ubiegłego roku można
wybrać trasę liczącą blisko 42
km - przez Felicjanów, Długie,
Świny, Popień, Jeżów, Jasienin Duży, Rogów, Rozworzyn
i Szymaniszki, albo krótszą ok.
31 kilometrów przez Kaletnik,
Gałków Mały i Duży, Gałkówek Kol., cmentarz Pustułka,
Małczew, Helenów, Paprotnię
oraz Polik. 
 GK

Turniej karate w Ujeździe



10 marca w Ujeździe odbył się V Ogólnopolski Turniej Karate Wszechstylowego. Zawody
zorganizowane zostały przez brzezińską Akademię Sztuk Walki Fight and Win oraz
łódzki Klub Karate Sportowego Kumite.

„Była to kolejna inicjatywa
podjęta przez zaprzyjaźnione
kluby mająca na celu promocję karate jako sportu oraz
sztuki walki ponad podziałami organizacyjnymi. Dzięki
temu w turnieju można było
zobaczyć zawodników z organizacji kyokushin, shinkyokushin, uechi-ryu, shidokan, kyokushinkai, goju ryu
– mówi sensei Krzysztof Derach z Akademi Sztuk Walki Fight and Win. Organizację turnieju wsparł wójt gminy Ujazd Artur Pawlak oraz
sponsor główny imprezy firma General Fresh. Do walk
przystąpiło ponad 220 zawodników z 18 klubów z całej Polski. Uczestnicy rywalizowali w konkurencji karate, w której o zwycięstwie

decydują przede wszystkim
aktywność zawodnika w czasie walki oraz celne kopnięcia
na strefę jodan. Dla zachowania bezpieczeństwa początkujących zawodników zostały całkowicie zabronione
kopnięcia frontalne na głowę
oraz wykorzystanie kopnięć
kolanem. Walki stały na wysokim poziomie i dostarczyły obserwatorom, rodzicom,
uczestnikom wielu sportowych wrażeń.
Z aw o d n i c y A k a d e m i i
Sztuk Walki przywieźli ze
sobą 30 medali, zaś zawodnicy z Brzezin, którzy stanęli na podium to Adam Sobolewski – brązowy medal, Nikolas Lepski – srebrny medal,
Witold Sobolewski – srebrny medal, Dominika Lepska

– srebrny medal, Mariusz
Szczepocki – srebrny medal, Kuba Marczyk – srebrny
medal, Marta Ostrowska –
srebrny medal, Mikołaj Psonak – złoty medal, Alicja Studzińska – brązowy medal,
Patrycja Dąbrowska – złoty medal, Pola Dąbrowska –
brązowy medal. Najmłodszy
zawodnik turnieju niespełna 6 letni Maciej Reszka zdobył pierwsze miejsce, puchar
oraz medal. Otrzymał także
dyplom dla najmłodszego zawodnika turnieju. Najstarszy
zawodnik turnieju pochodzi z Akademii Sztuk Walki
F&W - Waldemar Waltratus
obchodzący podczas turnieju
swoje 59 urodziny wywalczył
brązowy medal. 
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REKLAMA

Kredyt bez
zabezpieczeń
- od 50 - 200 tyś.
Finansowanie
przez Bank
specjalista
Andrzej Bobrowski

tel. 601 860 370

Zakup ziemi,
maszyn i urządzeń
specjalistycznych innych ...
Finansowanie przez Bank specjalista Andrzej Bobrowski

tel. 601 860 370

23. nabożeństwo Drogi Krzyżowej na ulicach Brzezin



W niedzielę 31 marca o godz. 16.00 ulicami Brzezin przejdą wierni uczestniczący
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, organizowanej w Brzezinach po raz 23. Wierni,
niosąc krzyż, dają publiczne świadectwo swojej wiary.

Uczestnicy wyruszą z kaplicy Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i przejdą ulicami kardynała Wyszyńskiego, Głowackiego,
Modrzewskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Reformacką, Moniuszki, Siedzikówny „Inki”, Piłsudskiego, Spacerową, Kościuszki
i Chopina. Będzie to wspólne nabożeństwo wiernych
wszystkich trzech brzezińskich parafii – Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej, gdzie rozpocznie się
Droga Krzyżowa, parafii św.
Franciszka z Asyżu w Brzezinach, przy kościele której zlokalizowana będzie VI
stacja oraz Podwyższenia
św. Krzyża, gdzie niedzielne
nabożeństwo zakończy się
AUTOPROMOCJA

udzieleniem błogosławieństwa relikwiami.
Poszczególne stacje, przy
któr ych będą prowadzone rozważania, znajdować
się będą przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, II
ul. Głowackiego 43 – ZUS,
III – ul. Głowackiego 35, IV
– skrzyżowanie ulic Głowackiego i Modrzewskiego, V – ul. Modrzewskiego
– vis a vis Modrzewskiego
2a, VI – Kościół św. Franciszka z Asyżu, VII – skrzyżowanie ulic Reformackiej
i św. Anny, VIII –skrzyżowanie ulic Moniuszki i Siedzikówny „Inki”, IX –skrzyżowanie ulic Siedzikówny
„Inki” i Piłsudskiego, X –
ul. Piłsudskiego DPS, XI –
ul. Piłsudskiego 39, XII przy

skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Spacerowej, XIII –
skrzyżowanie ulic Kościuszki i Spacerowej, a ostatnia
XIV przy wschodniej bramie Kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża. Rozważanie przy poszczególnych
stacjach Drogi Krzyżowej
poprowadzi ks. kan. Andrzej Chmielewski proboszcz parafii pw. św. Teresy w Zgierzu.
Na z a k o ń c z e n i e n i e dzielnej Drogi Krzyżowej
wiernym udzielone zostanie błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego, a o godz. 18.00 w kościele pw. Podwyższenia św.
Krzyża odprawiona zostanie
msza święta.
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