Ciekawi ludzie – muzyk o wielu twarzach,
rozmowa z Pawłem Lange 							str. 10
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niedzielę 7 lipca w Brzezinach odbył się zlot motocyklistów organizowany
przez Klub Motocyklowy EBeey Brzeziny współfinansowany ze środków miasta
Brzeziny w formie dla organizacji pozarządowej. Uczestniczyła w nim rekordowa
ilość motocykli, których liczba przekroczyła 600.

Zlot rozpoczął się o godz.
13.30 mszą św. w klasztorze oo.
Franciszkanów przy ul. Reformackiej w Brzezinach. W kaplicy Matki Bożej Fatimskiej
o. Eryk odprawił nabożeństwo
dla miłośników motocykli.
Msza św. zakończyła się specjalnym błogosławieństwem
dla miłośników jednośladów
oraz poświęceniem motocykli. Następnie w policyjnej asyście uczestnicy zlotu paradnie

przejechali ulicami miasta na
teren boiska Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 w Brzezinach.
Na scenie znajdującej się na
parkingu Szkoły Podstawowej
nr 2 burmistrz Brzezin Ilona
Skipor, przewodniczący Rady
Miasta Grzegorz Maślanko
oraz Daniel Strumian z Klubu Motocyklowego EBeey
Brzeziny oficjalne otworzyli zlot. „Czuję się zaszczycona
gdyż występuję w podkoszulce

Klubu Motocyklowego EBeey
Brzeziny. Cieszę się, że zebraliśmy się tutaj tak licznie. Życzę udanego zlotu i już dzisiaj
zapraszam na przyszłoroczny zlot być może na większym
placu tak aby wszyscy się pomieścili – powiedziała burmistrz Ilona Skipor. „Udało się urządzić pierwsze miejsce parkingowe na placu Jana
Pawła II dla 10 motocykli. Będziemy się starali aby były kolejne - powiedział przewodniczący Rady Miasta Grzegorz
Maślanko. Teren zielonego
boiska przeznaczony został na
parking dla motocykli. Trzeba przyznać, że teren wielkości
piłkarskiego boiska z trudem
pomieścił wszystkich uczestników zlotu. Na terenie parkingu Szkoły Podstawowej nr
2 dla uczestników zlotu przygotowany był ciepły posiłek,
a także znajdowały się stoiska z motocyklowymi kosmetykami i ubraniami. Specjalne
miejsce przy scenie zajął Wiesław Woźniakowski i jego motocykl, którym ścigał się w wyścigach ulicznych. Oryginalny motocykl wyścigowy WSK
175 cm3 z dopuszczonymi regulaminem modyfikacjami
(m. in: kołami, zawieszeniem
przednim oraz hamulcami od
motocykla MZ ETZ 250cm3).
Mistrz prezentował także zdobyte przez siebie puchary
i zdjęcia, artykuły z gazet i programy wyścigów dobrze oddające atmosferę sportu motocyklowego w latach 70-tych
i 80-tych XX wieku. Mimo
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dość słusznego wieku (urodzony w 1942 roku) bez trudu wsiadał na swój motocykl.
Wiesław Woźniakowski początkowo brał udział w motocyklowych rajdach turystycznych oraz obserwowanych.
W 1973 roku rozpoczął starty

w wyścigach ulicznych. Ścigał
się na specjalnie do tego przystosowanym motocyklu WSK
początkowo w klasie 125cm3
a następnie 175cm3.
cd. na str. 2
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cd. ze str. 1
W latach 1978 oraz 1979
plasował się w czołówce polskich zawodników. Od 1976
roku do zakończenia kariery,
którą zakończył w 1991 roku
reprezentował klub Dąbrowa
Łódź.
Blisko sceny rozgrywane
były także konkursy. Jedne
przeznaczone były dla dzieci inne dla dorosłych. Najstarszy motocykl należał do
Pana Michała z Brzezin. Jawa
250 z roku 1960 była najstarszym motocyklem na zlocie.
Najdłuższą odległość na zlot
pokonał mieszkaniec Rybnika, którego odległość do
domu wyniosła ok. 200 kilometrów. Były także konkursy na najdłuższą brodę uczestnika zlotu, odnalezienie naklejek klubowych, najszybsze
zamieszczenie zdjęcia na Facebooku z członkami klubu,
a także licytacja podkoszulki
burmistrz Brzezin z przeznaczeniem na wyposażenie motoambulansu.
Najwięcej emocji wzbudził czterobój obejmujący

rzut oponą motocyklową, slalom w alkogoglach, nakręcanie nakrętki na śrubę na czas
oraz bieg z kierownicą motocyklową z piłeczką. Po podsumowaniu wyników w tym
konkursie bezkonkurencyjny
okazał się Mariusz Pązik, który zdobył nagrodę główną kurs prawa jazdy kategorii A.
Wśród panów I miejsce zajął
Marcin Białobrzeski, II miejsce Jarosław Kostecki, III miejsce Marcin Sabanty, wśród
pań I miejsce zajęła Katarzyna
Gąciarek, II miejsce Danuta

Miślińska, zaś III miejsce Katarzyna Andrzejewska. Wśród
dzieci I miejsce zajęła Michalina Kotecka. Zwycięzcy

otrzymali nagrody. „Dziękuję
za przybycie i mam nadzieję,
że w przyszłym roku zlot będzie jeszcze większy. Zjedźmy

się w Brzezinach za rok.- powiedziała na zakończenie zlotu burmistrz Ilona Skipor.
„Bądźmy tutaj razem za rok

- pożegnał uczestników zlotu przewodniczący rady Grzegorz Maślanko.
 GK

REKLAMA

Rada Nadzorcza Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza konkurs na stanowisko
Z-CY PREZESA ds. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH/GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wymagania wobec kandydatów:
- ukończone studia wyższe o kierunku ekonomicznym,
- znajomość Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
- co najmniej 5 letni staż pracy w dziale finansowo – księgowym na stanowisku Głównego Księgowego lub Zastępcy Głównego
Księgowego, w tym 2 letni w spółdzielni mieszkaniowej lub innej instytucji zarządzającej zasobami mieszkaniowymi,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie),
- dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych programów finansowo-księgowych,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- znajomość ustawowych obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Głównego Księgowego, w tym przepisów ordynacji podatkowej, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o rachunkowości,
- umiejętność opracowywania planów gospodarczo-finansowych, rocznych sprawozdań finansowych oraz analiz ekonomicznych,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
Oferta powinna zawierać:
- list motywacyjny,
- CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,
- kserokopie dokumentów /dyplomów ukończenia studiów, uprawnień, świadectw pracy/ poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydatów,
- oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych,
- oświadczenie, że przeciwko Kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub karno – skarbowe,
- oświadczenie, że Kandydat nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem
Rady Nadzorczej Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi Kandydatami będą przeprowadzane w uzgodnionych terminach. Oferty należy złożyć
do dnia 19.08.2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Głowackiego 7/11 w
Brzezinach, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ KONKURS ” tel. (46) 874 – 41 – 22. Rada Nadzorcza BSM zastrzega sobie
prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie bez podania przyczyny.
Informujemy, że Administratorem danych jest Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Brzezinach przy ul. Głowackiego 7/11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

REKLAMA

Wyciąg z ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza
Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 134/2019 z 26 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1. 3809/5 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi
księgę wieczystą Nr LD1B/00043521/4
Cena wywoławcza – 45.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
2. 3809/6 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi
księgę wieczystą Nr LD1B/00043520/7
Cena wywoławcza – 45.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
Przetargi odbędą się w dniu 7 sierpnia 2019 r. odpowiednio o godz. 9.00 i 9.45 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810, w terminie do 30 lipca
2019 r. włącznie. Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %. Pierwsze przetargi były przeprowadzone 25 czerwca 2019 r., jednak zakończyły się
wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny powyższe nieruchomości znajdują się w
obszarze oznaczonym symbolem: 1-26 MNu o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym: zabudowa usługowa. Szczegółowe informacje o przetargach
udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargach znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. Burmistrz Miasta Brzeziny
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny
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piątek 28 czerwca z okazji Dnia Ojca w ramach cyklu „Podwieczorek z gwiazdą” Centrum Promocji i Kultury
zorganizowało w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny spotkanie z wybitnym aktorem teatralnym
i telewizyjnym Arturem Barcisiem, znanym chociażby jako Tadeusz Norek z serialu „Miodowe lata”.

Spotkanie poprowadził Leszek Bonar. Znakomity aktor odpowiadał na pytania
nie tylko prowadzącego to
spotkanie Leszka Bonara ale
także publiczności. Podczas
blisko dwugodzinnego spotkania aktor wiele opowiadał

o sobie, o zawodzie aktora,
o granych rolach. Wspominał jak to się stało, że niepozorny z niedowagą został aktorem, a pierwszą rolę zagrał
już na studiach. Bez wątpienia w dostaniu się na studia i to za pierwszym razem

pomogła mu determinacja
oraz wygrane konkursy recytatorskie. Aktor z bardzo
piękną dykcją zademonstrował kilka ćwiczeń i piosenek
dzięki którym można mówić bardzo wyraźnie. Bardzo
chętnie odpowiadał także na

pytania publiczności i pozował do zdjęć rozdając autografy.
 GK

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego

W

niedzielę 23 czerwca na terenie stadionu miejskiego w Brzezinach odbyły się
organizowane już po raz dziewiąty Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu brzezińskiego.

W niedzielnych zawodach organizowanych przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Brzezinach oraz
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych RP w Brzezinach uczestniczyło 9 drużyn
męskich oraz jedna młodzieżowa drużyna pożarnicza.
Zawody obejmowały ćwiczenie bojowe oraz sztafetę

pożarniczą z prądownicą. Na
I miejsce po sztafecie wysunął
się faworyt zawodów OSP Polik, który to zadanie wykonał
w niecałe 59 sekund. II miejsce po sztafecie zajmowała
drużyna strażaków z Jeżowa,
zaś III z Woli Cyrusowej. Po
ćwiczeniach bojowych, które
najszybciej wykonali druhowie z Jeżowa w zaledwie 36,31
sekund było jasne, że to oni
wygrają powiatowe zawody.
Ich łączny czas wyniósł 96,63
sekund. II miejsce zajęli strażacy z Polika, zaś III z Jordanowa. Kolejne miejsca zajęły
drużyny Ochotniczych Straży
Pożarnej Witkowice, Rogów,
Wola Cyrusowa, Przybyszyce,
Brzeziny. Warto odnotować

100% zdawalności egzaminu maturalnego w LO im. Jarosława Iwaszkiewicza

sukces młodzieżowej drużyny
pożarniczej z Brzezin, która
zarówno sztafetę jak i ćwiczenie bojowe wykonała w czasie niewiele ponad 3 minuty. W przerwie zawodów mali
strażacy zademonstrowali także pokaz swoich umiejętności.
Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez
samorządy, komendę powiatową oraz zarząd powiatowy,
zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Zawody obserwowane były m.in.
przez posła na Sejm RP Romana Sasina, starostę brzezińskiego Renatą Kobierę, wicestarostę Ryszarda Śliwkiewicza, przewodniczącego Rady
Powiatu Krzysztofa Bogdańskiego, burmistrz Brzezin Ilonę Skipor, przewodniczącego
Rady Miasta Grzegorza Maślanko, wójta Gminy Brzeziny

Barbarę Hojnacką, przewodniczącego Rady Gminy Marka Kolasę, z-ca wójta Gminy
Dmosin Arkadiusza Garnysa, wójta Gminy Rogów Daniela Koładę, komendanta powiatowego PSP w Brzezinach
Dariusza Guzka, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Brzezinach Lechosława Jarzęba,
z-cę Krzysztofa Czułno oraz

przedstawicielkę Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, którym
przypadł zaszczyt wręczania nagród. Niedzielne zawody potwierdziły bardzo dobre
wyszkolenie i przygotowanie
strażaków. Mając takich druhów możemy spać spokojnie.
 GK

Zapisy do deblowego turnieju tenisa ziemnego

Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza po raz kolejny zaprezentowało wysoki
poziom nauczania. W bieżącym roku szkolnym wszyscy abiturienci zdali egzamin
maturalny. Tym samym brzezińskie liceum znacznie przewyższyło średnie wyniki szkół
województwa łódzkiego, w których zdawalność ukształtowała się na poziomie 80,5%.

Brzezińskie Towarzystwo Tenisowe organizuje deblowy turniej tenisa ziemnego. Zawody odbędą się w weekend 3/4 sierpnia sobota/niedziela na kortach Stadionu Miejskiego
w Brzezinach przy ulicy Sportowej 1. Patronat nad imprezą objęła Burmistrz Miasta
Brzeziny Ilona Skipor.

Warto zaznaczyć, że wielu uczniów LO im. J. Iwaszkiewicza uzyskało z poszczególnych
przedmiotów bardzo wysokie
wyniki, np. 98% z języka angielskiego na tle średniej krajowej 78 %; 94 % z matematyki na tle średniej krajowej 69%;

Celem turnieju jest przede wszystkim dobra zabawa, wzajemna integracja oraz popularyzacja tenisa ziemnego na terenie miasta Brzeziny i okolic. Zgłoszenia będą przyjmowane
do środy 31 lipca. Zawodnicy muszą posiadać własny sprzęt sportowy (rakieta tenisowa)
i strój. Zawody będą rozgrywane bez podziału na kategorie wiekowe. Mogą w nich brać
udział również miksty. Zapisy oraz wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 600-430-242. Zapraszamy serdecznie wszystkich sympatyków oraz
mieszkańców wraz z całymi rodzinami do wspólnego kibicowania.



73% z języka polskiego na tle
średniej krajowej 55%; 80%
z języka niemieckiego na tle
średniej krajowej 63%. Powyższe wyniki świadczą o tym, że
brzezińskie liceum bardzo dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego i tym samym

daje możliwość studiowania na wymarzonych kierunkach. Serdecznie gratulujemy
uzyskanych wyników wszystkim maturzystom oraz kadrze
pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach.

4
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

pow i at

brzeziński

Starostwo Powiatowe w Brzezinach • ul. Sienkiewicza 16 • 95-060 Brzeziny • tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl • starostwo@powiat-brzeziny.pl • promocja@powiat-brzeziny.pl

I Zjazd Rodzin i Przyjaciół Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

R

odzina to nie przeszłość, nie można o niej nie myśleć. Człowiek ma ją w sercu,
dokądkolwiek idzie…..”, pod takim hasłem w dniu 6 czerwca 2019r. odbył się
I Zjazd Rodzin i Przyjaciół Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
Organizatorami wydarzenia byli Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz
Starostwo Powiatowe w Brzezinach.

Uroczystości rozpoczęła się
Mszą Św. w intencji mieszkanek DPS i ich rodzin,
którą odprawili ks. Proboszcz Krzysztof Nalepa
z parafii Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie oraz ks. Proboszcz Jarosław Pater z parafii Najświętszego Serca
Jezusowego i św. Małgorzaty Marii Alacoque w Łodzi.
Następnie ks. Jarosław Peter wygłosił referat na temat rodziny i jej roli w życ iu k a ż d e go c z ł ow i ek a .
Aldona Świderek Dyrektor DPS w Dąbrowie wraz
z kierownikiem Witoldem
Wiśniewskim przedstawili zakres działalności i warunków DPS, jego sukcesy
i dalsze plany na przyszłość.
Przedstawicielka R ady
Mieszkanek DPS w Dąbrowie, mówiła o domu pełnym wzajemnej życzliwości,

szacunku oraz o ogromnym wsparciu ze strony
personelu medycznego jak
i wszystkich pracowników
DPS w Dąbrowie. Uczestnicy uroczystości wspólnie
odśpiewali „Hymn Domu”.
Najważniejszym punktem
wydarzenia było otwarcie
HIPOTERAPII. Zorganizowana została aukcja prac
plastycznych, wykonanych
przez mieszkanki domu
której dochód w całości został przeznaczony na kolejną inwestycję „w ludzi”
– dogoterapię. Mieszkanki domu mają niesamowity
talent aktorski, który mogły
zaprezentować w spektaklu
teatralnym „O dwóch takich co ukradli księżyc czyli
…. Każdy kij ma dwa końce”. Biesiada rodzinna to radość i zabawa, której towarzyszyły gry i zabawy, przejażdżki bryczką, ognisko,

taniec i śpiew, w tle słychać było folkowy zespół
„ Góralska Hora” oraz zespół „Iskra”. Na ręce Aldony Świderek Dyrektor DPS
w Dąbrowie płynęły serdeczne życzenia i podziękowania za pracę i trud na
rzecz placówki oraz ogromne serce.

Podpisanie umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Renata Kobiera Starosta Brzeziński wraz z Ryszardem Śliwkiewiczem Wicestarostą podpisali umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie dla Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie do zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych oraz na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Szkoły Podstawowej nr 2
im A.F. Modrzewskiego w Brzezinach.
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Wspólnie do celu - turniej strzelecki o puchar komendanta powiatowego policji

Z

inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach Marcina Grzelaka przy
wsparciu starosty brzezińskiego Renaty Kobiery i burmistrza miasta Brzeziny Ilony
Skipor oraz wójta gminy Dmosin Danuty Supery 26 czerwca na odkrytej strzelnicy
w Kamieniu należącej do Daniela Sasina odbył się turniej strzelecki o Puchar
Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach.

Do zawodów strzeleckich
przystąpiły drużyny Policji,
Straży Pożarnej, samorządowców z powiatu, miasta
Brzeziny, harcerzy, uczniów
klasy mundurowej Liceum
Ogólnokształcącego w Brzezinach oraz drużyna Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
Zawody miały na celu szerzenie zdrowej rywalizacji

i zasad fair play. Były również doskonałą okazją do
propagowania wśród młodzieży pracy w Policji. Każdy strzelec miał trzy strzały
próbne oraz 10. Oczywiście
liczyła się suma 10 najlepszych trafień do tarczy. Indywidualnie najlepszymi
strzelcami okazali się podinsp. Dariusz Kurek z KPP

Brzeziny, podkom. Zbigniew Cupryn z KPP Brzeziny oraz starosta brzeziński Renata Kobiera. Drużynowo wygrała Komenda
Powiatowa Policji w Brzezinach, II miejsce przypadło powiatowi brzezińskiemu,
III miejsce Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach ,

IV zajęło miasto Brzeziny,
a kolejne Związek Strzelecki
Strzelec, ZHP oraz Liceum
Ogólnokształcące w Brzezinach Wśród najlepiej trafiających do tarczy strzelców
spośród harcerzy byli Karolina Jędrzejczyk, Dominika Budkiewicz i Agnieszka
Sośnicka, spośród Związku
Strzeleckiego Zofia Koszewska, Marcin Balcerak i Sebastian Balcerak, zaś wśród licealistów Jakub Kacprzyk,
Aleksandra Świderek i Adrian Koszycki i to oni otrzymali nagrody rzeczowe. Po

konkursie strzeleckim odbył się pokaz umiejętności
strzeleckich w wykonaniu

osób prowadzących strzelnice.
 GK

Rozpoczął się remont Muzeum Regionalnego w Brzezinach

R

ozpoczęły sie prace remontowe w ramach projektu „Zaginione Miasto – stworzenie
systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”
współfinansowanego ze środków unijnych..

Umowa zawarta z Zakładem
Remontowo Budowlanym
„Amer- Bud” Jabłońscy Spółka Jawna, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim zakłada
realizację inwestycji w dwóch
etapach. W pierwszym którego koszt określony jest na 1,2
mln zł, zakłada remont budynku głównego i oficyny.
Dwa tygodnie temu rozpoczął się remont oficyny obejmujący zbicie wtórnego tynku
na elewacji, oczyszczenie i impregnację cegieł, wymianę pokrycia dachowego (pokrycie
blachodachówką, zastąpienie
wtórnych facjat oknami połaciowymi) wraz z rynnami,
wyburzenie wtórnego ganku
i wykonanie nowego podestu wejściowego, przebudowę
wejścia do kotłowni, wymianę
stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz budowę drewnianej pergoli nad drzwiami
od strony ogrodu.
Już wkrótce rozpoczną się
prace przy budynku głównym,

które obejmą rekonstrukcję
tarasu naziemnego od strony
zachodniej pałacyku oraz tarasów na piętrze od strony zachodniej i południowej, (tarasy te widoczne są jeszcze na
pocztówkach z okresu II wojny światowej), przebudowę
wieży (rozebranie i odtworzenie korony wraz z obecnie nieistniejącymi sterczynami, odtworzenie balkonu na
wieży na elewacji frontowej,
wykonanie podestu i montaż
schodów wewnątrz wieży),
oczyszczenie ceglanej elewacji i jej impregnację, wymianę
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Warto dodać, że
z okien znikną kraty które zastąpione zostaną szybami antywłamaniowymi.
II etap, którego koszt
wynosi blisko 1,1 mil i o n a z ł o t y c h o b e j mu je zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego
i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach i zakłada

kompleksowe zagospodarowanie terenu muzeum poprzez: wytyczenie nowych ciągów pieszych, w tym ścieżki stanowiącej diagonalną oś
łączącą wejście na teren muzeum od strony południowo
-wschodniej z krańcem północno – zachodnim, w którym umiejscowiony zostanie
naziemny taras, odtworzony wg oryginalnych projektów z 1903 r. Ścieżka ta będzie łączyć wyjście z sal wystawowych muzeum (również
zrekonstruowane na podst.
oryginalnych projektów),
z budynkiem oficyny, placem do kameralnych wydarzeń (przeznaczonym na ognisko, kino letnie), otoczone strefą kulinarną przy piecu
drzewnym oraz widownią
przed sceną plenerową. Wymieniona zostanie podbudowa i nawierzchnia drogi wewnętrznej, łączącej bramę
przy ul. Piłsudskiego z ulicą
Moniuszki. Droga ta będzie

pełnić funkcję drogi ewakuacyjnej, dodatkowego parkingu
i ciągu pieszego. Zużyta i nierówna nawierzchnia asfaltowa
zostanie zmieniona na kostkę bazaltową. Wzdłuż drogi
powstaną miejsca parkingowe, w tym jedno dla niepełnosprawnych oraz chodniki. Inwestycja obejmuje także zrekonstruowanie muru
ogrodzeniowego od strony

wschodniej, który może stanowić dodatkową powierzchnię wystawienniczą. Ponadto
zagospodarowane zostaną tereny zielone - nasadzone tuje,
założone trawniki przed sceną
plenerową, stanowiące teren
widowni. Plac muzeum zostanie także oświetlony. Okres
realizacji inwestycji przewidywany jest do końca listopada jednak już na początku

września będzie można zobaczyć zmiany podczas jubileuszowego spotkania „U Zbyszka na podwórku” w którym
Zbigniew Zamachowski wystąpi wspólnie z przyjaciółmi a koncert nawiązywać będzie do polskiej wersji Blues
Brothers.
 GK
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gmina

Brzeziny

Budowa oświetlenia hybrydowego w Eufeminowie

W

Eufeminowie trwają prace przy montażu 16 słupów oświetleniowych, które będą
zasilane panelami słonecznymi oraz turbinami wiatrowymi.

Inwestycja ma charakter testowy. Słupy zasilane energią słoneczną i wiatrową są
bowiem w pełni samowystarczalne i mają rozświetlać teren drogi w obszarze,
gdzie nie ma zbyt dużego

ruchu, a jednocześnie, gdzie
następuje rozwój zabudowy.
W czasie niesprzyjających
warunków lampy ledowe,
będą zasilane z akumulatorów wbudowanych w obrębie słupów. Pracę mają się

zakończyć do końca lipca.
Gmina Brzeziny ma już
przygotowany wniosek, który pozwoli uzyskać dofinansowanie w wysokości
do 60% kosztów inwestycji
z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość
tych prac to 206 tys 928 zł
brutto..
 TOM

Trwają prace w Dąbrówce Małej

T

rwają prace termomodernizacyjne w świetlicy w Dąbrówce Małej. Jest to
kolejny obiekt modernizowany w efekcie realizacji projektu „Poprawa jakości
powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej
na terenie gminy Brzeziny” w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych,
których realizacja jest możliwa w związku z przynależnością gminy Brzeziny do
Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.

Prace w Dąbrówce Małej
realizuje firma „Moderndom” ze Skierniewic. Aktualnie trwają roboty rozbi ór kow e , z o s t a ł a m . i n
skuta cała posadzka, gdyż
planowane jest jej docieplenie. Docieplone zostały już ściany zewnętrzne

oraz fundamentowe, a wykonawca przygotowuje się
do docieplenia dachu. Zakres prac obejmuje także
wymianę okien, wykonanie
kotłowni opalanej biomasą
czyli pelletem, docieplenie
stropodachu, wykonanie
r ynien, rur spustowych,

obróbek blacharskich oraz
nowej elewacji. Koszt tych
prac to 393.422,30 zł, a dofinansowanie ma wynieść
83,29% kosztów kwalifikowanych netto. Planowany
termin zakończenia prac to
31 sierpnia br.
A ktu a l n i e t r w a t a k ż e
procedura przetargowa na

termomodernizację świetlicy w Gałkówku Kolonii.
Złożonych zostało 8 ofert,
z których, najkorzystniejszą złożyła firma „BLACK
MAN” z Tuszyna. Zakres
prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych,
wykonanie kotłowni, docieplenie stropodachu, tej
części, gdzie jest świetlica,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zarówno w jednej jak i drugiej części budynku, wymianę stolarki okiennej i
wykonanie podjazdu dla
niepełnosprawnych oraz
utwardzenie terenu. Zakładany termin wykonania

tych prac to 30 listopada
2019 r..
Na r o k 2 0 2 0 r. p r z e widziano jeszcze termom o d e r n i z a c j ę b u d y n ku
w Przecławiu, gdzie swą
działalność w tym roku
kończy gimnazjum. W sumie projektem pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności

publicznej na terenie gminy Brzeziny” objętych jest
7 obiektów : 3 świetlice:
w Przecławiu, Gałkówku
Kolonii i Dąbrówce Małej
oraz szkoły w Przecławiu,
Bogdance, Gałkówku Kolonii i Dąbrówce Dużej.
 TOM

Zakończenie w Gimnazjum w Przecławiu Absolutorium dla wójt Barbary Hojnackiej


19 czerwca o godzinie 8:30 rozpoczęło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich
Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu.

Szkołę ukończyło 44 uczniów.
Pięcioro z nich otrzymało
świadectwo z wyróżnieniem.
Byli to: Paulina Ambrozińska
- średnia 5,44, Agata Klepaczka - średnia 5,22, Dorota Smyka - średnia 5,22, Kacper Kowalski - średnia 5,11, Karolina Urbańska - średnia 4,94.
Uczennica z najwyższą średnią ocen otrzymała również

nagrodę wójta gminy Brzeziny Barbary Hojnackiej, którą
wręczyła inspektor d/s oświaty Urszula Swaczyna. Uczennica Julia Pruszkowska otrzymała nagrodę za średnią ocen
powyżej 4,5, a Aleksandra Olczyk otrzymała nagrodę za
stuprocentową frekwencję.
 TOM

Informujemy, że od miesiąca sierpnia ulegnie zmianie harmonogram
odbioru odpadów dla posesji trudnodostępnych z terenu gminy Brzeziny. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej
www.gminabrzeziny.pl.



W czasie XI sesji Rady Gminy Brzeziny, która odbyła się 27 czerwca, wójt gminy Brzeziny –
Barbara Hojnacka, jednogłośnie otrzymała wotum zaufania. Nie zabrakło tu kwiatów dla
wójt, a także skarbnik Jolanty Binio i przewodniczącego Rady Gminy – Marka Kolasy.

Tego dnia radni podjęli także uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018
r, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Brzeziny na lata 20192022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

na lata 2019-2022, w sprawie zmian w budżecie Gminy
Brzeziny na 2019 r., w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli wychowania
przedszkolnego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Brzeziny oraz zmieniającą
uchwalę w sprawie określenia

zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „likwidacji wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Brzeziny” oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Mieszkańcy Gminy Brzeziny!

 TOM

Wójt Gminy Brzeziny informuje rolników, którzy ponieśli straty w
uprawach rolnych w wyniku suszy, iż szkody można zgłaszać w Urzędzie Gminy Brzeziny – pokój nr 1.19.
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Konferencja naukowa Brzeziny i region – przyszłość w narracji interdyscyplinarnej.
Archeologia- historia- architektura – sztuka.

W

dniach 27-28 czerwca w Brzezinach odbyła się dwudniowa konferencja naukowa
„Brzeziny i region – przyszłość w narracji interdyscyplinarnej. Archeologia – historia
- architektura – sztuka”..

Dwudniowa konferencja
p o d patronatem burmistrza miasta Brzeziny Ilony Skipor i dziekana Wydziału Filozoficzno- Historycznego Uniwersytetu
Łódzkiego prof. dr hab.
Macieja Kokoszko zorgan i z ow ana z o st a ł a pr z e z
Miasto Brzeziny i Muzeum Regionalne w Brzezinach. Konferencję otworzy li bur mist rz Brze zin
Ilona Skipor, dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł
Zybała oraz dr Lubomira Tyszler archeolog, prac ow n i k Wy d z i a ł u F i l o zoficzno- Histor ycznego
Uniwersytetu Łódzkiego,
która była współorganizatorem pierwszej konferencji organizowanej 5 lat
temu dotyczącej 650- lecia
miasta Brzeziny. Podczas
dwudniowej konferencji
wystąpiło blisko 17 prelegentów, którzy poruszali
ważne historyczne zagadnienia związane z Brzez i n am i i h i stor i ą Br z e zin mów i ąc m.in. o założycielach miasta,

najcenniejszych zabytkach,
a także przedstawiając wyniki badań archeologicznych. Dwudniowa konferencja miała pokazać odkrycia naukowe dokonane
p o d c z a s o st at n i ch pr a c
konserwatorskich i restauratorskich, miała charakter
interdyscyplinarny gdyż
obejmowała referaty z archeologii, historii, historii
sztuki i architektury. Tak
wielka różnorodność prelegentów z różnych dziedzin doprowadziła do bardzo ciekawych wniosków
potwierdzających, że Brzeziny są miastem szczególnym, a w renesansie polskim zajmują wyjątkowe
miejsce. Najciekawsze były
odkr ycia związane z zabytkami brzezińskiej fary.
Podczas prac związanych
z o s u s z a n i e m b u d y n ku
i zbijaniem tynku odkryła się kapsuła czasu z której można dowiedzieć się
o kolejnych etapach rozbudowy budynku kościoła pw. Podwyższenia św.
Krzyża. Niespodziewanie

odkr yto kilka zabytków,
o których nic nie wiedziano lub uważano za bezpowrotnie utracone. Tutaj
szczególnie na uwagę zasługuje grupa rzeźb przedstawiających złożenie
Chrystusa do grobu umiejscowionych w części ołtarzowej kr ypty grobowej
Lasockich, o której pisał
ks. Szelewski. Okazało się
że grupa rzeźb z początku
XVII wieku istnieje i znajduj e się w koś ciele, a le
w innym miejscu. Odkryto
fragment kraty, która kiedyś zasłaniała wejście do
krypty Lasockich. Odkryto także ciekawe obrazy.
Jesienią ukaże się obszerna publikacja pokonferencyjna w ramach finalizacji
projektu „Zaginione Miasto – stworzenie systemu
efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych
Miasta Brzeziny”. „Konferencja była bardzo udana
szkoda tylko, że nie spotkała się z większym zainteresowaniem mieszkańców
Brzezin. Niestety niewielu

mieszkańców skorzystało z możliwości osobistego usłyszenia informacji
najwybitniejszych specjalistów z różnych dziedzin,
którzy opisywali odkr ycia ostatnich lat, bo przec i e ż pr a c e prow a d z on e
były nie tylko w brzezińskiej farze ale także przy
budowie Lidla czy rewitalizacji parku miejskiego –
mówi Paweł Zybała dyrektor Muzeum Regionalnego
w Brzezinach. Ponieważ
publikacja z poprzedniej
konferencji wydana została w nakładzie 300 egzemplarzy i rozeszła się bardzo

szybko planowane jest
jej wznowienie, a nakład
publikacji z tegorocznej

konferencji wyniesie 500
egzemplarzy.
 GK

REKLAMA

Wyciąg z ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych

Podziękowanie

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2204 ze zm.) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Zarządzeniem Nr
7/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 134/2019 z 26 czerwca 2019 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki nr:

Składam serdeczne podziękowanie za uratowanie życia i dobrą opiekę w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach
dla ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Neurologii dr Beaty Urzędowicz i personelu oraz dla Kierownika Oddziału Intensywnej Terapii i
Anestezjologii dr Romana Sadowskiego i całego personelu,
wdzięczna Halina Sasin z rodziną.

1. 3809/5 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi
księgę wieczystą Nr LD1B/00043521/4
Cena wywoławcza – 45.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
2. 3809/6 o pow. 1000 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi
księgę wieczystą Nr LD1B/00043520/7
Cena wywoławcza – 45.920,00 zł, wadium – 5.000,00 zł

Burmistrz Miasta Brzeziny

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!

23/I/2018

Przetargi odbędą się w dniu 12 sierpnia 2019 r. odpowiednio o godz. 9.00 i 9.45 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna. Zmiana terminu przetargu jest spowodowana brakiem wydania gazety BIS w dniu 4 lipca
br. W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy
w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810, w terminie do 5 sierpnia 2019 r. włącznie. Do ustalonej w drodze prztargu
ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %. Pierwsze przetargi były przeprowadzone 25 czerwca 2019 r., jednak
zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny powyższe nieruchomości znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: 1-26 MNu
o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym: zabudowa usługowa. Szczegółowe
informacje o przetargach udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24. Ogłoszenie o przetargach znajduje się na
stronie internetowej www.brzeziny.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Usługi
koparko ładowarki

531-910-116

To miejsce
na Twoją
reklamę
46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Piknik rodzinny w Parku Miejskim

W

niedzielę 23 czerwca w parku miejskim w Brzezinach odbył się piknik rodzinny organizowany przez Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach, wraz z Fundacją Życie. W imprezie uczestniczyło wielu mieszkańców Brzezin,
którzy do parku w niedzielne popołudnie przyszli całymi rodzinami.

Dla uczestników na miejscu przygotowywany był
p o p c o r n i w at a c u k ro wa, któr y był bezpłatny.

Bezpłatnie rozdawana była
także kiełbasa z grilla, którego obsługiwała burmistrz
Ilona Skipor z Dyrektorem

Centrum Promocji i Kultury. W namiocie brzezińskiego Centrum Promocji
i Kultury odbywały się gry
i zabawy. Panie z CPiK-u malowały dzieciom twarze i organizowały różne konkursy. Dzieci mogły
nawet wykonać dinozaura z tekturow ych pudełek. Dla mniejszych dzieci przygotowany był koc
z klockami Lego, gdzie pod
opieką rodziców i opiekuna mogły budować różne budowle. Nieco starsze
dzieci w ramach zajęć robotyki miały do dyspozycji

zdalnie sterowane roboty,
którymi mogły poruszać.
Było także miasteczko
dla dzieci. Na wszystkie
zjeżdżalnie, dmuchane zabawki, piracki statek, kule
powietrzne obowiązywał
jeden godzinny bilet. Był
także unihokej i piłkarzyki. O godz.. 21. 00 rozpoczął się seans kina letniego.
W parku zaadoptowanym
na kino wyświetlono polską komedię „Gotowi na
wszystko. Exterminator”.
 GK

Pożegnanie o. gwardiana Damiana Siwula proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach

W

niedzielę 7 lipca podczas sumy odbyło się pożegnanie o. gwardiana
Damiana Siwula proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach.
O. gwardian Damian Siwula w związku ze swoją rezygnacją, która została
przyjęta, został skierowany do klasztoru oo. Franciszkanów w Pinczowie,
gdzie będzie pełnił stanowisko ekonoma i z-cy gwardiana.

Z brzezińskiego klasztoru
odchodzi także o. Eryk, który
został skierowany do klasztoru
w Wieliczce. Obowiązki gwardiana w brzezińskim klasztorze pełnić będzie o. Benedykt
Kordula, a jako katecheta o.
Oliwier Grydzki z Wieliczki.
Chciałbym podziękować za
dwa lata współpracy wszystkim ludziom dobrej woli. Za
wasze dobro życzliwość i za
tych którzy potrafili szpilkę wbić. Dziękuję wszytkim
grupom modlitewnym które

angażowały się w życie parafii, dziękuję wszystkim sołectwom, kołom gospodyń wiejskich Zalesie i Gaj, paniom
organistkom, a wszystkim parafianom życzę bożego błogosławieństwa.
30 listopada 2008 roku dekretem ks, abpa Władysława
Ziółka erygowano naszą parafię. O. gwardian jest trzecim
proboszczem naszej parafii.
Nadszedł dla nas wszystkich
czas pożegnania. Serdeczne
Bóg zapłać za prowadzenie

naszej parafii za wspólne spotkania modlitewne, przepiękne homilie, uroczystości świąteczne, spotkania opłatkowe
z grupami modlitewnymi, odwiedzanie przydrożnych kapliczek, święcenie pokarmów
w siedzibach kół, święcenie
pól, i wiele, wiele ważnych
spraw w naszym życiu parafialnym. Dziękuję o. gwardianowi za kontynuowanie remontów w naszym klasztorze, naprawę dachu, remont
kotłowni, zakup poduszek

na ławki, wymianę projektora czy w ostatnim czasie gazowanie szkodników drewna.
Może nie wszystko wymieniłam ale Bóg zapłać za wszystko. Życzymy aby o. gwardian
przez całe swoje życie podążał z ufnością z Panem. Niech
pielęgnuje o. gwardian w sobie uśmiech i nie zatraca nigdy poczucia humoru. Stara się słuchać bardziej Boga
niż ludzi, a on pokaże prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem. Kiedy Pan woła
swojego sługę do innej parafii-sługa iść musi. W imieniu
rady parafialnej z całego serca
dziękujemy - mówiła Elżbieta Ołubek, której towarzyszyli
sołtysi sołectw Gaj, Kędziorki,

Zalesie, Tworzyjanki i Pszanówka. Słowa podziękowania
i kwiaty złożyli także Franciszkański Zakon Świeckich, Grupa Modlitewna o. Pio, Żywy

Różaniec, Żywa Róża Różańcowa z Zalesia, Koło Radio
Maryja i Krąg Biblijny.
 GK
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POL-HUN M. Bielska Sp.J.
Ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

Aby skorzystać
z promocji
zamów okna
do 31 lipca
P.H. BARTEK
KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12

Poszukuje osoby na stanowisko:
KSIĘGOWA
Wymagania:
- doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu pełnej
księgowości w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Zapewniamy:
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, atrakcyjne
wynagrodzenie.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:

księgowość@polhun.pl

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

Półkolonie
jeździeckie
w stajni
Borowa,
731 701 550
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Kolejna książka Ewy Mai Maćkowiak



Jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki – tak oceniła debiutancką powieść brzezinianki Ewy Mai Maćkowiak pt.
„Na koniec świata” jedna z czytelniczek na portalu „Lubimy czytać”. Obecnie przyszedł czas na wydanie kolejnej książki
tej autorki pt. „To nie koniec świata”, której premierę zaplanowano na dzień 11 lipca.

Warto będzie po nią sięgnąć,
gdyż jak ocenia inna znana pisarka z Brzezin Paulina
Płatkowska na blogu https://
ewa-mackowiak.blogspot.
com warsztat Ewy Mai Maćkowiak cechują „Dobre dialogi. Fajne bon moty. Życiowe mądrości. A co najlepsze
– całe jej pisanie przesycone
jest życzliwością do świata”.
Nowa powieść brzezinianki
była dostępna w przedsprzedaży m.in. w sieci Empik,
gdzie pisano o niej: „Życie
potrafi zaskakiwać. Przekonuje się o tym Halina, bo
choć szczęście o imieniu
Ewunia jest słodkie, to rola
matki ją przeraża, zaś nietypowe zachowanie partnera odbiera resztki nadziei…
Ale od czego są przyjaciele?!
Basia i ciotka Bogusława,
którą dopadła miłość, postanawiają wspólnie zaopiekować się Haliną(…).Nowe perypetie bohaterów znanych
już z powieści "Na koniec
świata" zostały okraszone

jodłowaniem, wiarą i receptą, że wszystko ma swoją porę, a potknięcia i porażki to nie koniec świata”.
Wkrótce ta powieść powinna się pojawić także w brzezińskiej bibliotece, gdzie do
wypożyczenia dostępna jest
również debiutancka książka Ewy Mai Maćkowiak.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej wkrótce odbędzie się
też spotkanie autorskie naszej pisarki, o którego terminie będziemy jeszcze informować. Nie brak jednak
osób zainteresowanych jej
postacią, dlatego postanowiliśmy zadać jej kilka pytań odnośnie nowej powieści
i planów na przyszłość:
BIS: Czy zdradzi Pani czego dotyczyć będzie kontynuacja powieści „Na koniec
świata?”
Ewa Maja Maćkowiak:
W mojej drugiej książce „To
nie koniec świata” przewijają się oczywiście wszyscy bohaterowie pierwszej części,

ale powiedzmy, że główna
opowieść snuje się nie wokół
Basi – bohaterki „Na koniec
świata”, ale wokół innych
postaci, więcej nie zdradzę,
niech czytelnicy, którzy sięgną po książkę sami zobaczą,
kto tym razem domagał się
mojej uwagi.
BIS: Czy język jest podobny do tej pierwszej części?
EMM: Może czytelnicy będą
trochę zaskoczeni, gdyż
w pierwszej części prym
wiodła gwara wiejska, a tutaj
to będzie trochę inny rodzaj
„tego” pisania. Ta pierwotna formuła powróci jednak
w tej trzeciej części powieści,
która jest już w przygotowaniu „Miłość na końcu świata”.
BIS: Czy po wydaniu drugiej książki, czuje się Pani
zmotywowana do kolejnych?
EMM: Tak, tym bardziej, że
moja pierwsza powieść miała dobrą drogę i jestem zadowolona z jej odbioru. Wiem,

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

1/X/2018
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Serdecznie zapraszamy

Piękne usta na lato!

Teraz tylko 600 zł (zamiast 800 zł)
Promocja od czerwca do sierpnia

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

Serdecznie zapraszamy
PANIE i PANÓW

Biblioteka Narodowa ogłosiła nabór wniosków do Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”. Budżet na ten cel wynosi 26,5 mln złotych. Priorytet 1 Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został
położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych,
a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Biblioteki w jego
ramach mogą zakupić książki, multimedia, publikacje nutowe, kartograficzne oraz bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w
Brzezinach, jak co roku, również złożyła wniosek w ww. programie.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
http://mbp-brzeziny.eu/

że brzezinianinie czytają
moje książki(są osoby, które
mnie „zaczepiają”, dając wyrazy sympatii i uznania). To
miłe, mobilizujące i jak najbardziej motywujące do dalszej pracy.
BIS: Czy może powiedzieć
Pani, że jest już pisarką?
EMM: Powoli do mnie dociera, że naprawdę piszę
książki, że są i będą na półkach w każdej księgarni. Żeby poczuć się pisarką, musiałabym mieć „ciut”
więcej wydanych książek.
REKLAMA

Przyjmuję więc, że jestem
początkującą pisarką. Może
kiedyś będzie to moim zawodem… Tymczasem pracuję w Specjalnym Ośrodku
Szkolno- Wychowawczym
w Koluszkach, i uwielbiam tę
pracę (dostaję tyle mocy od
dzieci, że trudno o tym nie
mówić inaczej).
BIS: Jakie są dalsze Pani
plany po obecnej trylogii?
EMM: Mam trochę niedokończonych książek, mieszkają sobie w szufladzie i czekają na swoją kolej. W tym
powieść, którą także chciałabym wydać w trzech częściach. Po trylogii „Na koniec
świata”, „To nie koniec świata” i „Miłość na końcu świata” planuję też wydać dzienniczek-notatnik „Łapacz

9

chwil”. Zamysł już jest, ale
jeszcze nie będę „zdradzała”
całej formuły. Ale już się na
nią cieszę.
BIS: Dziękuje za rozmowę.
Dziękuję .
 TOM
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Ciekawi ludzie – muzyk o wielu twarzach, rozmowa z Pawłem Lange

J

est muzykiem, który zajmuje się różnymi rodzajami muzyki - disco-polo, weselną
i kościelną, grając na organach, instrumentach elektronicznych, akordeonie oraz
śpiewając. Brzezinianom Paweł Lange jest znany głównie jako wokalista zespołu
„Pilage”. Postanowiliśmy dlatego bliżej przedstawić tego, kolejnego ciekawego, naszym
zdaniem, mieszkańca Brzezin.

BIS: Skąd się u Pana narodziła pasja do muzyki, jak odkrył Pan swoje talenty?
Paweł Lange: To nastąpiło trochę przypadkowo. Mój
dziadek grał na akordeonie,
a pradziadek na skrzypcach,
więc w domu ta muzyka zawsze gdzieś była, ale w szkole muzycznej zagościłem dopiero będąc w szóstej klasie
szkoły podstawowej. Zachęcili mnie do tego w domu.
Poza tym mój kuzyn grał na
akordeonie i keyboardzie i razem żeśmy trochę muzykowali. Swoją przygodę z muzyką zacząłem więc jako samouk. Później w brzezińskiej
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia rozpocząłem naukę w klasie akordeonu, którą
kontynuowałem w Państwowym Liceum Muzycznym
im. Henryka Wieniawskiego
w Łodzi. Następnie ukończyłem edukację artystyczną na
łódzkiej Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. To szło, tak jedno po
drugim. Miałem też zamiłowania do realizacji i reżyserii
dźwięku, ale nie zdecydowałem się na ten kierunek po liceum i dopiero po kilku latach
od ukończenia akademii muzycznej, uzupełniłem swoje
wykształcenie w tym zakresie
w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Edukację na
wybranych kierunkach ułatwiał mi słuch harmoniczny
jaki posiadam. Na pewno bardzo przydaje się przy aranżacji
i realizacji dźwięku. Przebieg
melodii traktuje się akordowo,
całościowo jako współbrzmienie w pionach np. ta sama melodia, a ubrana w inne funkcje
(akordy), będzie miała inny
charakter. Tak samo nagranie ma ostatecznie całościowo
brzmieć dobrze, wiec też poszczególne elementy muszą ze
sobą pasować. Ułatwia on także grę na akordeonie i organach, gdzie dźwięki na bieżąco trzeba harmonizować.
BIS: Dlatego po akademii
muzycznej został Pan organistą?
PL: Organistą zostałem już
w trakcie studiów. Jak chodziłem na takie dodatkowe
zajęcia do studia nagrań, to
poznałem tam kolegę, który był organistą w parafii

w Kaletniku. Zaproponował
mi, żebym go zastępował
w czasie jego wojaży artystycznych i tak kilka razy miało to
miejsce, a gdy ksiądz w pobliskim Gałkówku potrzebował organisty, to zacząłem tam
grać już na stałe. Byłem wtedy
na trzecim roku studiów i musiałem pogodzić studiowanie
w trybie dziennym z codziennym graniem w kościele.
BIS: Lubi Pan pracę organisty?
BIS – Tak, choć tak naprawdę czasem się zastanawiam
dlaczego. To taka indywidualna praca, w kościele panuje taka specyficzna, niezwykła
atmosfera, a ty możesz wpływać na to wszystko upiększając liturgię. W parafii w Bedoniu, gdzie obecnie pracuję
prowadzę też chór. Przez rok
muzycznie oprawiałem też
pogrzeby osób z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w brzezińskiej
kaplicy.
BIS: Zajął się Pan jednak
także innymi rodzajami muzyki, wydawać się może, odległymi od muzyki kościelnej
np. disco-polo.
PL: Myślę, że w życiu dobrze
jest znaleźć czas na wszystko,
żeby był czas na ciężką pracę i na odpoczynek, na dobrą zabawę i na modlitewne
wyciszenie. Powinna być jakaś równowaga w tym wszystkim, dzięki niej staram się to
godzić. Lubię wszystko robić po trochu i czuć taką harmonię, bo jakby człowiek skupił się na jednym, to czegoś by
mu brakowało. Przez moment
byłem też członkiem zespołu
rockowego o nazwie Sputnik.
Jak byłem jeszcze w liceum
to zaczęła się też moja przygoda z muzyką weselną. Ciągnie mnie też do folkloru. Temat mojej pracy magisterskiej
dotyczył właśnie folkloru łowickiego, z którego czerpałem
też grając na weselach. Dla
rozrywki postanowiliśmy założyć też własny zespół disco-polo. To był rok 2014, kiedy
powstał zespół „Pilage”. Wydaliśmy kilka teledysków, z których największą oglądalność
na YouTube, blisko – 200 tys.
odsłon ma „Strażak z OSP”.
Nasze teledyski były emitowane też w kanale Disco-Polo

Music, na Polsacie, TV4 oraz
w Polo TV. Najbardziej mi
się podobają z nich utwory
pt. „Wspomnienie” oraz „Idą
święta” Całokształt „Wspomnienia” jest bowiem bardzo
spójny. W „Pilage” nie mamy
podziału, kto pisze tekst, a kto
komponuje muzykę. Przeważnie jest to jedna osoba,
ale tu nie ma zasad i różnie
to było. Dwóch z nas skończyło bowiem akademię muzyczną, a jedna osoba szkołę muzyczną I stopnia. Moją
rolą jest jednak robienie aranżacji do wszystkich utworów.
Disco-polo opiera się na tym,
że muzykę tworzy się na gotowych „Loopach”, a ja wbrew
temu robię to inaczej, trochę
po swojemu, żeby to miało jakiś charakter, żeby nie było to
takie sztuczne i miało więcej
muzyki. Nie chodzi może o to,
żeby się to lepiej sprzedawało,
ale żeby mieć z tego jakąś satysfakcję.
BIS: W Państwa tekstach
występują czasem jednak
dość odważne elementy
PL: Występują tam jakieś
aluzje, żeby nie były takie proste, staramy się w tej tematyce disco-polo, wyjść poza taki
standardowy pułap.
BIS:Pracował Pan też w telewizji?
PL: Pracowałem w Polsacie jako realizator dźwięku,
ale zrezygnowałem z tej pracy, gdyż dojazdy były zbyt
męczące. Musiałbym przenieść się na stałe do Warszawy
REKLAMA

i zmienić swój styl życia, a ja
uważam, że rodzina jest najważniejsza i tutaj powinienem
być na miejscu i wszystko godzić. Spróbowałem tej realizacji dźwięku, bo to lubię, ale
jednak praca w telewizji jest
dla innego typu ludzi. Człowiek powinien więcej z rodziną przebywać, a nie w Boże
Narodzenie, czy inne święto całą noc w telewizji spędzić
przygotowując wiadomości.
Zajmując się aranżacją dźwięku nagrywałem też różne zespoły w tym ludowe, gdyż lubię zajmować się aranżacjami. Udźwiękawiałem również
etiudy studenckie oraz montuje nasze teledyski.
BIS: Co dała Panu w życiu
muzyka?
PL: Jakieś takie zadowolenie wynika z połączenia tych
wszystkich rzeczy, które robię i składają się w pewną całość. Chodzi o to, żeby poszerzać swoje horyzonty np. jak
byłem na realizacji dźwięku,
to pierwsza książka, którą wypożyczyłem dotyczyła montażu obrazu, chciałem bowiem
wiedzieć jak montaż obrazu, będzie się miał potem do
montażu dźwięku. Lubię też
komponować, to daje dużą
satysfakcję, że się coś samemu zrobiło, coś stworzyło. Nie
chciałbym jednak w naszych
kompozycjach szeregować się
do stylu disco polo, cały czas
byliśmy, gdzieś obok tego nurtu. Teraz nasze nowe utwory
będą w podobnym, ale innym
charakterze. Ich premiera zależy tylko od znalezienia czasu
na nakręcenie teledysków. Na
co dzień nasze utwory można
oglądać w internecie Chcielibyśmy też wydać płytę, jak się

już uzbiera te 10, czy 11 piosenek. Naszym celem jest bowiem żeby, gdzieś się jeszcze
„Pilagem” pokazać.
BIS: Jak reaguje rodzina,
gdy nie ma Pana długo w
domu?
PL: Przyzwyczailiśmy się już
do tego i mamy nieco inny system. Więcej czasu dla rodziny
znajduję np. w tygodniu, czy
w weekendy, które mam akurat wolne. Jakoś to trzeba rozgraniczyć.
BIS: Co Pana zdaniem należy zrobić, żeby kultura muzyczna rozwijała się w Brzezinach?
PL: Myślę, że to nie zależy
od władz, tylko od ludzi żeby
chcieli coś zrobić. Warto jednak organizować koncerty,
czy przeglądy, żeby ludzie mogli obejrzeć muzyczne występy. Wtedy można spotkać się
bliżej z artystami, porozmawiać z nimi. Nie było u nas
dawno zespołów ludowych.
Brzezinianie może uważają się za mieszkańców miasta,
ale to nie znaczy, żeby odchodzić od kultury ludowej. Jesteśmy bowiem wiejskim powiatem i nie powinniśmy odchodzić od własnych korzeni,
tylko z nich czerpać.
BIS: Co radziłby Pan młodym ludziom, jak rozwijać
swój talent muzyczny?
PL: Po prostu iść za ciosem, jak się ma jakiś pomysł,
REKLAMA

trzeba tylko dużo ćwiczyć.
Szkoła muzyczna na pewno
daje jakieś podstawy i trzeba zaczerpnąć trochę tej teorii, ale jeśli ktoś chce dobrze
grać na jakimś instrumencie,
to nie będzie tak, że sam talent
wystarczy. Trzeba go dobrze
oszlifować.
BIS: Poza muzyką, co Pana
jeszcze interesuje?
PL: Zawsze mnie ciągnęło
do motoryzacji. Zaczynałem
od motorów, a teraz też lubię
sobie pojeździć autami, ale takimi z lat 80-tych, 90-tych.
Lubię też przebywać w dzikich
miejscach , w lesie, czy nad jeziorem, natura jest mi bowiem
bardzo bliska. Ostatnio wróciłem do czytania książek, również z tej tematyki. Przeczytałem „Nad Niemnem”, a teraz
kończę „Chłopów”. Wszystko to ma związek z tradycją,
z ludową kulturą polską i to
mnie najbardziej kręci. Posiadam gospodarstwo rolne,
gdzie wkrótce planuję założyć małą ekologiczną plantację owoców. Świat idzie obecnie w kierunku manipulacji
medialnych, ja bardziej szukałbym elementów swoiście
ludzkich w bliskości natury,
która nam daje wiele spokoju.
BIS: Dziękuję za rozmowę.
 TOM
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Są pszczoły jest życie – nowy projekt brzezińskich pszczelarzy

O

d 1 czerwca 2019 r. ze środków budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego jest
realizowany projekt „Są pszczoły jest życie”, za którego wdrożenie jest odpowiedzialne
Stowarzyszenie Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach.

Organizacja ta powstała
na bazie Rejonowego Koła
Pszczelarzy w celu realizacji
opisywanego zadania, a jej
prezesem został Sławomir
Podgajny.
Warto tu przypomnieć, że
projekt „Są pszczoły jest życie” pierwszy raz został zgłoszony do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego jeszcze w 2017 r. Wówczas
nie udało się zebrać odpowiedniej ilości głosów, dlatego w 2018 r. podjęto starania na szerszą skalę i udało się pozyskać odpowiednią
ilość osób popierających to
zadanie. Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w czasie Dnia Rodziny w Szkole Podstawowej
w Dąbrówce Dużej. W sumie projekt, którego wartość
oszacowano na 233 tysiące

złotych, obejmuje aż 15 różnych zadań. Najważniejszym
z nich jest zakup sadzonek
drzew i krzewów oraz nasion roślin miododajnych.
5000 opakowań nasion ma
być rozdanych podczas licznych spotkań z mieszkańcami z myślą, że trafią one do
ogródków, Zakupione sadzonki krzewów i bylin zadomowią się w środowisku
na dłużej, a na trwałe w nim
pozostaną z pewnością zasadzone drzewa lipy. Do spotkań z mieszkańcami służyć
będzie zakupione wyposażenie multimedialne tzn. komputer z rzutnikiem i ekranem. Przygotowane tu będą
3 rodzaje prelekcji skierowane do uczniów, rolników
i pozostałych mieszkańców
powiatów skierniewickiego, rawskiego, brzezińskiego

i łódzkiego-wschodniego.
Planowane jest także wydanie ulotki, folderu oraz książki. W tym ostatnim wydawnictwie, planowane jest, aby
ukazać co się stało na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat z pszczołami miodnymi i innymi owadami zapylającymi. - Chcemy w tej
książce pokazać wszystkie
uwarunkowania, odpowiedzialnego pszczelarstwa, bo
niedbałość kończy się problemami w postaci chorób,
zwłaszcza w tych rejonach,
gdzie jest dużo pszczelarzy –
wyjaśnia Sławomir Podgajny.
W zespole autorskim książki
będzie m.in. dr Maria Janicka
z Krakowa - autorska wielu
publikacji o roślinach miododajnych, dr Piotr Jóźwiak
- pracownik UŁ, Hieronim
Andrzejewski – dyrektor

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz grupa pszczelarzy
z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Zaplanowano także cykl spotkań
w łódzkim oddziale telewizji.
Przy okazji opisywanych
działań promowany będzie
także lokalny „Miód Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień
Łódzkich i Rawki”, a warto
wiedzieć, że miód jest trzecim co do ilości fałszowanych produktem spożywczym na świecie. W Rejonowym Kole Pszczelarzy
w Brzezinach wszyscy podpisują zagrożoną karami finansowymi deklarację, że pozyskują ten miód we własnej
pasiece zgodnie z odpowiednimi zasadami. Czynione są
także starania, aby na opakowaniach „Miodu Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich
i Rawki” można było także
używać logo „Promuję łódzkie”.

Po sukcesie w głosowaniu na projekt „Są pszczoły jest życie” Rejonowe Koło
Pszczelarzy w Brzezinach na
ten rok zgłosiło dwa zadania do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego,
na które głosowanie odbywało się w czerwcu - organizację „Rajdu z Moskwy na
Syberię”, gdzie tłem ma być
pszczelarstwo oraz przygotowanie książeczki dla dzieci,

uczącej znaczenia owadów
i bioróżnorodności. Wyniki tego głosowania mają być
znane we wrześniu.
Szczegóły dotyczące obecnego projektu „Są pszczoły jest życie” są dostępne na
stronie internetowej http://
www.pszczelarze-brzeziny.
pl oraz facebookowym profilu www.facebook.com/
RKPBrzeziny .
 TOM

Koszyczkowa zabawa emerytów

Kolejne wydarzenia w Strefie Rowerowej Brzeziny





W sobotę 29 czerwca o godz.. 18.00 rozpoczęła się zabawa koszyczkowa brzezińskich
emerytów. W zabawie uczestniczyło niewielu bo zaledwie 35 emerytów i sympatyków
oddziału rejonowego w Brzezinach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów .

Jak zwykle pan Tomasz zadbał
o bogaty repertuar do tańca,
a uczestnicy postarali się, aby
nie siedzieć w przerwach między tańcem przy pustych stołach.
27 lipca brzezińscy emeryci
planują święto patronalne, 3-4
sierpnia wycieczkę do Lublina,
Kozłówki i Kazimierza, na którą już wszystkie 54 miejsca są
zajęte. 10 sierpnia planowany
jest wyjazd do Częstochowy,
a 24 sierpnia na Wojewódzkie Dni Seniora do Łowicza.
Ostatnio brzezińscy emeryci
od 15 do 22 czerwca byli w Zakopanem. Za 900 złotych zapewniony był dojazd i powrót,

wyżywienie, a także wjazd na
Kasprowy Wierch, Gubałówkę, wizyta w termach Chochołów. O werwie emerytów

może świadczyć fakt, że pieszo pokonali drogę na Morskie
Oko i z powrotem.
 GK

Wspomnienie Czesława Miłosza


W związku z 15-rocznicą śmierci Czesława Miłosza w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej
Biblioteki Publicznej pojawiła się wystawa poświęcona twórczości tego noblisty.

Można zapoznać się tu z biografią tego poety, prozaika,
eseisty, historyka literatury,
tłumacza oraz dyplomaty.
Oprócz listy utworów znajdziemy tu jego wiersze oraz
książki jego autorstwa dostępne w brzezińskiej bibliotece.

W dorobku Czesława Miłosza
znajdują liczne zbiory wierszy, eseje oraz powieści. Uzasadniając przyznanie mu 1980
r. Nagrody Nobla w dziedzinie literatury pisano, że otrzymał ją za to, że „bezkompromisową jasnością postrzegania

wyraził warunki, na jakie jest
wystawiony człowiek w świecie ostrego konfliktu”. Czesław Miłosz zmarł 14 sierpnia
2004 roku i został pochowany
Krypcie Zasłużonych bazyliki
św. Michała Archanioła w Krakowie.
 TOM

Minione tygodnie to kolejne wydarzenia organizowane przez Strefę Rowerową Brzeziny.
W najbliższych planach tej organizacji jest natomiast spływ kajakowy oraz piknik
rowerowy współorganizowany ze Świetlicą Środowiskowo-Terapeutyczną „Świetlik”.

29 czer wca miał miejsce
w Koluszkach współorganizowany przez Strefę Rowerową Brzeziny, Urząd Miasta w Koluszkach i Fundację DKMS - Dzień Dawcy
Szpiku Kostnego, który zakończył się rajdem do Lisowic. Udało się tu zarejestrować 16 potencjalnych
dawców. Tydzień później 6
lipca odbył się kolejny rajd
nocny pod hasłem „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Tym razem grupa ponad
pięćdziesięciu rowerzystów
spotkała się w lesie w Kraszewie, gdzie do zaliczenia
było 8 punktów z zadaniami
np. zakresu pierwszej pomocy, czy segregacji śmieci. Oczywiście nie zabrakło
też poszukiwania "kwiatu
paproci", do którego droga wiodła przez szereg zaszyfrowanych informacji.
Współorganizatorami tego
wydarzenia była też grupa „Andrespol aktywnie”
oraz Muzeum im. Leokadii
Marciniak w Gałkowie Dużym. Na dzień 21 lipca planowany jest spływ kajakowy. Są jeszcze wolne miejsca
na to wydarzenie, a zapisy

odbywają się poprzez formularz na Facebooku.
Będziemy jeszcze o tym pisać, ale warto już zasygnalizować, że w niedzielę 28
lipca planowany jest duży
piknik rowerowy współorganizowany przez świetlicę
środowiskowo-terapeutyczną „Świetlik” z okazji odsłonięcia „murala” przy ulicy
Przechodniej. Przewidziano
tu wiele atrakcji dla dzieci m.in. lody, grill, malowanie
twarzy, czy painbol. Kolejny
rajd rowerowy zaplanowany jest na 4 sierpnia i będzie
wiódł szlakiem wiary mariawickiej. Szczegółowe informacje o tych wydarzeniach

można znaleźć na stronie
internetowego www.s-r-b.
pl oraz na Facebookowym
profilu www.facebook.com/
StrefaRowerowaBrzeziny.
 GK
REKLAMA
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
AUTO -SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SKUP AUT do 25 tys. Każdy stan.
Brzeziny, Słowackiego 46 505 927 959
ZŁOMOWANIE samochodów 500
484 727
SPRZEDAM Seicento r.98 , 695 586
307
SPRZEDAM przyczepę –drewnianka 8,25x20 ,burty wysokie-1,30 ,42
235 17 07
SPRZEDAM motor Yanlce poj. 50 rok
prod. 2013 cena 1.500zł
572 490 866
SPRZEDAM ciągnik C-330 z mostem
od zetora na chodzie cena -5.500,- zł.
,572-490-866
SPRZEDAM przyczepkę samochodową, plandeka 508 593 120 SPRZEDAM
Skodę Felicję 1.3MPI, 2001r. , 887 364
298
SPRZEDAM Ford Mondeo 2,0TDCI
automat 2005r -3.000zł, Citroen C3
1,4 HD z 2002r. – 4000zł, samochody
sprawne technicznie oc-ważne 509
220 540

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
DCIEPLANIA budynków 505 509 874 ,

OGŁOSZENIA DROBNE
PODDASZA, wykończenia wnętrz,
docieplenia budynków, 608 661 045
DACHY kompleksowo, podbitki, docieplenia poddaszy, tel. 505 549 494
OGRODZENIA klinkier, granit, łupek,
604 543 817
PRANIE dywanów , obić tapicerskich i
samochodowych 606 495 830
OGRODZENIA-MONTAŻ , Panele,
Siatki, Sztachety 606 303 471
USŁUGI budowlane , remonty, docieplenia 793 053 808
UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej 537 705 155
DACHY krycie papa termozgrzewalna 500 33 50 60
PRANIE kanap i foteli, krzeseł, dywanów-Perfekcyjny dom 887 258 364
W YKOŃCZENIA
wnętrz
,
Glazurnictwo 606 711 067
OGRODZENIA, bramy. Siatka, panele
ogrodzeniowe + montaż 503 572 046
DACHY ,PAPA termozgrzewalna , malowanie, smarowanie, gwarancja 735
300 550
MYCIE i czyszczenie kostki brukowej
793 668 538
KUCHARKA z doświadczeniem i z salą
bankietową (imprezy okolicznościowe) 502 778 947
ŚCINANIE drzew i rozbiórka dachów
519 356 788
USŁUGI MINIKOPARKĄ 507 307 609
USŁUGI Koparko-Ładowarka 531 910
116
DROBNE remonty, malowanie, gładź,
panele itd. „Złota rączka” 505 760 223

PRACA
SZWACZKI – sukienki, 661 121 966
SZWACZKI-SUKIENKI zatrudnię ,
praca cały rok 799-781-832
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika,
603 872 901
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna
605 139 221
PRZYJMĘ pracowników ogólnobudowlanych 508 811 107

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ presera 603 848 106
SZWALNIA zatrudni szwaczki oraz
prasowaczkę(a) stała praca 693 426
098
POSZUKUJEMY pracowników do rozbioru mięsa 501 360 349
ZATRUDNIĘ murarzy 604 543 817
ZATRUDNIMY elektryków i pomocników elektryków (42) 214 07 00
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i
chałupniczki. Praca stała 691 125 693
ZATRUDNIĘ do zbioru truskawek.
Okolice Brzezin 507 159 745
ZATRUDNIĘ pracownika do remontów palet drewnianych w Brzezinach.
Wysokie wynagrodzenie 787 900 992
KROJCZEGO na ½ etatu zatrudnię
516 061 986
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, 501 038 542
ZATRUDNIĘ kierowcę kat.C ,codziennie zjazdy do domu i wolne weecendy. Transport krajowy ,607 804 655
SZKOŁA JĘZYKOWA BIG BEN w
Brzezinach i Rogowie zatrudni
ANGLISTĘ w roku szkolnym 2019/20,
atrakcyjne warunki, kontakt 608 445
382 lub kontakt@bigbenschool.edu.pl
LOKALNA Firma budowlana zatrudni pracowników do prac wykończeniowych wnętrz 883 868 170
ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo-budowlanych 603 224 127
ZATRUDNIĘ do obsługi wagopakowarki. Stawka dzienna 180 zł. Tel. kontaktowy 504 184 065
PRACA W OPIECE w Niemczech 666
826 912
ZATRUDNIĘ krojczego i pomoc na
krojowni. Praca przez cały rok 602
611 435
SZWACZKI Brzeziny 500 448 129
JESTEŚ ambitny(a) szukasz dodatkowego dochodu 507 130 096
ZATRUDNIĘ lakierników samochodowy i blacharzy z doświadczeniem
607 570 070
DO ZBIORU borówek Lipiec, Sierpień
696 041 293

OGŁOSZENIA DROBNE

SZUKAM chałupniczki overloczki 790
891 188
POSZUKUJĘ osób do zbioru borówki amerykańskiej 733 885 110, 531
631 210
ZATRUDNIĘ piaskarzy do piaskowania metalu z doświadczeniem 607
570 070
ZATRUDNIĘ piaskarzy do piaskowania metalu z doświadczeniem 607
570 070
ZATRUDNIĘ lakierników samochodowych i blacharzy z doświadczeniem
607 570 070
ZATRUDNIĘ kierowcę kategorii B(bus)
690 593 864
ZATRUDNIĘ Lekarza Rodzinnego/
Internistę do POZ od Października
stawka 140 zł/h . Kontakt: 504 256 714
DO zbioru borówki 790 650 064

NIERUCHOMOŚCI
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
SPRZEDAM działki budowlane przy ul.
Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
SPRZEDAM gospodarstwo o pow.
15ha w tym stawy rybne ok. 10ha, budynek gospodarczy, dostęp do cieku wodnego, prąd , woda, kanalizacja 506 671 456
SPRZEDAM działki budowlane w
Brzeziny 603 307 493
SPRZEDAM działkę budowlaną
1070m uzbrojoną , Okrzei 507 593 557
DO WYNAJĘCIA lokal 50,51m2 w
Brzezinach 668 171 283
DZIAŁKI budowlane 850m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja 508
301 005, 601 305 357
WYNAJMĘ powierzchnię 300m2 hala,
biuro, socjal, winda, parking Brzeziny
ul. Łódzka 43, 508 301 005
DZIAŁKĘ 826 m2 ul. Malownicza
,sprzedam ,504 047 314
DO WYNAJĘCIA budynek na działalność 505 747 908

SPRZEDAM dom w Tworzyjankach
603 307 493 ,607 047 157
MIESZKANIE do wynajęcia-2 pokoje
i łazienka ,502 778 947
SPRZEDAM mieszkanie w bloku 50m
tel. 606 538 127
TANIE działki 668 267 570
WYNAJMĘ M4 w części umeblowane. Dostępność od 1.08 2019 .Osiedle
Przedwiośnie 2 piętro 509 541 665
SPRZEDAM kawalerkę w Brzezinach
667 580 783
WYNAJMĘ na działalność powierzchnia 50m2 ul. Głowackiego 30, 661 058
110
KWATERY pracownicze 662 089 398
KUPIĘ, wynajmę garaż przy Andersa
Brzeziny 793 957 354
CHCĘ wynająć mieszkanie Brzeziny
blok 601 763 073
DOM sprzedam 508 363 845
SPRZEDAM garaż Kulczyńskiego 507
593 557
SPRZEDAM dom mieszkalny z ziemią
rolną -1,9 h .600 663 525
SPRZEDAM działkę w Szymaniszkach
-1484 m2 ,666 214 539
SPRZEDAM działkę rekreacyjną 1100
m2 przy rzece 509 061 823
SPRZEDAM dom, garaż, ziemię w
Rogowie 500 154 258
KUPIĘ mieszkanie 2,3 pokojowe do
remontu 731 746 722
SPRZEDAM działkę budowlaną bezpośrednio 1,8ha 731 746 722
SPRZEDAM dom jednorodzinny okolice Andrespola 731 746 722
SPRZEDAM działkę leśną po zabudowie 1600m2 Głowno-Zabrzeźnia
, Zamiejewska (46) 874-51-48
wieczorem
SPRZEDAM dom w Brzezinach 604
390 306
SPRZEDAM działkę budowlaną, 669
44 63 44
ZAMIENIĘ mieszkanie w kamienicy
odnowione nie własnościowe 56m2
parter najchętniej na bloki oferuję

OGŁOSZENIA DROBNE
dopłatę rozważę też zamienię na kamienicę 518 925 406
WYNAJMĘ mieszkanie w kamienicy
783 785 738
WYNAJMĘ mieszkanie w Brzezinach
(46) 874 23 89
KUPIĘ M-4, M-5 690 593 864

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski 503 491
722
SPRZEDAM rowery, pralkę , sofy, biblioteczkę, szafki kuchenne ,dywany,
,materac przeciwodleżynowy, butle
gazowe turystyczne 694 884 692
SPRZEDAM serwis porcelanowy
kawowy+obiadowy 604 607 306
SPRZEDAM ekspres do kawy FRANKE
PURA, organy elektryczne, amplituner
kina domowego 604 607 306
SPRZEDAM używaną pralkę ,suszarkę , lodówkę 604 607 306
WYPRZEDAŻ maszyn szyjących-likwidacja 508 363 845
SPRZEDAM pianino antyczne , komodę , komplet wypoczynkowy, zegar stojący i kominkowy, gramofon
604 607 306
SPRZEDAM ule z pszczołami 698 241
412
SPRZEDAM kuchnię gazową 781 438
552,
SPRZEDAM prosiaki 695 586 307,
SPRZEDAM zbiornik stalowy, wyłożony żywicą 50 m3 .Nadaje się na silos ,zbiornik na gnojówkę. 42 235 17 07
SPRZEDAM kurki odhodowane 18-19
tyg. 20zł. Wszystkie szczepienia tel.
606 76 30 41
KUPIĘ suche pszenżyto i jęczmień jary
prosto z pola 788 264 336 SPRZEDAM
stemple budowlane 600 804 392
SPRZEDAM PEUGUT 206 – 1999r. ,
70ar., ziemi, kominek narożny nowy
884 369 321
ODKURZACZ MIELE robot sprzątający 604 607 306

AUTOPROMOCJA

KOLEJNE WYDANIE BIS 25.07.2019 r.
Firma J.Kuś zaprasza do korzystania ze swoich usług

Sprosotowanie do "Najlepsi z najlepszych"
W klasie III C (oddział gimnazjalny, wychowawca Marta Kacprzyk) Szkoły Podstawowej Nr 3 im.
Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach
wśród najlepszych nie zostało wymienione nazwisko
uczennicy Joanny Płockiej.
Przepraszamy, Redakcja BIS.

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

- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
- piasek
kcyjne

Atra

telefon: 510 297 490
e-mail: biuro@xbet.com.pl
Koluszki, Erazmów 18

9/IV/2018

ALEXANDER-MED.

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET

ceny!

Oferujemy:
Dwudaniowe obiady serwowane od poniedziałku do piątku w jadłodajni
przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach w wersji:

tradycyjnej - 10 zł
dietetycznej - 12 zł
XXL (z podwójną porcją mięsa) - 14 zł
Instytucjom i zakładom pracy oferujemy bezpłatny dowóz.
Jadłospis aktualizowany codziennie na www.jankus.com.pl
Usługi cateringowe w miejscu wskazanym przez klienta (dostępna opcja z obsługą).
Dowozimy również zamówione potrawy do prywatnych mieszkań.
Imprezy okolicznościowe organizowane w naszych lokalach - chrzciny,
komunie, uroczystości jubileuszowe i firmowe, konsolacje, itp.
Własne wyroby garmażeryjne w szerokim wyborze dostępne na naszym stoisku w sklepie przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach.
zamówienia: telefonicznie pod nr. 695 638 286, 783 985 926, mailowo: kontakt@jankus.com.pl
osobiście: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 22
Pełna oferta na www.jankus.com.pl
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Brzezińska liga bez Baka Juniors

F

aza zasadnicza Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej powoli dobiega końca. Do rundy
finałowej, która rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia, awansuje osiem drużyn,
jednak chętnych jest więcej. Po ostatnim weekendzie pewne jest, że w fazie playoff na pewno nie wystąpi Baka Juniors. Zespół ten ze względu na oddanie trzech
meczów walkowerem zgodnie z regulaminem rozgrywek został wycofany z dalszej
rywalizacji.
Po tej kolejce nie doszło jednak do wielkich przetasowań
w tabeli, gdyż obyło się praktycznie bez niespodzianek.
Wśród meczów rozegranych
w sobotę Arka Brzeziny pokonała Zieloną Stronę Mocy
8:4, aktualni mistrzowie Red
Devils wygrali 11:2 z ostatnimi w klasyfikacji Bad
Boys, a Grube Wióry zainkasowały trzy punkty w wyniku walkowera oddanego
przez Zielonych Bimbrowników. Ostatni mecz zaplanowany na ten dzień Wikingowie - Rekord Brzeziny został przełożony na wniosek
tych pierwszych. Niedziela rozpoczęła się od wygranej lidera, JRK Meble Łódź
pokonał Grabarzy 9:5. Niestety (ze sportowego punktu
widzenia) kolejne spotkanie
zakończyło się walkowerem.
Baka Juniors oddała mecz
z OKS i (z powodu trzeciego
walkowera) została zdyskwalifikowana z rozgrywek. Dwa
pozostałe mecze skończyły
się identycznym rezultatem.
Zarówno Ciamciaramciam
(w meczu z Polonią Niesułków) jak i Wybrzeża Klatki
Schodowej (spotkanie przeciwko Bugo Hoss) wygrali
swoje mecze wynikiem 13:2.
Na trzy kolejki przed końcem od dłuższego czasu na
fotelu lidera utrzymuje się
jeden z debiutantów - JRK
Meble Łódź (33 punkty).
Tuż za nimi kolejny z plasuje się kolejny z beniaminków
- Ciamciaramciam Rogów
(28 punktów). Na miejscach
trzecim oraz czwartym dwie
drużyny z dorobkiem dwudziestu siedmiu punktów:
Grube Wióry oraz Grabarze. Do finałowej ósemki na
tę chwilę weszłyby również:
Red Devils (miejsce piąte 25 punktów), Misie (miejsce
szóste - 25 punktów), Wikingowie (miejsce siódme 24 punkty) oraz OKS (miejsce ósme - 22 punkty). Poniżej upragnionej ósemki, ale

nadal z szansami na awans
znajdują się Wybrzeże Klatki
Schodowej, Polonia Niesułków oraz Rekord Brzeziny.
W piętnastej serii pojedynków JRK Meble Łódź
wygrał 7:4 z Zieloną Stroną Mocy, Misie wysoko 12:4
pokonały Bugo Hoss, podobnie po trzy punkty sięgnęli Red Devils wygrywając
13:7 z Zielonymi Bimbrownikami, Cimaciramciam rogów okazal się lepszy 12:4
od Rekordu Brzeziny, Grube
Wióry zwyciężyły 8:5 Wikingów, Wybrzeże Klatki Schodowej wygrał 8:4 z Arką
Brzeziny, a Grabarze ograli 10:6 OKS. Ze względu na
wycofanie z rozgrywek Baka
Juniors trzy punkty walkowerem tym razem powędrowały na konto Polonii Niesułków.
W pierwszy lipcowy weekend rozegrano pięć spotkań,
których rezultaty mocno namieszały w tabeli. Sobota rozpoczęła się od spokojnych wygranych Grabarzy
(9:3 z Polonią Niesułków)
oraz Misów (10:1 z Bugo
Hoss). Sensacją dnia była
pierwsza ligowa porażka aktualnego lidera JRK Meble
Łódź, który uległ piłkarzom
Wybrzeża Klatki Schodowej
4:6. Dla WKS te punkty były
niemal na wagę złota, gdyż
przybliżyły ich do upragnionego awansu do finałowej
ósemki. Na rozstrzygnięcie
REKLAMA

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

5/I/2014

W sobotę 15 czerwca dwa
mecze zostały niestety oddane walkowerem. Ciamciaramciam oddała bez walki
mecz z OKS, a półtorej godziny później to samo zrobili Baka Juniors, którzy mieli grać z liderem JRK Meble.
Pozostałe dwa mecze odbyły
się zgodnie z planem. Zielona Strona Mocy wyszła zwycięsko z bardzo ofensywnego starcia z Bugo Hoss, wygrywając 11:7, a Wikingowie
pokonali w “Niebieskich
Derbach” (ze względu na
barwy obu drużyn) Polonię
Niesułków 9:2. Niedzielne
mecze odbyły się w komplecie i rozpoczęły się od zwycięstwa Grabarzy nad Arką
Brzeziny 8:5. W tym samym
czasie walczący o finały Rekord Brzeziny zgubił punkty
z zawodzącymi w tym roku
Zielonymi Bimbrownikami.
Spotkanie zakończyło się remisem 6:6. Na zakończenie
13. kolejki wysokie zwycięstwa odniosły Grube Wióry, które znokautowały Bad
Boys aż 17:2, a także Misie,
które 10:5 wygrały z Wybrzeżem Klatki Schodowej.
Po 13. kolejkach liderem od
kilku tygodni pozostaje jeden z debiutantów - łódzka drużyna JRK Meble (30
punktów). Po piętach depczą im Grube Wióry, Wikingowie oraz Grabarze (po 24
punkty). Do finałowej ósemki, z dalszych miejsc w tym
momencie zakwalifikowałyby się również takie drużyny jak: Red Devils, Ciamciaramciam, Misie (wszyscy po 22 punkty) oraz OKS
(19 punktów). Tuż poniżej
“kreski” znajduje się Polonia Niesułków z osiemnastoma punktami, Rekord Brzeziny z dorobkiem szesnastu punktów oraz Wybrzeże
Klatki Schodowej (15 punktów). Przypomnijmy, że spośród wszystkich siedemnastu
zespołów do rundy finałowej
awansuje najlepsza ósemka.

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, iż przyjmowane
są wnioski od rolników i producentów rolnych, którzy z
powodu suszy ponieśli straty w swoich gospodarstwach.
Druki wniosków można otrzymać w tut. Urzędzie, III
piętro, pokój 304.

17/VIII/2017

REKLAMA

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

trzeba będzie jeszcze jednak
poczekać, gdyż o przepustki walczy także kilka innych
drużyn. W niedzielę odbyły
się dwa z czterech zaplanowanych spotkań, gdyż połowa z nich została przełożona. W późniejszym terminie
odbędą się pojedynki Ciamciaramciam Rogów z Grubymi Wiórami oraz Bad Boys
z Zielonymi Bimbrownikami. Jeżeli zaś chodzi o mecze, które tego dnia się odbyły, to oba z nich były bardzo ważne dla układu tabeli.
OKS pokonał nie grających
o nic piłkarzy Zielonej Strony Mocy 9:6 i przybliżył się
do finałowej ósemki. Z kolei
Wikingowie skomplikowali swoją sytuację po porażce
aż 5:22 z Red Devils i będą
musieli szczególnie się postarać w kolejnych meczach.
Warto dodać, że to spotkanie było transmitowane
na żywo z drona. To kolejna transmisja przygotowana
w oparciu o tą technikę wizualną. Tym razem dodatkowo była uzupełniona o komentarz audio. Transmisja
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem internautów,
ponieważ przed komputerami, tabletami i smartfonami
śledziło ją ponad 1200 użytkowników. Na szczycie tabeli
nadal znajduje się łódzki zespół JRK Meble z 36 punktami. Tuż za nimi Red Devils (34 punkty), a w pierwszej czwórce na ten moment
znajdują się również Grabarze (33 punkty) oraz Ciamc i ar am c i am R o gów ( 3 1
punktów). Na miejscach
od piątego do ósmego kolejno znajdują się Misie (31

punktów), Grube Wióry (30
punktów), OKS (25 punktów) oraz Wikingowie (24
punkty). Tuż poniżej finałowej ósemki znajdują się Wybrzeże Klatki Schodowej (24
punkty), Polonia Niesułków
(21 punktów) oraz Rekord
Brzeziny (19 punktów).
W ostatniej, siedemnastej kolejce Polonia Niesułków, która wciąż ma matematyczne szanse na awans,
podejmie Zieloną Stronę
Mocy, walczący o awans Wikingowie zmierzą się z ostatnią drużyną- Bad Boys, Arka
Brzeziny zagrają z Bugo
Hoss, a w pojedynku na
szczycie JRK Meble spotkają się z Misiami. W niedzielę Ciamciaramciam Rogów

będą walczyli o pierwszą
czwórkę z Red Devils, Grabarze zmierzą się z walczącym o życie Rekordem Brzeziny, a na zakończenie OKS
zagra z Wybrzeżem Klatki Schodowej, a stawką tego
meczu będzie awans do finałów. Przegrany zaś odpadnie
z dalszej walki.
 DS

REKLAMA

Układanie
kostki
brukowej
i granitowej
537 705 155
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PH BARTEK HURTOWNIA
STOLARKI BUDOWLANEJ

ZATRUDNI
SPRZEDAWCĘ STACJONARNIE
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

- doświadczenia w sprzedaży i obsłudze klienta
- łatwości w nawiązywaniu kontaktów z klientami
- umiejętności pracy w zespole
- dyspozycyjności i zaangażowania w pracy
- wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
- minimum średniego wykształcenia.

Kontakt 601 42 66 76

27-30.06. rajd „Szpiknik” połączony z Dniem Dawcy Szpiku (dokładna data w późniejszym terminie)
06.07. rowerowy rajd nocny we współpracy z „Andrespol Aktywnie” (również Nordic Walking)
21.07. spływ kajakowy
04.08. rajd „szlakiem Mariawitów” we współpracy
z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
22.09. rajd „Wojennym szlakiem” we współpracy
z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Od wiosny do jesieni – popołudniowe przejażdżki rowerowe (we wtorki dla rodzin z dziećmi,
w czwartki dla zaawansowanych rowerzystów).
W październiku sprzątanie cmentarzy wojennych
i wyznaniowych.
Więcej informacji na
www.facebook.com/StrefaRowerowaBrzeziny/
oraz na http://s-r-b.pl/.
BIS BRZEZIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Wodzyński
Ogłoszenia są przyjmowane pn. - pt.- w godz. 8.00–16.00
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Radosław Kubicki
Druk: Polska Press Grupa
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Wakacje 2019 w Bibliotece w Brzezinach

Także w kolejne czerwcowe dni, każdy mógł obejrzeć
wystawę poświęconą Barbarze Wachowicz oraz przy filiżance herbaty posłuchać
fragmentów wywiadu dotyczącego jej życia. Dla grup
zorganizowanych przewidziano interesujące prelekcje w tym temacie. Oddział
dla Dzieci zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzin.
W czerwcu przypadło również Święto Wolnych Książek.
Wydarzenie to swą historią
sięga roku 2003, a jego celem
jest promowanie nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie
ich w miejscach publicznych,
jak również w miejscach celowo utworzonych, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. W tym roku
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach postanowiła
w sposób szczególny uczcić to

wydarzenie. Przy wejściu do
Oddziału dla Dzieci pojawił
się regał z książkami, które
można było wziąć ze sobą do
domu dając „im drugą szansę” Obok wyeksponowano
też hasła promujące czytelnictwo. W związku z tym wydarzeniem w Oddziale dla Dzieci zaplanowano prelekcje pod
hasłem „Rola książki w życiu
dziecka”. Dzieci w naszej bibliotece mogą także znaleźć
opiekę w czwartkowe poranki
w ramach akcji „Czytamy bez
mamy”, a całe rodziny zapraszamy na czytanie w „Piątkowe popołudnia z mamą
i tatą”. Warto tu wspomnieć,
że wszystkie dzieci mogą spędzać czas wolny w godzinach pracy placówki przez
cały okres wakacji. Do dyspozycji małych czytelników
jest bogaty księgozbiór, czasopisma dziecięce, kącik zabaw, sala komputerowa i plac,

na którym mogą odbywać
się zabawy na świeżym powietrzu. Wakacje nie mają
jednak formy zajęć zorganizowanych, ale placówka jest
otwarta na wszystkie dzieci, które chcą się spotkać ze
swoją ulubioną panią bibliotekarką i miło spędzić czas.
Przez osiem godzin dziennie w czasie pracy biblioteki
można w holu, sali komputerowej, jak i w Kąciku Malucha aktywnie spędzać czas.
Będzie można grać w warcaby, gry komputerowe. „Kącik malucha” przeznaczony
jest dla najmłodszych czytelników. Posiadamy tu zgromadzone książeczki dla maluszków, gry i zabawki”. Są
tu kolorowe stoliczki, wygodna sofa z półkami i telewizor, gdzie można oglądać
bajki. To wszystko ma uprzyjemnić czas dzieci, gdy do biblioteki przyjdą z rodzicami

czy dziadkami. Tak zaczyna się ich przygoda z książką w Oddziale dla Dzieci i trwa aż do wieku 15 lat,
gdy przechodzą do Oddziału
dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, gdzie zgromadzonych
jest w sumie ponad 60 tysięcy książek. Na miesiąc lipiec
planowany jest cykl prelekcji pod hasłem „Sentymentalna podróż szlakiem 24 polskich zamków”, a na miesiąc
sierpień planowana jest podróż szlakiem dworków i pałaców ziemi brzezińskiej. Na
każdy dzień pracy biblioteki
planowany jest inny zamek,
dwór lub pałac, gdzie dzieci
będą mogły poznać jego dzieje, narysować go, czy odgadywać historyczne zagadki. Towarzyszyć temu będą stosowne wystawy Z bogatej oferty
na szczególną uwagę zasługuje działalność wystawiennicza. Będą to głównie wystawy
edukacyjne, popularyzujące
dorobek sławnych ludzi, najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce i na świecie,

Zakończenie roku w szkołach powiatowych

R

ok szkolny zakończył się także w trzech szkołach
prowadzonych przez powiat brzeziński – Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Iwaszkiewicza oraz Zespole Szkół
Specjalnych.

Dyrektorzy tych placówek –
Anna Sokołowska, Maria Pisarska i Aleksandra Gumola żegnały uczniów życząc
im szczęśliwych wakacji. Ciesząc się nimi nie zapominajcie o bezpieczeństwie
i zdrowiu – przestrzegała Maria Pisarska. - Gratulujemy uczniom zdobytych
wyników w nauce, a szczególne gratulacje, kierujemy
do tych, którym ten miniony rok przyniósł różnorakie
sukcesy w konkursach oraz
olimpiadach przedmiotowych i sportowych – wskazywał wicestarosta Ryszard
Śliwkiewicz uczestniczący
we wszystkich uroczystościach wraz z inspektor ds.
oświaty Elżbietą Czerwiec –
Półbratek, czytając okolicznościowy list od władz powiatu. Zakończenia były
bowiem okazją do wielu

podsumowań. Najwybitniejszym uczniom przekazano nagrody starosty brzezińskiego Renaty Kobiery
w postaci książek i pamiątkowych dyplomów. W tym
roku otrzymali je: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych: Agata Burzyńska
kl. I tl., w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława
Iwaszkiewicza: Marta Waleska kl.Ia, Julia Garnysz kl. Ib
i Bartłomiej Łącki kl. IIa.,
w Zespole Szkół Specjalnych: absolwenci ZSS Łukasz Filipski i Piotr Grzelak, absolwentka gimnazjum - Agnieszka Rawicka
oraz uczeń szkoły podstawowej Mateusz Chojecki, który
odebrał również nagrodę za
najlepsze wyniki w nauce.
 TOM

upamiętniające rocznice narodzin i śmierci pisarzy. Na
bazie tych wystaw będą odbywać się prelekcje, wycieczki i dyskusje tematyczne, lekcje biblioteczne dostarczające
informacji o zbiorach, ofercie
biblioteki i jej funkcjonowaniu. Biblioteka poświęca wiele czasu i uwagi najmłodszym

czytelnikom, zapewniając im
ciekawe formy pracy i zabawy integracyjne, kontynuuje
akcję czytania dzieciom, upatrując w nich przyszłych swoich czytelników.
Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzezinach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima
w Brzezinach informuje, iż placówka będzie czynna
w lipcu i sierpniu w godzinach od 8:00 do 16:00,
w soboty biblioteka będzie nieczynna
REKLAMA

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że
teren magazynu materiałów sypkich przy ul. Modrzewskiego
w Brzezinach został doraźnie wyrównany i utwardzony. Miasto na tym terenie w przyszłości planuje budowę parkingu.
Na chwilę obecną parkowanie samochodów na w/w ternie
odbywa się na własną odpowiedzialność.

11.07.2019r. w godz. 8:00 do 12:00 : Rogów SGGW.
15.07.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Brzeziny ul.: Bohaterów
Warszawy bloki Nr 5A, 5B, 6 i 8.
16.07.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Brzeziny ul.: Cegielniana.
17.07.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Brzeziny ul.: Modrzewskiego
bloki Nr 2, 2A, 2B, Bohaterów Warszawy blok 3.
19.07.2019r. w godz. 8:00 do 12:00 : Rogów PKP.
22.07.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Brzeziny ul.: Fredry,
Moniuszki, Małczewska Nr 1.
23.07.2019r. w godz. 8:00 do 15:00 : Brzeziny ul.: Reformacka
Nr 5, 7, 9, 10 i 12, Mickiewicza Nr 2 i 6/8

1/I/2011

O

ddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach zorganizował
w czer wcu spotk ania poświęcone Barbar ze Wachowicz — pisarce,
reportażystce, autorce biografii wielkich Polaków oraz postaci zasłużonych
dla polskiego harcerstwa.
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XIV sesja Rady Miasta Brzeziny

K

olejne obrady Rady Miasta Brzeziny rozpoczęły się tradycyjnie tuż po godzinie
9. Przewodniczący Grzegorz Maślanko powitał przybyłe władze miasta,
radnych, kierowników jednostek i prezesów spółek. Następnie przedstawiono
proponowany porządek obrad. Przewodniczący zgłosił wniosek formalny
o rozszerzenie sesji o punkt dotyczący uchwalenia planu pracy RM na drugie
półrocze 2019 roku.

Sprawozdanie z prac burmistrza między sesjami
5 czerwca odbyło się posiedzenie komisji mieszkaniowej
dla lokatorów z ul. Kościuszki 18; 6 czerwca burmistrz
spotkała się z projektantami ws. wymiany lamp oświetlenia ulicznego (inwestycja
z projektu SOWA); 7 czerwca burmistrz udzieliła wywiadu w Radio Parada; 8 czerwca
odbyły się obchody „Brzeziny
Fest 2019”; 12 czerwca burmistrz spotkała się z mieszkańcami ulicy Kościuszki 18,
w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o wykwaterowaniu mieszkańców w/w posesji; 17 czerwca wpłynęła decyzja łódzkiego oddziału PEFRON, w której pozytywnie
rozpatrzono projekt miasta
na dowóz uczniów niepełnosprawnych, przyznano kwotę 202765,50 zł, w ramach
projektu miasto zakupi bus;
18 czerwca burmistrz wzięła
udział w szkoleniu dla nowo
wybranych włodarzy, organizowanym przez Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego z zakresu obrony cywilnej; 18 czerwca burmistrz
spotkała się z Wiceministrem
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wicewojewodą
Łódzkim ws. programu Rodzina +; 19 czerwca odbyły się zakończenia roku w placówkach
oświatowych miasta; 20 czerwca burmistrz wzięła udział
w zawodach strzeleckich Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach; 26 czerwca miało miejsce zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., na którym
podejmowano uchwały dot.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania
z działalności zarządu spółki;
27 czerwca zakończono walne zgromadzenie Spółdzielni
Socjalnej Communal Service,
27 czerwca burmistrz spotkała
się z Wojewodą Łódzkim ws.
środków finansowych na drogi w ramach Funduszu Sróg
samorządowych, przyznano
470 000,00 zł na realizację inwestycji w ulicy Traugutta, 27

czerwca burmistrz uczestniczyła w walnym zebraniu Stowarzyszenia Mroga.
Radny J. Piątkowski pytał
burmistrz Ilonę Skipor o sprawy związane z realizacją wymiany lamp ulicznych, a także
o trudną decyzję Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą wykwaterowania mieszkańców z nieruchomości przy ul. Kościuszki 18.
Burmistrz wyjaśniała, że jest
już komplet dokumentów dotyczący projektu SOWA i miasto będzie aplikować o przyznane środki, z tym że zdecydowano o rezygnacji z systemu
automatycznego sterowania
oświetleniem z uwagi na jego
wysoki koszt.
Decyzja PINB poparta była
złym stanem kamienicy przy
ul. Kościuszki i w konsekwencji zagrożeniem katastrofą budowlaną, kamienica będzie
przeznaczona do rozbiórki.
Innym tematem była gospodarka odpadami na terenie
miasta. Od 1 września sortownia przy ul. Łódzkiej, zgodnie
z decyzją władz wojewódzkich, będzie zamknięta, a miasto przygotowuje przetarg na
odbiór i zagospodarowanie
odpadów. Burmistrz zaznaczyła w dalszej dyskusji, że priorytetami dla miasta jest poprawa
sytuacji hydrologicznej i budowa mieszkań socjalnych oraz
komunalnych.
Radna D. Sobińska-Chruścielewska pytała o walne zgromadzenia wspólników w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Spółdzielni
Socjalnej Communal Service.
Burmistrz wyjaśniała, że absolutorium dla poprzedniej prezes TBS nie zostało udzielone, co miało związek m.in.
ze złym stanem odbieranych
przez spółkę lokali, ale zarzutów było kilka. Przede wszystkich wątpliwości przy termomodernizacji Przedszkola nr
1, do prac remontowych oddelegowano pracowników
spółki, w wyniku czego przez
trzy miesiące nie wykonywali oni swoich zadań w lokalach zarządzanych przez TBS.
Prezesowi Spółdzielni Socjalnej Communal Service burmistrz również nie udzieliła

absolutorium, nie głosowała
także za przyjęciem sprawozdania finansowego.
Interpelacje i zapytania radnych
Wśród zapytań i interpelacji poruszano tematy związane z budową chodnika przy ul.
Małczewskiej, naprawy sprzętu w Parku Miejskim, czy poprawy stanu drogi w odcinku ul. Modrzewskiego. Radny
D. Guzek pytał o rekultywację
składowiska śmieci. Burmistrz
wyjaśniała, że Comunal Service miała powierzone zadanie
zagospodarowania śmieci, to
co zostało wywiezione to tylko
kropla w morzu potrzeb. Pojawiły się programy na rekultywację składowiska, jednak
przeszkoda w aplikowaniu polega na tym, że miasto nie posiada tytułu prawnego do terenu, na którym znajduje się
wysypisko, a jest to warunek
konieczny.
Zapytania do kierowników
jednostek organizacyjnych
miasta, prezesów spółek i prezesa SSCS
Radny T. Barucki pytał prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.do
o podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej budynków spółki. Prezes E. Mądra-Chojka wyjaśniała, że były takie rozmowy na zebraniach
wspólnot jeszcze w kadencji
poprzedniej prezes. Była wtedy
mowa nawet o 80 % dofinansowania kosztów podłączenia.
Na ten moment nie ma możliwości dofinansowania tej inwestycji. Być może na podłączenie zdecyduje się jedna
wspólnota w przyszłym roku.
Radna D. Sobińska-Chruścielewska zwracając się do dyrektora Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, poruszyła temat planów budowy
infrastruktury zewnętrznej
przy basenie, która mogłaby być atrakcją w czasie letnim. Drugą kwestią była przerwa techniczna, która w tym
roku przypadła na trzy tygodnie lipca, radna zasugerowała weryfikację w przyszłym
roku terminu prac konserwatorskich. Dyrektor D. Nawrocki zobowiązał się, że po urlopie wykona kalkulację budowy

infrastruktury zewnętrznej.
Baseny zewnętrzne to cała
technologia, na którą musi być
stać miasto. W czasie wakacyjnym pojawia się również problem z ratownikami, bo komercyjne obiekty oferują o wiele
lepsze warunki. Dla instytucji
miejskiej jest to przepaść cenowa. W kwestii przerwy technicznej ważne jest również to,
że na basenie pracuje 20 pracowników i przy planowaniu
przerw technicznych trzeba
brać pod uwagę ich prawo do
urlopu. Zakres prac jest bardzo duży w tym roku. Obiekt
jest szesnastoletni, remonty
będą coraz poważniejsze, dlatego okres ich wykonania również się wydłuża.
W dalszej części obrad radna D. Sobińska-Chruścielewska zadawała pytania do p.o.
dyrektora Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach L. Arkuszyńskiej. Pytała o plan warsztatów wakacyjnych i możliwość ich wydłużenia. Przedstawiła również pomysł na
stworzenie w Centrum miejsca dla matek, w którym mogłyby wymieniać się ubrankami i zabawkami dla dzieci.
Dyrektor L. Arkuszyńska wyjaśniała, że program warsztatów letnich jest bardzo bogaty
i intensywny, a dodatkowe terminy wiązałyby się z dodatkowymi nakładami finansowymi
i zobowiązaniami proceduralnymi wobec instytucji takich
jak Sanepid i Kuratorium
Oświaty. Zadeklarowała jednak, że postara się rozszerzyć
wakacyjną ofertę. Zaznaczyła
jednak, że do tej pory w Centrum organizowano wiele wydarzeń, z których nie wszystkie
cieszyły się zainteresowaniem
mieszkańców. Nie oznacza to
jednak, że nie będą podejmowane kolejne próby uatrakcyjnienia oferty kulturalnej miasta.
Informacje o stanie miasta
Brzeziny za 2018 rok
Raport powstał na podstawie art. 28 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. Jest to nowe zadanie
stawiane gminom. Przedstawiony podczas sesji przez
Sekretarz Miasta G. Dziedzic raport to praca zbiorowa
stworzona na podstawie informacji od kierowników jednostek. Materiał zawiera informacje z realizacji polityki,
strategii, programów, realizacji
budżetu oraz realizacji budżetu obywatelskiego. Dokument

w całości dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Brzeziny pod
adresem www.bip.brzeziny.pl.
Informacje w raporcie obejmują m.in. wykonanie: Strategii Rozwoju miasta Brzeziny,
Lokalnego Program Rewitalizacji miasta Brzeziny, Założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla miasta Brzeziny – przygotowano wymianę
oświetlenia ulicznego, Programu Ochrony Środowiska dla
miasta Brzeziny do 2025 roku
– realizacja zadania poprawa
jakości powietrza na terenie
miasta Brzeziny poprzez likwidację niskiej emisji (PONE),
ekologiczna modernizacja
źródeł ciepła na trzech obiektach, budowa i modernizacja
dróg, chodników na terenie
miasta Brzeziny, zamontowanie 10 niskokosztowych mierników jakości powietrza i działania informacyjno-promocyjne; Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego – miasto udzielało organizacjom
wsparcia finansowego na wykonywanie zadań publicznych;
Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; Miejskiego Programu przeciwdziałania
narkomanii; Miejskiego Programu ochrony zdrowia psychicznego; Strategii rozwiązywania problemów społecznych
dla miasta Brzeziny; Miejskiego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Programu Aktywizacji i Integracji PAI; Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Brzeziny.
Wszystkie jednostki organizacyjne miasta zawarte w raporcie.
Po przybliżeniu raportu nastąpiła dyskusja, w której burmistrz Ilona Skipor podkreślała, że stan gminy jest niepokojący, dane statystyczne
w raporcie to tylko część, natomiast faktycznie miasto boryka się z problemami dotykającymi wielu aspektów, m.in.
gospodarki mieszkaniowej,
bezpieczeństwa hydrologicznego, ale także problemów infrastrukturalnych, z gospodarką odpadami. Praca, jaką
muszą wykonać władze: burmistrz, rada i wszyscy pracujący na rzecz miasta jest ogromna. Ustalone zostały dwa priorytety dla Brzezin: budowa
kanalizacji deszczowej, która jest w stanie katastrofalnym

oraz budowa mieszkań socjalnych. Inne projekty dotyczące na przykład rozwoju infrastruktury sportowej zostają
oddalone w czasie.
Udzielenia wotum zaufania
burmistrzowi miasta Brzeziny
Skarbnik Miasta R. Bąk
przedstawiła procedurę zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Brzeziny za 2018 rok
(dokument dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Brzeziny. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wydała pozytywną
opinię dot. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Brzeziny za 2018 rok.
W dalszej części obrad rada
udzieliła wotum zaufania dla
Burmistrz Ilony Skipor. Przegłosowano również uchwałę absolutoryjną. Radni zaznaczali jednak, że absolutorium
dotyczy nowo wybranej burmistrz tylko za okres powyborczy (absolutorium udzielane jest za cały rok 2018), gdyby
dotyczyło poprzedniego włodarza wypowiedzieliby się negatywnie.
W punkcie dotyczącym bloku uchwał rada obradowała m.in. nad udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu
Brzezińskiego na wykonanie
tablicy pamiątkowej w hołdzie pomordowanym policjantom II Rzeczpospolitej Polskiej
w 100. rocznicę powstania Policji Polskiej, tablica zawiera nazwiska 34 policjantów.
Kwota dotacji 1000 zł. Zmianą
Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązania problemów
alkoholowych na rok 2019 –
zwiększone dochody związane z podatkami od sprzedaży
alkoholu na terenie miasta pozwolą na rozbudowanie oferty
programowej. Zmianą uchwały z 2017 roku dotyczącą powierzenia Spółdzielni Socjalnej Communal Service zadań
własnych miasta dot. gospodarki komunalnej – zmiana
podyktowana ustawą o odpadach komunalnych. Ustaleniem planu pracy sieci publicznych szkół podstawowych
i ustaleniem obwodów. Na koniec rada przyjęła plany pracy
Rady Miasta Brzeziny i Komisji Rady Miasta na drugie półrocze 2019 roku.
Całość dostępna pod adres
internetowym: www.youtube.
com/user/umbrzeziny.
 JLB

