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Pierwsza część warsztatów CPiK

P

rzez tydzień Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach było otwarte dla blisko 30
dzieci, które mogły wziąć udział w bogatym programie warsztatów opracowanych
i prowadzonych przez Dział Kultury. Nie zabrakło również zaproszonych gości, którzy
przybliżali tematy związane z ekologią i ochroną środowiska.

Od poniedziałku 8 lipca rozpoczął się tydzień pełen wrażeń. Katarzyna Benka poprowadziła warsztaty ornitologiczne, dzieci zapoznały się
z gatunkami dziko występujących ptaków w polskich
miastach. Prowadząca wyjaśniała również jak je prawidłowo dokarmiać i jak zachować się kiedy potrzebują pomocy. Dzieci dowiedziały się
jak wygląda budowa ptaka,
ptasiego jaja i ptasiego gniazda. Nie zabrakło również części plastycznej – na pamiątkę
zostały przestrzenne jaskółki, sówki i wróbelki. W czasie
całych zajęć w tle słychać było
nagrane odgłosy ptaków.
Pozostając w temacie ekologii i ochrony środowiska,
na wtorek zaplanowano wizytę wolontariuszki Fundacji Viva! Akcja dla zwierząt
– Łódź. Tematem zajęć była
empatia, zrozumienie i świadomość warunków do życia

zwierząt hodowlanych. Wolontariuszce Karinie towarzyszyła młoda gęś Pamela, uratowana z jednej z tego
typu hodowli. W różny sposób uczestnicy mogli wyrazić swoje zdanie na temat
cierpienia zwierząt, spróbować poczuć się jak zwierzę
hodowlane. W drugiej części
dnia z kolei do Centrum zawitali przedstawiciele Nadleśnictwa Brzeziny, m.in. Grzegorz Marczyński zajmujący
się edukacją leśną. Panowie
przybliżyli pracę leśników,
opowiedzieli jak wygląda wycinka drzew i nasadzanie nowych sztuk. Pokazali także gniazdo z bocianem czarnym, które można oglądać
całą dobę w Internecie.
Środowe plany warsztatów w terenie niestety nie
doszły do skutku ze względu na złe warunki pogodowe, nie popsuło to jednak
zabawy dzieciom. Jolanta

Lechowska-Białecka poprowadziła zajęcia ze zdrowego odżywiania, a dzieci wykonały samodzielnie piramidę żywienia. Na dodatek
Dział Kultury przygotował
produkty, z których uczestnicy wykonali zdrowe kanapki – były to m.in. ciemne pieczywo, sałata lodowa, pomidor, rzodkiewka, szczypiorek,
ogórek zielony. Łącząc przyjemne z pożytecznym, dzieci samodzielnie przygotowały
swój posiłek, a do tego świadomie wybierały zdrowe warzywa. Na zakończenie Katarzyna Benka przygotowała
i omówiła prezentację o przetrwaniu w trudnych warunkach, survivalowe ciekawostki wzbudziły dużą ciekawość
dzieci.
Czwartkowa wycieczka do
Bolimowa okazała się niezwykłym doświadczeniem.
W warsztacie garncarskim
rodziny Konopczyńskich

dzieci poznały tajniki toczenia naczyń glinianych, same
mogły popracować z gliną,
z której wykonały pamiątkowe figurki, a do tego z udziałem przewodnika, pomagały przy kole garncarskim.
W drugiej części warsztatów
uczestnicy zobaczyli pracownię z gotowymi wyrobami
i poznały historię rodziny Konopczyńskich. W drodze powrotnej dzieci wraz z opiekunami zatrzymali się na krótki spacer w pobliżu parku
w Nieborowie.
Na zakończenie lipcowych
warsztatów Centrum odwiedzili strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
Przybliżyli dzieciom zasady pierwszej pomocy, pokazali rodzaje broni, umundurowania i odznak. Na zajęciach w terenie (boisko
między Szkołą Podstawową nr 2 i Szkołą Podstawową
nr 3) chętni mogli postrzelać do celu. Cała zabawa była
przeprowadzana pod kontrolą opiekunów z Centrum
oraz strzelców, a wszystkie
aktywności były absolutnie

bezpieczne dla dzieci. Nad
bezpieczeństwem i programem warsztatów czuwały
pracownice Działu Kultury:
Jolanta Lechowska-Białecka,
Wioleta Stachura i Katarzyna
Benka. Każde warsztaty kończyły się ciepłym posiłkiem,
a ostatniego dnia na obiad
była pizza. Największy nacisk
organizatorzy kładli na wymiar edukacyjny zajęć. Kolejne warsztaty już w sierpniu.
Więcej informacji na temat wydarzeń w Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach znaleźć można na
stronie www.cpik-brzeziny.com.pl oraz na stronie
Facebook’owej. W najbliższych planach są między innymi: wycieczka do lasu
(warsztaty i ognisko) 14
sierpnia; wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Łodzi 26
sierpnia i piknik na zakończenie wakacji (festiwal kolorów, festiwal baniek mydlanych, dmuchańce) 1 września.
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Zajęcia plastyczne dla dzieci na temat dobrostanu zwierząt hodowlanych FOT. W.STAŃCZYK

Wizyta pracowników Nadleśnictwa Brzeziny - prelekcja na temat ptaków leśnych FOT. W.STAŃCZYK

Wolontariuszka oraz gąska Pamela

Nie obyło się bez zajęć z fantomem FOT. W.STAŃCZYK

„Parkowanie na ekranie”
Laureaci konkursu plastycznego FOT. W.STAŃCZYK

Wizyta w pracowni rodziny Konopczyńskich FOT. W.STAŃCZYK



Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach w późny
niedzielny wieczór 14 lipca w ramach akcji „Parkowanie
na ekranie” zorganizowało bezpłatny seans w plenerze.

Spotkanie miało miejsce na
świeżym powietrzu w Parku
Miejskim w Brzezinach. Pracownicy Centrum przygotowali dla mieszkańców miejsca
siedzące, nie zabrakło również
popcornu oraz gorącej kawy.
Brazylijski film fabularny
w reżyserii Fabio Meira pt.

„Dwie Ireny” przyszło obejrzeć kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Film opowiadał o przyjaźni dwóch nastolatek mieszkających w tym
samym mieście i noszących to
samo imię, mających ze sobą
niespodziewanie wiele wspólnego. Zaskakująca fabuła oraz

plenery słonecznej Brazylii stworzyły niezwykle ciepłą
i zmysłową atmosferę.
Przedsięwzięcie miało na
celu połączyć miłość do kina
z relaksem na łonie natury. Mamy nadzieję, że kolejny seans będzie się cieszył dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców. Serdecznie zapraszamy już w sierpniu,
o szczegółach poinformujemy
wkrótce.
 LA

CPiK w Brzezinach w ramach akcji „Parkowanie na ekranie” zorganizowało bezpłatny seans w plenerze
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Międzypowiatowe Obchody Święta Policji z udziałem brzezińskich policjantów

J

edenastego lipca na placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej
odbyły się Międzypowiatowe Obchody Święta Policji obejmujące powiaty rawski,
brzeziński, tomaszowski, opoczyński oraz łódzki-wschodni. Uroczystości w Rawie
Mazowieckiej zbiegły się z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą utworzenia Policji
Państwowej powołanej ustawą w dniu 24 lipca 1919 roku.

Roman Sasin poseł na Sejm RP FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej odbyły się Międzypowiatowe Obchody Święta Policji
Uroczystości, w któr ych
uczestniczyli m.in. Roman
Sasin poseł na Sejm RP, komendant wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej
Łapiński, przedstawiciele władz samorządowych
wśród których nie zabrakło burmistrz Brzezin Ilony Skipor, przedstawiciele prokuratury, Państwowych Straży Pożarnych ze
wszystkich pięciu powiatów, prezes Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna 1939
r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski oraz komendanci powiatowi policji wraz
z komendantem powiatowym policji w Brzezinach
Marcinem Grzelakiem rozp o częły się o d złożenia
meldunku komendantowi
wojewódzkiemu. Po wciągnięciu flagi państwowej na
maszt oraz odegraniu hymnu państwowego gospodarz
uroczystości - komendant
powiatowy Policji w Rawie
Mazowieckiej Anna Dyśko w imieniu swoim i komendantów pozostałych
czterech powiatów przywitała zaproszonych gości.
Obchody Święta Policji stały się doskonałą okazją do

wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie
policyjne. Wśród awansowanych znaleźli się przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach
m.in. kom. Marta Gałązka
awansowana została na stopień nadkomisarza, podkom. Andrzej Grzelak, Tomasz Żaczek i Włodzimierz
Tyralski awansowani zostali do stopnia komisarza,
st. asp. Włodzimierz Siemiątkowski awansowany
na aspiranta sztabowego,
st. sierż. Magdalena Guzek
i Mariusz Kacprzyk awansowani do stopnia sierżanta
sztabowego oraz sierż. Daniel Czułno awansowy do
stopnia starszego sierżanta.
Komendant wojewódzki
Policji insp. Andrzej Łapiński pogratulował policjantom promocji na wyższe
stopnie służbowe oraz podziękował za trud i wysiłek
wkładany przez policjantów w codzienną służbę.
Komendant Wojewódzki
Policji w Łodzi podkreślał
również wyjątkowość tegorocznych obchodów, które zostały połączone z 100.
rocznicą utworzenia Policji.

REKLAMA

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada, w której udział wzięli:
Kompania Honorowa Prewencji Policji w Łodzi, poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi wraz z pocztami
s z t an d arow y m i z R aw y
Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego oraz
z Komendy Łódź- Wschód.
W korytarzu Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowana była wystawa fotografii z okazji 100. Rocznicy
Powstania Polskiej Policji, oraz wystawa umundurowania z różnych państw
świata przygotowana przez
członków IPA.
Warto dodać, że 30 lipca podczas uroczystości
Święta Policji w Garnizonie Łódzkim zostaną wyróżnieni kolejni przedstawiciele miasta Brzeziny.
„Srebrny medal za długoletnią służbę” otrzyma asp.
sztab. Grzegorz Miazek,
a komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach Dariusz
Guzek „Brązowy medal za
zasługi dla Policji”.
 GK

Spływ kajakowy Strefy
Rowerowej



Już po raz trzeci członkowie i sympatycy Strefy Rowerowej Brzeziny spotkali
się na spływie kajakowym. Pierwsze dwa spływy miały miejsce na rzece Rawce,
tym razem pokonano 21 kilometrów po Pilicy na odcinku od Tomaszowa
Mazowieckiego do Inowłodza.

Zainteresowanie tą letnią alternatywą dla rajdów rowerowych organizowanych cyklicznie przez SRB z roku
na rok wzrasta. W pierwszym spływie uczestniczyło 20 osób, w drugim 44, a
w obecnym już 50. Zbiórka
miała miejsce o godz. 9.00
na przystani odbyło się odpowiednie przeszkolenie na
co zwracać uwagę na trasie.
Wszyscy uczestnicy spływu byli też ubezpieczeni. Po
drodze w Spale zaplanowano postój na grilla, a na metę
ostatni uczestnicy spływu

dobili około godziny 16.00.
Za rok planowana jest kolejna taka eskapada, ale już po
innej rzece – wyjaśnia prezes
Strefy Rowerowej Brzeziny –
Krzysztof Wątorowski.
W najbliższą sobotę 27
lipca o godz. 10.00 rozpocznie się na placu zabaw
przy ul. Przechodniej event
pod hasłem „Rowerem w
sercu miasta”, którego Strefa jest współorganizatorem. Nie zabraknie tu wielu atrakcji dla najmłodszych
m.in. strzelnicy paintballowej i licznych konkursów.

Kolejny rowerowy rajd zaplanowano natomiast w niedzielę 4 sierpnia i będzie on
wiódł szlakiem wiary mariawickiej, o której opowiadał będzie Dominik Trojak z
Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym.
Szczegóły wydarzeń organizowanych przez Strefę Rowerową Brzeziny publikowane są na stronie internetowej
www.s-r-b.pl oraz facebookowym profilu tej organizacji.

 TOM

AUTOPROMOCJA

Usługi
koparko ładowarki
531-910-116

CPiK poszukuję
fachowca
do profesjonalnej
renowacji
drewnianych
krzeseł (70 szt.).

Telefon 46 874 31 31

Już po raz trzeci członkowie i sympatycy Strefy Rowerowej Brzeziny spotkali się na spływie kajakowym
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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

Remont mostu w ciągu drogi
powiatowej zakończony



W dniu 9 maja 2019.r została podpisana umowa na
"Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2920 E
w km 5+244 w miejscowości Wola Łokotowa".

Prace budowlane rozpoczęły się w II połowie czerwca
2019r.i zgodnie z umową zakończyły się 15 lipca 2019r.
Odbiór inwestycji nastąpił
w dniu dzisiejszym tj. 22 lipca
2019r. przez Ryszarda Wentlndta Inspektora Nadzoru

Inwestycyjnego, Renatę Kobiera Starostę Brzezińskiego,
Ryszarda Śliwkiewicza Wicestarostę oraz Michała Gesska
Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa
i Ochrony środowiska. Wykonawca - INSTYLE Dorota

Obchody 100. Rocznicy Powstania Policji
Państwowej
W dniu 11 lip ca 2019r.
w Rawie Mazowieckiej miały miejsce obchody 100.
Rocznicy Powstania Policji Państwowej. Organizatorami wydarzenia byli: Komendant Powiatowy Policji
w Rawie Mazowieckiej wraz

z Komendantem Powiatowym Policji w Brzezinach,
Opocznie, Tomaszowie Mazowieckim oraz Powiatu
Łódzkiego Wschodniego.
Uroczystość rozpoczęła się
odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz wciągnięciem

Flagi Państwowej.
Powiat Brzeziński był reprezentowany przez Ryszarda Śliwkiewicza Wicestarostę.
Na zdjęciu władze samorządowe z grupą rekonstrukcyjną.

Danielczyk, Nowy Bedoń, ul.
Brzezińska 77
Wartość robót (brutto) - 161
206,10 zł
Zadanie dofinansowane
w 80 % z środków budżetu
państwa na dofinansowanie
zadań własnych w formie remontu lub odbudowy obiektów zniszczonych w wyniku
zdarzeń niosących znamiona
klęski żywiołowej.

Konferencja -Samorząd
Przyjazny Rodzinie
W dniu 16 lipca Ryszard
Śliwkiewicz Wicestarosta
uczestniczył w konferencji
-Samorząd Przyjazny Rodzinie, która została zorganizowana przez Podkomisję Stałą do Spraw Rodziny
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.

Głównym tematem konferencji była Samorządowa
Karta Praw Rodzin.
Rodzina jest fundamentem ładu społecznego i podstawową wspólnotą społeczną, która stanowi optymalne środowisko rozwoju
człowieka. Jest niezbędnym

oparciem dla wszystkich
swoich członków, szczególnie dla najmłodszych i najstarszych. Żadna zbiorowość
nie jest w stanie realizować
dobra wspólnego bez udziału rodzin. To od ich dobrego
funkcjonowania zależy nasza przyszłość.

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektora/Inspektora w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej BIP
www.powiat-brzeziny.4bip.pl. oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres Starostwa Powiatowego
w Brzezinach: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - do dnia 26 lipca 2019 r.
(do godz.16.00).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami
tel. (0-46) 874 11 11; 874 11 10; 874 25 44.
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Niezwykłe komiksy w brzezińskiej bibliotece



Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach w dniach od
23 lipca do 3 sierpnia zaprasza na niezwykłą wystawę pt. „Prace konkursowe
29. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi”, która z pewnością
spodoba się nie tylko najmłodszym mieszkańcom naszego miasta.

MFKiG to bowiem miejsce spotkań twórców i miłośników sekwencyjnych
historii obrazkowych oraz
elektronicznych mediów,
będących w każdym wieku. Na festiwalowych stoiskach, oprócz nowości, można kupić też stare komiksy, gadżety z nimi
związane, gry oraz książki.
Festiwal ten istnieje od
1991 roku i jest największą
tego typu imprezą w Pols c e or a z Eu ropi e Śro d kowo-Wschodniej. Do
1998 roku funkcjonował

jako Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu.
W trakcie festiwalu odbywa się międzynarodowy
konkurs na krótką formę
komiksową. Jest to najważniejszy w Polsce konkurs
dla twórców komiksu. Artyści przysyłają do Łodzi
prace o dowolnej tematyce,
których objętość nie przek racza 8 st ron. Komi ksy pokazywane są na wystawie, a wybrane trafiają
do festiwalowego katalogu. Najlepszą pracę jur y
nagradza statuetką Grand

Prix. Przyznaje też trzy
kolejne nagrody oraz trzy
wyróżnienia.
Najlepsze z t ych prac
można będzie oglądać
w brzezińskiej bibliotece od 23 lipca do 3 sierpnia. Od 12 do 23 sierpnia w Miejskiej Bibliotece
Publicznej prezentowana
będzie natomiast kolejna
duża wystawa pt. „Kalliope Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce”, o której szerzej napiszemy w przyszłym
numerze BIS.
 TOM

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.

Uzasadniając przyznanie
mu w 1980 r. Nagrody Nobla w dziedzinie literatury
pisano, że otrzymał ją za
to, że „bezkompromisową

Piękne usta na lato!

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

Firma
Krawiecka

Zatrudni
Prasowaczkę
lub Prasowacza

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

17/VIII/2017

23/I/2018

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

 TOM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców
Miasta, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz.
17:00 realizując obowiązek prowadzenia treningów
systemu ostrzegania i alarmowania oraz w hołdzie
uczestnikom Powstania Warszawskiego w 75 rocznicę
jego wybuchu zostanie wyemitowany w czasie jednej
minuty ciągły dźwięk syren.

tel. 601 590 796
ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

jasnością postrzegania wyr a z i ł w ar u n k i, na j a k i e
jest wystawiony człowiek
w świecie ostrego konfliktu”.

W brzezińskiej bibliotece
można zapoznać się 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 m.in.
„Dolina Issy”, „Rodzinna Europa” „Zniewolony
umysł”. W dorobku Czesława Miłosza znajdują się
liczne zbiory wierszy, eseje oraz powieści. Czesław
Miłosz zmarł 14 sierpnia
2004 roku i został pochowany w Krypcie Zasłużonych bazyliki św. Michała
Archanioła i św. Stanisława
biskupa w Krakowie.

REKLAMA

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy

5

30.07.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00 : Olsza 1,
Marianów Kołacki 2.

6
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Kolejne granty sołeckie dla gminy Brzeziny

T

Wysokość dofinansowania
wyniesie trzy razy po 10.000
zł, a nieco ponad 30.000 zł
wyniesie tu łączny wkład
własny gminy.
Granty w tym roku przyznano sołectwom: Polik,
Gałkówek Kolonia oraz Szymaniszki. W Poliku zaplanowano doposażenie kuchni.
- Salę mamy bowiem ładną, ale kuchnia pozostawiała sporo do życzenia – informuje prezes miejscowej
jednostki OSP, radny Piotr
Kaczmarek. Przewidziano
m.in. zakup dużej kuchni
gazowej, piecyków konwekcyjnych do podgrzewania

potraw, szafy chłodniczej,
stołów ze zlewozmywakami i zmywarki. Doposażenie kuchni zaplanowano
także w Gałkówku Kolonii.
Jak informuje sołtys Aneta Hejchman w planie zakupów znajdują się głównie pozycje wykonane ze
stali kwasoodpornej: stoły, regał, zlew dwukomorowy, wózki do potraw, zamrażarka a także okap z wywietrznikiem. War to tu
przypomnieć, że świetlica
w Gałkówku Kolonii poddana będzie wkrótce także termomodernizacji. Nieco inny pomysł na wykorzystanie grantu ma sołectwo

– Szymaniszki, obejmujące miejscowość o tej nazwie
oraz Henryków. Zaplanowano utworzenie wypożyczalni rowerów dzięki, której mieszkańcy będą mogli
odbywać rekreacyjne wojaże
po tych pięknych okolicach.
W ramach grantu przewidziano zakup rowerów dla
dorosłych i dzieci, foteliki
oraz wózki do rowerów.
Warto tu wspomnieć, że
s amorząd woj e wó dztwa
łódzkiego jako pier wszy
w Polsce wpadł na pomysł
wsparcia sołectw pieniędzmi pochodzącymi z budżetu województwa. Chodziło
o dofinansowanie inwestycji albo ciekawych pomysłów integrujących mieszkańców wsi. W 2016 roku,
kiedy Województwo Łódzkie rozpoczęło realizację
programu udzielania pomocy finansowej dla najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego, przybrał
on formę dotacji celowych
udzielanych gminom wiejskim oraz miejsko-wiejskim, przeznaczonych na
dofinansowanie projektów
lokalnych w sołectwach.

Uroczystość przyjęcia kapłaństwa
w Grzmiącej



20 lipca w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzmiącej
odbyła się uroczystość przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa przez diakona Fabiana
M. Wylazłowskiego.

Święceń udzielił Biskup
Na c z el ny Ko ś c i o ł a St a rokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej bp. Karol M.
Babi, który na stałe rezyduje w Płocku. W uroczystości wzięło udział także wielu innych biskupów,
kapłanów, diakonów i kleryków tego kościoła, a kpł.
Stanisław M.Bankiewicz

i kpł. Zbigniew M. Nawara byli współcelebransami mszy św.. Dzięki telebimowi ustawionemu przed
kościołem uroczystość mogli oglądać licznie zgromadzeni wierni. Oprawę muzyczną zapewniły tu chór
parafialny i orkiestra parafialna ze Strykowa. Następnego dnia w kościele
parafialnym pw. św. Anny

i św. Marcina w Strykowie
została odprawiona msza
Święta Pr ymicyjna, czyli pierwsza msza św. sprawowana uroczyście przez
nowo wyświęconego kapłana Fabiana M. Wylazłowskiego, który na jej zakończenie pobłogosławił
kolejno wszystkich uczestników i wręczył pamiątkowy obrazek.
 TOM

FOT. TOMASZ GUZEK

rzy granty sołeckie otrzyma w tym roku gmina Brzeziny w ramach pomocy
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego
w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych
gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich.

Granty sołeckie pozwolą na doposażenie kuchni w świetlicach w Gałkówku Kolonii i Poliku
Pierwotnie w ramach tego
programu gminy mogły
uzyskać dotację do 5 tys.
zł. W 2016 r. wpłynęły 282
wnioski, a w roku 2017 –
304, a w tym okresie zrealizowano w sumie 243 projekty. W gminie Brzeziny
pierwszą umowę wójt Barbara Hojnacka podpisała 7
października 2016r na remont budynku OSP Witkowice, który polegał na
wykonaniu sufitu podwieszonego o powierzchni ok.

147 m2. W 2017 r. przyznano już dwa granty po 5000
zł dla działań realizowanych na terenie miejscowości: Małczew i Poćwiardówka, a w roku 2018 na terenie
gminy Brzeziny przyznano kolejne 3 granty po 5000
zł. Pierwsza z umów związana była z realizacją projektu pod nazwą „Mały
projekt – Wielki potencjał
– kompleksowy remont sanitariatów budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości

Małczew, gmina Brzeziny”.
Druga umowa dotyczyła realizacji projektu pod nazwą
„Doposażenie pomieszczeń
budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Paprotnia,
gmina Brzeziny’’, a trzecia
projektu o nazwie ,,Podwyższenie standardu budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów, gmina
Brzeziny poprzez doposażenie pomieszczeń’’.
 TOM

Inwestycje wodociągowe w gminie Brzeziny
Zakończyły się już roboty związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Sadowa.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „NOVA”
z/s w Skarżysku – Kamiennej. Wybudowano odcinek sieci o łącznej długości 865 mb

i średnicy 110 mm. Zakończono także prace na Stacji Uzdatniania Wody w Przecławiu mające na celu poprawę sprawności działania studni nr 1 i studni
nr 2bis, a planowane są również
prace na Stacji Uzdatniania
Wody w Gałkówku Kolonii

poprzez wymianę złoża filtracyjnego studni chłonnej i prace budowlane w hali budynku
– wykonanie posadzki. Termin
zakończenia tych prac przewidziano do końca października
b.r..
 TOM

Dni Jordanowa i Eufeminowa
W niedzielę 28 lipca na placu OSP r w Jordanowie o godz. 13 rozpoczną
się kolejne dni Jordanowa i Eufeminowa. Wśród atrakcji przewidziano ścianę
wspinaczkową, paintball, dmuchańce, malowanie twarzy, przejazd bryczkami
i motocyklami, pokazy sprzętu strażackiego, występy orkiestry OSP oraz
biesiadę i tańce, aż do rana. Gwiazdą wieczoru będzie Piotr Petrykowski.
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Spotkanie integracyjne nowej sołtys Imieniny Anny u „Młodych Duchem”
Syberii i Pieńków Henrykowskich




W sobotę 29 czerwca o godz. 17.00 w remizie strażackiej w Syberii gmina Brzeziny
odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Syberia obejmujące wsie
Syberia i Pieńki Henrykowskie. Jest to jedno z 28 sołectw gminy Brzeziny.

Brzezińskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Młodzi Duchem” zaprasza w piątek 26 lipca
o godz. 18 na imprezę pod hasłem „U Ani na imieninach - 2019”. Jest to drugie takie
wydarzenie zorganizowane przez tę organizację.

Tym razem odbędzie się ono
na terenie boiska przy Szkole
Podstawowej nr 1 i jak to na
imieninach bywa nie zabraknie tu DJ-a z muzyką, poczęstunku oraz zabaw i konkursów. Wystąpi też stowarzyszeniowy chór „Gama”.

War to tu wsp omnie ć,
że idea tego przedsięwzięcia narodziła się w związku z nadaniem miastu Brzeziny patronki w postaci św.
Anny, o czym zapewne też
będą mówić członkowie stowarzyszenia, gdyż jednym

z elementów programu spotkania jest prezentacja historyczna. O dalszych szczegółach tego wydarzenia można
poczytać na facebookowym
profilu Klubu Seniora „Młodzi Duchem”.

 GK

Było to pierwsze spotkanie zorganizowane przez wybraną trzy miesiące wcześniej nową sołtys Justynę Kubiak
Było to pierwsze spotkanie
zorganizowane przez wybraną trzy miesiące wcześniej
nową sołtys Justynę Kubiak.
„Gdy chodziłam od domu do
domu przedstawiając się jako
nowa sołtys okazało się, że
tak naprawdę ludzie z Syberii i Pieńków Henrykowskich
się nie znają. Wspólnie z moją
radą sołecką w składzie Monika Głowacka, Agnieszka Buldecka i Iwona Łącka, które
mnie wspierają, podjęłyśmy
decyzję o organizacji spotkania integracyjnego, tak aby

mieszkańcy sołectwa mogli
się poznać. Dzięki życzliwości
strażaków na spotkanie została bezpłatnie udostępniona remiza strażacka - mówi sołtys
Justyna Kubiak.
W spotkaniu, które trwało
do późnych godzin wieczornych uczestniczyło ponad 60
mieszkańców sołectwa, którzy na spotkanie przyszli całymi rodzinami. Był grill i dobra muzyka, których oczekiwali mieszkańcy. Zdaniem jej
uczestników tego typu spotkanie od dawna nie było

organizowane, a było bardzo
potrzebne, gdyż dzięki niemu
mieszkańcy mogli się spotkać,
a niejednokrotnie i poznać.
Justyna Kubiak funkcję sołtysa
pełni od końca marca br. Z zawodu jest specjalistą do spraw
prewencji w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzezinach, w której pracuje od 11
lat. Jest mężatką (mąż Seweryn) i matką dwóch wspaniałych córek 14- letniej Patrycji
i 6- letniej Wiktorii.

 GK

100 km na 100 rocznicę powstania Policji



W sobotę 22 czerwca w ramach obchodów 100 rocznicy powstania Policji Państwowej ulicą Piotrkowską w Łodzi odbył się bieg sztafetowy na dystansie 100
km.

W biegu jubileuszowym reprezentantami powiatu brzezińskiego byli Krzysztof Kotynia członek zarządu powiatu i członek Stowarzyszenia

,,Rodzina Policyjna 1939 r.‘’
w Łodzi oraz asp. szt. Grzegorz Miazek funkcjonariusz
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Sztafeta

trwała 7 godzin i 17 minut,
a zakończył ją kapelan łódzkiej Policji ksiądz ppor. Jacek
Syjud.
 GK

AUTOPROMOCJA

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
zaprasza do udziału
w Marszu dla Życia i Rodziny.
W najbliższą sobotę 27 lipca spotykamy się
na Placu Jana Pawła II,
skąd przejdziemy ulicami miasta
do kościoła pw. Św. Anny w Brzezinach.

Sztafeta trwała 7 godzin i 17 minut, a zakończył ją kapelan łódzkiej Policji ksiądz ppor. Jacek Syjud

PROGRAM
MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY
27 lipca 2019 r.
16:30 zbiórka uczestników Marszu na Placu Jana Pawła II w Brzezinach.
16:35 przemarsz ulicami: Pl. Jana Pawła II, Piłsudskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”,
Żeromskiego, Andersa, Św. Anny (do kościoła Św. Anny).
17:00 uroczysta Msza Święta w kościele pw. Św. Anny w Brzezinach.

8
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Problem z balkonem

B

arbara Freliga od 24 lat mieszka w 60,5 metrowym mieszkaniu przy ul. Przedwiośnie
w Brzezinach w zasobach Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie mieszka
z dwiema 9 i 12 –letnimi wnuczkami. W 2012 roku wykonywany był remont
polegający na ociepleniu bloku.

Po czterech latach od przeprowadzonego remontu na
suficie znajdującym się nad
balkonem powstały purchle.
Tynk został odparzony tworząc charakterystyczne pęcherze, które z biegiem czasu zaczęły pękać i odpadać. „To było niebezpieczne
dla mnie i moich wnuczek
bo nie wiadomo było kiedy
tynk odpadnie czy nie wtedy
kiedy będziemy na balkonie
– mówi Barbara Freliga. Powołana przez BSM komisja
stwierdziła odparzenie 75 %
powierzchni sufitu balkonu.
O usunięciu pęcherzy z sufitu w 2017 roku Pani Barbara
nie została powiadomiona.
Firma zrobiła to z podnośnika nie informując lokatorki. Gdy wróciła do domu lokatorka zobaczyła skuty sufit
i mnóstwo wody oraz resztki tynku na balkonie. Wielokrotne prośby o dokończenie prac spowodowały, że po
jakimś czasie przyszła kolejna firma remontowa, która

zaciągnęła siatkę i położyła
warstwę tynku. Kolejnym razem stwierdzono, że są niedociągnięcia i prace tynkarskie uzupełniono. „Naprawa
balkonu ciągnie się już tyle
lat. Za każdym razem gdy
płacę czynsz w biurze spółdzielni pytam się o ostateczny termin zakończenia prac
remontowych na moim balkonie. Jestem zbywana odpowiedzią, że nie ma brygady, że fachowcy nie mają
czasu. Złożyłam nawet pismo do rady nadzorczej, na
które po długim oczekiwaniu otrzymałam odpowiedź że trzeba było ustalić stan faktyczny i dotrzeć
do archiwalnych dokumentów” - mówi Pani Barbara.
Przy każdym opadzie deszczu balkon pani Barbary jest
zalewany. „Na balkonie u sąsiadki wyżej była szczelina
między tynkiem a blacharką. Woda tam zaciekając wypływała na moim balkonie.
Dwa tygodnie temu kolejna

firma dokonała wymiany
blacharki na balkonie sąsiadki ale u mnie nic nie zrobili.
Po założeniu nowej blacharki deszczu nie było więc nie
wiem czy woda nie będzie
już zaciekać. Prezes Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wielokrotnie zapewniał mnie, że balkon będzie
naprawiony ale dokładnego terminu nie wskazał. Kierownik BSM z kolei mówił,
że balkon będzie jedynie pomalowany. Mój balkon jest
najgorszym balkonem ze
wszystkich wschodnich balkonów przy ul. Przedwiośnie
i jak długo ma tak być – pyta
się Barbara Freliga.
„Faktycznie strona
wschodnia budynku Przedwiośnie 5 była docieplana w 2012 roku przez firmę
MROCZEK. Po jakimś czasie ujawniły się usterki wykonawcze, w sierpniu 2016
r. BSM wezwała wykonawcę do ich usunięcia. Ponieważ wykonawca nie dokonał

O usunięciu pęcherzy z sufitu w 2017 roku Pani Barbara nie została powiadomiona FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
n ap r aw g w a r a n c y j ny c h
w 2017 r. zlecono wykonanie
zastępcze przez firmę świadczącą wówczas usługi ogólnobudowlane na rzecz Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Niestety firma ta
zaprzestała swoich usług nie
kończąc zleconej naprawy.
Ze względu na brak chętnych
do tego typu prac dopiero jesienią 2018 roku zawarto kolejną umowę na roboty typu pogotowie ogólnobudowlane, jednak z uwagi

na warunki atmosferyczne
realizację pracy przesunięto
na rok bieżący. Ponieważ był
utrudniony dostęp do lokalu znajdującego się powyżej
wspomnianego balkonu, dopiero niedawno wymieniono
obróbkę blacharską, co było
konieczne przed naprawą
sufitu balkonowego w lokalu pani Freligi. Nowy wykonawca jest już umówiony na
realizację robót, musi tylko
zostać wpuszczony na balkon. Zlecone jest położenie

nowego tynku na siatce i pomalowanie sufitu, oczywiście z wykorzystaniem kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie prac zleconych
w 2012 roku - wyjaśnia Paweł Kupiński prezes BSM.
Faktycznie naprawa się przedłużała, ale ze względu na
trudności obiektywne, a nie
niechęć jej wykonania, a za
utrudnienia przepraszamy dodaje prezes Paweł Kupiński.
 GK

20 lat Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Brzezinach

D

wadzieścia lat temu z inicjatywy Jerzego
Królikowskiego powstało Koło Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP w Brzezinach. To on
był inicjatorem powstania koła - mówił otwierając
spotkanie wiceprezes Adam Gzowski.

19 kwietnia 1999 roku na
świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach
omówiony został nowy statut Związku oraz podjęto uchwałę o przedłużeniu
działalności koła przystosowując jej działalność do
nowych struktur podziału administracyjnego kraju. Wybrany został zarząd
w składzie Adam Gzowski
prezes, Tadeusz Sobieszkoda v-ce prezes, Jerzy Królikowski sekretarz, Stanisław Nockowski skarbnik,
Adam Wachowie c i Eugeniusz Kruś członkowie.
Tyle mówi kronika brzezińskiego Koła Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa
RP w Brzezinach o powstaniu koła emer ytów prowadzona od początku istnienia. Początkowo koło

obejmowało emer ytów
z miasta i gminy Brzeziny
a także gmin powiatu łódzkiego wschodniego. Po podziale powiatu koło także
się podzieliło. W tym roku
brzezińskie koło obchodzi
jubileusz 20- lecia. Z tej
okazji w gosp o darstwie
agroturystycznym w Poliku odbyło się spotkanie integracyjne. Oprócz emerytów i rencistów pożarnictwa w spotkaniu koła
uczestniczyli m.in. emerytowany komendant powiatowy PSP w Brzezinach
Lechosław Pawlik, emerytowany komendant powiatowy PSP powiatu łódzkiego wschodniego Włodzimierz Zawisza, a także
komendant powiatowy
PSP w Brzezinach Dariusz
Guzek. Członkowie koła

Dwadzieścia lat temu z inicjatywy Jerzego Królikowskiego powstało Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
któr ych jest ponad 20
w tym żony nieżyjących już
strażaków aktywnie uczestniczą w pracach koła spotykając się regularnie m.in.
z okazji świąt. Wspólnie

wyjeżdżają na wycieczki,
które kiedyś organizowali sami, a obecnie komenda wojewódzka poprzez
wyłonione biuro. Spotkanie było doskonałą okazją

do wspomnień wspólnie
spędzonego czasu. Obecnie w zarządzie koła pracują prezes Marek Świerczyński, v-ce prezes, Adam
Gzowski, sekretarz Marian

Plewka, skarbnik Teresa
Rutowska oraz członkowie
Anna Wachowiec Edward
Kacprzyk i Tadeusz S obieszkoda.
 GK
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Kacper Płoszka z Mistrzostw Polski 14 - latków wrócił z 7 medalami

O

d 5 do 7 lipca w Olsztynie odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów
14- latków w pływaniu. W mistrzostwach uczestniczyło 604 najlepiej pływających
czternastolatków urodzonych w 2005 roku reprezentujących ponad 170 klubów
z całej Polski.

Samych chłopców było 335.
Pierwszego dnia mieszkaniec Brzezin Kacper Płoszka reprezentujący MKS Jedynka Łódź zdobył srebrny
medal na 200 metrów stylem dowolnym. Rewelacyjny czas 1 minuta 57 sekund
i 56 setnych dał mu drugie
miejsce i był o niecałą sekundę gorszy od zwycięzcy,
mimo to dzięki temu wynikowi ustanowił swój rekord
życiowy i pobił rekord okręgu łódzkiego o blisko 3 sekundy. W sztafecie 4 x 200
metrów Artur Arent, Michał
Banasiak, Krzysztof Pogoda i Kacper Płoszka zdobyli
złoty krążek.
Dr ugiego dnia na dystansie 400 metrów stylem
dowolnym osiągając czas
4:09.30 Kacper ponownie
przegrał z tym samym zawodnikiem z Gdańska, ale
poprawił swój rekord życiowy o 7 sekund ustanawiając rekord okręgu łódzkiego.

W sztafecie 4 x 100 metrów
stylem dowolnym pływacy MKS Jedynka Łódź Artur
Arent, Michał Banasiak, Jakub Rudzki i Kacper Płoszka
zdobyli brązowy medal.
Trzeciego dnia rywalizacji w mistrzostwach Polski juniorów najczęściej dekorowanym zawodnikiem
był Kacper Płoszka. Po serii drugich miejsc Kacper
Płoszka miał swoje „pięć minut”, zdobywając aż trzy złote medale krajowego czempionatu. Finały rozpoczął
od wygranej na 200 m stylem motylkowym, uzyskując czas 2:14.11. Pod koniec
sesji zaliczył jeszcze bardzo
udany występ na dystansie 1500 m stylem dowolnym, gdzie na prowadzenie
wyszedł już po 400 metrach
i nie oddał go aż do końca,
prezentując sprinterski finisz. Wynik 16:39.81 to również jego nowy rekord życiowy. W ostatnim wyścigu

Mistrzostwa Polski Juniorów
w Olsztynie pływacy Jedynki Łódź zwyciężyli jeszcze
w konkurencji sztafetowej
4x100 m stylem zmiennym
i to właśnie Kacper Płoszka kończył te zmagania stylem dowolnym, uzyskując
najlepszy czas na tym odcinku wśród wszystkich startujących. Kacper Płoszka w tej
sztafecie zdobył złoto wspólnie z Krzysztofem Pogodą,
Szymonem Stanisławskim
i Michałem Banasiakiem,
a ich łączne czasy dały w sumie rezultat 4:14.42.
Na początku czerwca br.
Kacper Płoszka uczestniczył
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w dwuboju nowoczesnym w Drzonkowie zajmując I miejsce
indywidualnie i I miejsce
w sztafecie z klubowym kolegą Szymonem Stanisławskim. Kacper uczestniczył
w olimpiadzie po wygraniu klasyfikacji generalnej

Urodziny, śluby, zgony statystyka za I półrocze 2019 r.



W I półroczu 2019 roku Urząd Stanu Cywilnego w Brzezinach sporządził 206 aktów
urodzenia dzieci. W 118 przypadkach dotyczyły one dziewczynek, a w 88 chłopców.
Najpracowitszym miesiącem był styczeń podczas którego pracownicy USC sporządzili
aż 44 akty urodzenia dzieci urodzonych w Brzezinach.

Do najczęściej wybieranych imion przez rodziców dla swoich dzieci należą, wśród dziewczynek Julia
(10), Maja, Lena, Zuzanna
(7), Aleksandra, Maria, Hanna (6), Natalia, Oliwia, Zofia (5), zaś chłopców Antoni
(9), Jan (5), Mateusz, Maciej,
Wojciech, Marcel (4).
W pierwszych 6 miesiącach 2019 roku na zawarcie ślubu zdecydowało się 27
par z których 12 „sakramentalne tak” wypowiedziało
przed kapłanem przystępując do ślubu konkordatowego, a 15 zdecydowało się na
ślub cywilny zawarty przed
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach.
Najczęściej małżonkowie
wypowiadali przysięgę małżeńską w lutym i maju (po 7
par) oraz czerwcu (8 par).

W I p ółro czu 2019 r.
Ur z ą d S t a n u C y w i l n e go w Brzezinach sporządził 251 aktów zgonu. Najwięcej w styczniu i maju (po
48) i lutym (44). Akty zgonu
w 127 przypadkach dotyczyły mężczyzn, a w 124 kobiet.
W okresie od stycznia do
czerwca 2019r. Urząd Stanu Cywilnego w Brzezinach
wydał blisko 1,7 tysiąca odpisów aktów skróconych, zupełnych lub wielojęzycznych
urodzenia, małżeństwa lub
zgonu. Tylko w czerwcu takich aktów wydano blisko
270.
Na kon i e c I p ó ł ro c z a
w Brzezinach na pobyt stały
lub czasowy zameldowanych
było łącznie 12.353 mieszkańców, z których ponad 900
to dzieci do 6 roku życia, ponad 1100 osób było w wieku

7-15 lat, 310 w wieku 16-18
lat, a blisko 7,5 tys. w wieku pracowniczym (obejmującym mężczyzn w wieku
19 – 65 lat i kobiety w wieku 19-60 lat). 720 osób to
mężczyźni w wieku powyżej
65 lat, a ponad 1800 stanowią kobiety w wieku powyżej 60 lat.
„Oprócz sporządzania
i wydawania aktów wydział
Spraw Obywatelskich przyjął ponad 450 wniosków na
dowód osobisty, przeprowadził 300 zmian w zameldowaniu mieszkańców Brzezin,
a także obsłużył 35 obywateli innych krajów – informuje Ewa Natkańska kierownik Urzędu Stany Cywilnego
w Brzezinach, naczelnik wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Brzeziny.
 GK

reprezentując z pierwszego miejsca Okręg Łódzki.
14 -letni mieszkaniec Łodzi
Kacper Płoszka od 8 miesięcy pod okiem nowego trenera Rafała Żebiałowicza trenuje w MKS Jedynka Łódź.
Wcześniej był zawodnikiem
KS Nautilus Brzeziny prowadzonym przez Krzysztofa Sienkiewicza. Obecnie jest
uczniem klasy ósmej Szkoły
Podstawowej Mistrzów Kokoro w Łodzi. Widząc takie sukcesy 14-latka z Brzezin trudno mieć wątpliwości, że po raz drugi zostanie
powołany do Kadry Narodowej Juniorów w pływaniu
Polskiego Związku Pływackiego.
„Cieszę się że olimpiada
i mistrzostwa się już zakończyły. Poprzedziły je wyczerpujące dwa przygotowawcze

Kacper Płoszka FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
obozy sportowe. Teraz myślę
o odpoczynku, bo są już wakacje. Z rodzicami jadę nad
morze. Jednak nie będę tam
pływał tylko jeździł rowerem

co bardzo lubię. To będzie
dla mnie prawdziwy odpoczynek- mówi Kacper Płoszka.
 GK

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 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 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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Do sobotniej akcji przystąpiło 33 honorowych dawców,
z których lekarz do oddania krwi zakwalifikował 26
osób. W sumie zebrano blisko 12 litrów najcenniejszego leku jakim jest krew Tradycyjnie każdy dawca musiał
najpierw wypełnić ankietę, po której przeprowadzane były uproszczone badania krwi, a następnie lekarz
po dodatkowym badaniu decydował o dopuszczeniu honorowego dawcy do oddania
krwi. Jednorazowo można
oddać do 450 ml. krwi. Każdy z dawców mógł liczyć na
deputat energetyczny w postaci 8 czekolad i 2 wafelków
mających zrekompensować
utraconą energię po oddaniu krwi. Oprócz deputatu
energetycznego wydawanego przez pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ



W sobotę 20 lipca w sali Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyła
się kolejna w tym roku akcja „Krewniacy- Brzeziniacy” prowadzona przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy udziale
brzezińskiego Centrum Promocji i Kultury.

w Łodzi, Aneta Szczepaniak i Joanna Niźnikowska
tradycyjnie zadbały o słodki poczęstunek. Tym razem były to gofry z owocami
i bitą śmietaną. Praktycznie
nikt z honorowych dawców
nie mógł się oprzeć pokusie skosztowania świeżo wypieczonych gofrów z borówką amerykańską, malinami

i bitą śmietaną. Tradycyjnie
do tego była kawa lub herbata.
Kolejna akcja honorowego oddawania krwi w brzezińskim Centrum Promocji
i Kultury planowana jest na
28 września w godzinach od
10.00 do 13.00 w Centrum
Promocji i Kultury przy ul.
Sienkiewicza 10/12.   GK

Przyszli „uskrzydleni” mistrzowie fotografii
Pisaliśmy już o projekcie
„Podaruj mi skrzydła” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, a współfinansowanym przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W dniach 8-15 lipca br. pięcioro najstarszych uczestników tego projektu uczyło
się wyrażania indywidualnego spojrzenia na świat i rozwijało kreatywność poprzez
fotografię. Umiejętność obsługi aparatu fotograficznego, ustawienia wszystkich parametrów do zrobienia ciekawego zdjęcia, to
jednak zupełnie coś innego niż cyknięcie selfie aparatem w telefonie i wykorzystanie dostępnych aplikacji do
„upiększenia” go. Młodzież
biorąca udział w kursie była
chwilami zaskoczona tym,
jak niezwykłe zdjęcia można zrobić stosując proste triki, co widać na prezentowanych obok fotografiach.
 TOM

FOT. ARCHIWUM PCPR

Krewniacy- Brzeziniacy

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Brzeziny

R

ada Miasta obradowała 19 lipca, sesja zwołana na wniosek burmistrz Ilony Skipor
odbyła się z konieczności wprowadzenia zmian w budżecie miasta Brzeziny na
2019 rok oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2020. Na
początek burmistrz wyjaśniła, że trzeba wprowadzić do budżetu dofinansowanie
z Odnawialnych Źródeł Energii - zwiększenie produkcji energii ze źródeł
odnawialnych na terenie miasta Brzeziny.

Burmistrz na początek wyjaśniała, że dotacja w wysokości 6 500 000,00 zł stanowi
85% dofinansowania zgodnie z wnioskiem i wymogami
Unii Europejskiej. Po odjęciu
od kwoty głównej zadania
(8 00 058,941,49 zł) wkładu
własnego miasta w wysokości 930 000,00 zł, pozostaje
kwota 7 128 941,94 zł – kwota ulokowana do roku 2020.
Zwiększenie kwoty brutto
zostaje w paragrafie gospodarki komunalnej i ochrona
środowiska miasta Brzeziny.
Drugą sprawą jest inwestycja wymiany oświetlenia ulicznego w Brzezinach. Miasto nie podpisało
w styczniu umowy na kredyt
ze względu na zmianę projektu – miasto zrezygnowało z kosztownego automatycznego sterowania oświetleniem. W sierpniu miasto
będzie aplikować o pożyczkę na kwotę 1234428,00 zł.

Musimy zabezpieczyć te
środki w budżecie.
Plan wydatków miasta wynosi 55 524 963,77
zł, w tym wydatki bieżące
43846833,19, wydatki majątkowe 11678130,58, zwiększenie następuje w wydatkach majątkowych i bieżących 1275972,14 zł.
Radny Tadeusz Barucki
pytał czy w związku z tymi
zmianami zmienią się wolne środki miasta? Skarbnik
miasta Renata Bąk po sprawdzeniu danych odpowiedziała, że kwota ta wynosi ponad 3 miliony złotych. Radny Janusz Nowański pytał
na ile możemy być pewni,
że mieszkańcy nie wycofają się z podpisanych umów?
W odpowiedzi burmistrz informowała, że projekt OZE
jest inwestycją trudną, z wysokim stopniem r yzyka.
Część instalacji będzie montowana na nieruchomości,

część poza nieruchomością
i to powoduje zmianę stawiki podatku VAT - na nieruchomości 8%, poza nią 23
%. W przypadku, kiedy ilość
uczestników będzie mniejsza niż 85% zadeklarowanej mocy, na którą składaliśmy wniosek będzie mniejsza, inwestycja nie będzie
zrealizowana. Na ten moment nie ma takiego zagrożenia. Radny Jakub Piątkowski kontynuował, pytając, czy
to jedyne zagrożenie wynikające z realizacji tego projektu? Burmistrz wyjaśniała,
że przede wszystkim jest to
kombinacja instalacji, sama
wartość inwestycji jest dość
duża, nie ma pewności czy
znajdziemy wykonawcę, który ma zabezpieczenie w wysokości ponad 8 mln złotych.
Problematyczne jest rozliczenie VATu, miasto wystąpiło o indywidualną interpretację, ponieważ nie możemy

przejąć na siebie pokrycia
VATu. Uchwała przyjęta jednogłośnie.
Zmiany w wieloletniej
prognozie finansowej miasta
Brzeziny na lata 2019-2022
Uchwała dotyczy zmiany związanej z wydłużeniem
prognozy długu, w związku
z pożyczką w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 2035 roku. Z tego tytułu jest potrzebna uchwała Rady Miasta na zgodę na
wydłużenie prognozy długu. Uchwała została podjęta

AUTOPROMOCJA

jednogłośnie.
Kolejną uchwałą był projekt dotyczący zaciągnięcia przez miasto pożyczki na dofinansowanie zadania. Zaciągnięcie pożyczki
w Narodowym Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1
234 428,00 zł związane jest z
zadaniem wymiany oświetlenia w mieście Brzeziny, oprocentowanie pożyczki wynosi 1% rocznie. Opinię na temat pożyczki musi również
wyrazić Regionalna Izba Obrachunkowa. Radny Tadeusz

Barucki pytał, czy powstała
symulacja, wyjaśniająca kiedy zamortyzuje się ta inwestycja? Burmistrz wyjaśniała,
że zwrotu inwestycji możemy spodziewać się po około
10 latach. Radny Jakub Piątkowski dodał, że dla mieszkańca będzie to efekt wizualny, bezpieczeństwo w mieście się podniesie. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Całość dostępna pod adresem internetowym: www.youtube.com/user/umbrzeziny

 JLB

Zapisy do deblowego turnieju tenisa ziemnego
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.
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.
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Zawody wędkarskie

W

sobotę 22 czerwca na zbiorniku wodnym w Bogdance odbyły się zawody
wędkarskie z okazji Dnia Wędkarza. W zawodach organizowanych przez
brzezińskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego uczestniczyło 19 wędkarzy
w tym 16 seniorów oraz 3 juniorów.

Sławomir Kmieć złowił ryby o łącznej masie 3,8 kg w tym Amura o wadze 1,7 kg FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Na zbiorniku wodnym w Bogdance odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Wędkarza
Na naszym terenie wśród seniorów najlepszymi wędkarzami okazali się Łukasz Matuszewski i Michał Jedynak,
którzy złowili ryby o identycznej masie 3,335 kilograma i to oni ex aequo zajęli pierwsze miejsce. II miejsce zajął Waldemar Wójcicki
z wynikiem wynoszącym ponad 2,9 kilograma złowionych ryb. Wśród juniorów
I miejsce zajął Maciej Miazek,
który złowił ponad 2,1 kilograma ryb, II miejsce zajął
Oliwier Poździej (2,030 kg)
zaś III miejsce Maks Świerczyński z wynikiem 1,925 kg.
Zwycięzcy otrzymali nagrody

w postaci bonów zakupowych ufundowanych przez
właściciela sklepu wędkarskiego „Jaź” Mariusza Sobkiewicza.
W niedzielę 7 lipca także na zbiorniku wodnym
w Bogdance odbyły się zawody wędkarskie 55+ , w których mogli uczestniczyć wędkarze w wieku od 55 lat. Do
zawodów przystąpiło 13 weteranów wędkarstwa. Najlepszym zawodnikiem tych zawodów został Paweł Kowalski.
W minioną sobotę 20 lipca na zbiorniku wodnym
w Bogdance rozpoczęły się

nocne zawody wędkarskie.
Jak nietrudno się domyśleć
ich ideą jest połów który trwa
przez całą noc. Zawody zakończyły się w niedzielę 21
lipca o godz. 6.00. Komisja
dokonała ważenia ryb i wyłoniła zwycięzcę. Został nim
Sławomir Kmieć, który złowił
ryby o łącznej masie 3,835 kg.
Zwycięzca mógł się także pochwalić największa rybą złowioną podczas niedzielnych
zawodów. Był nim 53-centymetrowej długości amur,
który ważył blisko 1,7 kilograma. Amur nie poddał
się bez walki zwłaszcza przy
brzegu. Sławomir Kmieć do

WTZ „Blisko Ciebie” na „Tomaszowskiej
Okrąglicy”



9 lipca podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie” uczestniczyli w wycieczce pod hasłem „Tomaszowska Okrąglica”. Celem tej eskapady było bowiem zwiedzanie Skansenu Rzeki Pilicy, „Niebieskich Źródeł” oraz „Grot Nagórzyckich”.

Organizacja tej wycieczki
była możliwa dzięki darowiznom od firm oraz kiermaszom, gdzie 30 p o dopiecznych W TZ oferuj e s w o j e w y ro by, kt ó re
powstają dzięki działalności 5 pracowni: rękodzieła, krawieckiej, plastycznej, informatycznej, gospodarstwa domowego
oraz umiejętności społecznych i przygotowania zawodowego. - Efekty tych
prac można obejrzeć m.in.
na facebookowym profilu - Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie”

w Brzezinach, a poza kiermaszami kupić także w siedzibie warsztatów – informuje kierownik tej placówki – Anna Sobkiewicz.
Z opisywanych dochodów,
a także aukcji prac plastycznych przeprowadzonej na Powiatowym Spotkaniu Noworocznym, zostanie dla podopiecznych
WTZ zorganizowana we
wrześniu jeszcze trzydniowa wycieczka pod hasłem
„Wilno, Polesie, Mazur y,
Suwalszczyzna”.
To b ę d z i e s p e ł n i e nie kolejnego z marzeń

uczestników W TZ „Blis k o C i e b i e”, g d y ż p l a ny tego wyjazdu snuto już
w 2016 r, po zakończeniu
pierwszej w historii warsztatów, trzydniowej wyc i e c z k i , d o Wro c ł aw i a ,
Duszników Zdroju i Pragi. Dzięki takim wspólnym
wyjazdom, gdzie zamawiane są m.in. noclegi przystosowane dla osób niepełnosprawnych, uczestnicy warsztatów zwiedzili już wiele
atrakcyjnych turystycznie
miejsc m.in. Biskupin, Kraków, czy Zakopane..
 GK

Polskiego Związku Wędkarskiego należy od ponad 30
lat. Do zawodów przystępuje często jednak to jest dopiero trzeci jego puchar. Kolejne miejsca zajęli: Andrzej
Adamski (2,570 kg), Robert
AUTOPROMOCJA

Staniszewski (1,985 kg), Jerzy
Durański (1,975 kg), Michał
Jedynak (1,930 kg), Łukasz
Matuszewski (1,890 kg), Marcin Pukacz (1,655 kg), Waldemar Wójcicki (1,480 kg),
Krzysztof Majczak (1,375

kg), Jacek Paluch (1,135 kg).
Kolejne zawody wędkarskie
zaplanowano na 27 lipca na
zbiorniku wodnym w Bogdance. Tym razem będą to zawody spinningowe o mistrzostwo koła. 
 GK
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MOTORYZACJA

PRACA

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 ciągnik C330 z mostem od
ZETORA 1992 r. 4.000,- zł na chodzie,
572 490 866
SPRZEDAM Seicento rok.1998, 695 586
307
SPRZEDAM Skodę Felicję 1.3MPI, 2001r.,
887 364 298
SPRZEDAM Ford Mondeo- 2,0 TDCI
automat 2005 r. – 3.500 zł, Citroen C3
1,4 HD z 2002 r. – 4.000 zł., samochody
sprawnie technicznie OC- ważne, 509
220 540
SPRZEDAM motocykl Yanke poj. 50m3
rok 2013r. 1,500zł., 572 490 866
SPRZEDAM Alufelgi 16”, 514 877 684

SZWACZKI – sukienki, 661 121 966
PRASOWACZKA, 661 121 966 może być
do przyuczenia
SZWACZKI-SUKIENKI zatrudnię , praca cały rok, 799-781-832
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 603
872 901
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 605
139 221
PRZYJMĘ pracownika fizycznego do
obsługi Traka(piła do cięcia drewna)
również do przyuczenia, 504 010 550
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 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 pracowników do prac remontowo-budowlanych, 603 224 127
POTRZEBNA osoba do prac ogrodowych –koszenie, grabienie, prace porządkowe, 604 607 306
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
ZATRUDNIMY Kierownika działu mechanicznego i zaopatrzenia na naszej
bazie w Koluszkach. Preferowane wykształcenie budowlane tel.: 609 759 659,
601 227 216, e-mail: pbdbuddrog@wp.pl
ZATRUDNIĘ pomocnika mechanika.
Praca stała atrakcyjne wynagrodzenie.
Możliwość zamieszkania na miejscu,
505 027 436
SZWACZKI Brzeziny, 500 448 129
ZATRUDNIĘ lakierników samochodowy i blacharzy z doświadczeniem, 607
570 070
DO ZBIORU borówek Lipiec, Sierpień,
696 041 293
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 lakierników samochodowych i blacharzy z doświadczeniem,
607 570 070
ZATRUDNIĘ lekarza rodzinnego/ internistę do POZ od Października 140zł/h,
Kontakt: 504 256 714
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ, tel. 601 223
142
PRZYJMĘ presera – stała praca, 604
433 179
DO ZBIORU borówki 608 268 734, 793
149 580
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C. Więcej informacji pod nr tel: 501 130-286 do 18,19
Z ATRUDNIĘ kierowcę praca
w Nowosolnej, 516 190 960
ZATRUDNIĘ cukierników, pomocników
praca Nowosolna, 505 096 505
ZATRUDNIĘ sprzątaczki do zakładu cukierniczego w Nowosolnej, 505 096 505
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu szycie 604 588 616
FRYZJERKĘ , pomoc fryzjerską zatrudnię. Praca w Koluszkach, 519 490 477

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
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
WYKOŃCZENIA 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
DROBNE remonty, malowanie, gładź,
panele itd. „ złota rączka” 505 760 223
USŁUGI Koparko-Ładowarka, 531 910
116
ZLECĘ montaż budynku gospodarczego 35m2 z płyt obornickich, 609 725 874
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę,
604-381-688

OGŁOSZENIA DROBNE

POSZUKUJĘ pracownika na budowę
535 662 878
ZATRUDNIMY pracownika produkcji,
montera, brygadzistkę, technologa produkcji ze znajomością programu autoCAD. tel. 663 333 991, mail: sekretariat@
bab-ogrodzenia.pl

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. 15 ha
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 lokal 45m2 (rynek), 505
410 441
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

OGŁOSZENIA DROBNE

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 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 dopłatę rozważę też zamienię na kamienicę,
518 925 406
WYNAJMĘ mieszkanie w kamienicy,
783 785 738
WYNAJMĘ mieszkanie w Brzezinach,
(46) 874 23 89
SPRZEDAM Las w Kołacinku (akacja,
sosna) 1,1ha, 600 439 938
SPRZEDAM działki budowlane, rekreacyjne w Woli Łokotowej gmina Jeżów,
tel. 782 187 516

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny ul.
Krakówek 34, Wojciechowski, 503 491
722

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM rowery, pralkę , sofy, biblioteczkę, szafki kuchenne ,dywany, materac przeciwodleżynowy, butle gazowe
turystyczne, 694 884 692
SPRZEDAM cegłę, 794 630 647
DO zbioru borówki, 790 650 064
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 zmywarkę, 604 607 306
WYPRZEDAŻ maszyn szyjących-likwidacja, 508 363 845
SPRZEDAM pianino antyczne , komodę,
komplet wypoczynkowy, zegar stojący
i kominkowy, 604 607 306
SPRZEDAM ule z pszczołami 698 241
412
KUPIĘ suche pszenżyto i jęczmień jary
prosto z pola 788 264 336
SPRZEDAM stemple budowlane i płyty koartonowo-gipsowe, 600 804 392
SPRZEDAM PEUGUT 206 – 1999r., 70ar.,
ziemi, kominek narożny nowy, 884 369
321
SPRZEDAM siano, 601 209 526
SUCZKA rottweiller 607 722 066, 538
388 517

REKLAMA

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET
- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
e
- piasek
akcyjn

Atr

9/IV/2018
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ceny!

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

Badania na
Prawo
jazdy
Lekarz medycyny
Joanna Bujnowicz Przymus
Brzeziny, ul. Zdrowie 2
tel. 725 201 301

P.H. BARTEK
KOLUSZKI,
ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12

Firma J.Kuś zaprasza do korzystania ze swoich usług
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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Remis piłkarzy na zakończenie

R

emisem 2:2 (2:2) przed własną publicznością z Termami Uniejów rozgrywki
łódzkiej klasy okręgowej sezonu 2018/2019 zakończyli piłkarze Startu Brzeziny.
Podopieczni trenera Rafała Wasiaka wystąpili w mocno eksperymentalnym
składzie, ale mimo to potrafili zdobyć punkt. Czarno-czerwoni nie zmienili swojej
pozycji w ligowej tabeli, ponieważ już wcześniej zapewnili sobie dwunaste
miejsce.

Ostatnia 30. kolejka łódzkiej
klasy okręgowej odbyła się
nietypowo, ponieważ została rozbita na kilka dni, a nie
rozegrana w całości w niedzielę 16 czerwca. Wszystko
ze względu na ostatnią serię
spotkań, która według regulaminu musi odbyć się jednego
dnia o tej samej porze. Wyjątkiem są mecze zespołów, które nie grają o awans lub utrzymanie. W tym przypadku sytuacja zarówno o promocji
do IV ligi łódzkiej jak i spadek do klasy A już dawno był
rozstrzygnięty. Nasz zespół do
spotkania z Termami Uniejów
podszedł bardzo osłabiony.
Ze względu na braki kadrowe
i bardzo uszczuploną kadrę
szkoleniowiec Radosław Wasiak musiał wystawić bardzo
eksperymentalny skład. Rywale z Uniejowa do Brzezin
również przyjechali osłabieni, jednak biorąc pod uwagę

całe rozgrywki były to jedynie kosmetyczne zmiany. Worek z bramkami bardzo szybko się rozwiązał. Już w 2. minucie Marcin Pietrzak znalazł
szansę na pokonanie Adama
Michalaka i brzezinianie objęli prowadzenie. Niestety radość gospodarzy nie trwała jednak długo. Sto osiemdziesiąt sekund później po
przejęciu piłki w środku pola
i szybkiej kontrze były zawodnik Startu Mateusz Spychalski posłał piłkę do siatki i doprowadził do wyrównania.
Po tej szybkiej wymianie ciosów częściej przy piłce utrzymywali się przyjezdni. Piłkarze z Uniejowa bardzo często
gościli w polu karnym brzezinian. Niespodziewanie w 20.
minucie po zespołowej akcji najlepiej w polu karnym
Term odnalazł się Igor Jagodziński, który pewnym uderzeniem wpisał się na listę

strzelców. Goście ponownie
bardzo szybko wyrównali. Po
raz kolejny potrzebowali na
to trzech minut. Tym razem
receptę na naszego golkipera
znalazł Włodzimierz Nowak.
Po tych golach w szeregi obu
zespołów wkradła się najzwyczajniej pewna niemoc. Zarówno Start jak i Termy tworzyły groźne okazje, ale brakowało w nich wykończenia.
Wynik remisowy utrzymał
się do przerwy. Po zmianie
stron obraz gry praktycznie
się nie zmienił. Groźnie było
pod bramką gospodarzy, ale
swoje okazje na bramkę mieli również brzezinianie. Z biegiem czasu obie ekipy miały coraz mniej sił. Odbiło się
to znacząco na akcjach ofensywnych. Z każdą chwilą zespoły odpuszczały szybkie
wyjście z akcją i skupiały się
na dokładnej grze podaniami. Mimo sporej ilości czasu

POL-HUN M. Bielska Sp.J.
Ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
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

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

1/X/2018
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Przyjęcia na NFZ
w przychodni MEDICAL-MED
ul. Tulipanowa 8

Półkolonie
jeździeckie
w stajni
Borowa,
731 701 550

i kilku niezłych okazji w drugiej połowie bramki nie padły
i spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Czarno-czerwoni
wystąpili w składzie: Mariusz
Tkaczyk - Igor Jagodziński,
Bartosz Kowalczyk, Filip Niźnikowski, Norbert Kowalski,
Arkadiusz Łapka, Mariusz
Matusiak, Marcin Pietrzak,
Paweł Swaczyna, Robert Szubert, Dariusz Szymanek.
W innych meczach 30. kolejki Stal Głowno zremisowała bezbramkowo z UKS
SMS Łódź, Orzeł Parzęczew
przegrał 3:4 z GLKS Sarnów/
Dalików, godnie z szóstym
szczeblem rozgrywkowym
pożegnała się Bzura Ozorków, która pokonała PTC Pabianice 4:2. Remisem 1:1 zakończyło się derbowe starcie
AUTOPROMOCJA

rezerw pierwszoligowego
ŁKS Łódź z rezerwami drugoligowego Widzewa Łódź.
GKS Ksawerów pokonał 3:1
Włókniarza Pabianice, a rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki zostały rozbite 1:6 przez Zawiszę
Rzgów, a LKS Rosanów dopisał na swoje konto trzy punkty walkowerem ze względu na
wycofanie Włókniarza Konstantynów Łódzki. Awans do
IV ligi łódzkiej wywalczyły rezerwy pierwszoligowego
ŁKS Łódź. Na drugim miejscu zmagania zakończyły rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź, a na trzecim Zawisza Rzgów. Do łódzkiej klasy
A spadły dwa ostatnie zespoły, czyli: Bzura Ozorków i wycofany Włókniarz Konstantynów Łódzki. W przyszłym
sezonie w łódzkiej klasie
okręgowej zobaczymy trzech
beniaminków: GLKS Dłutów,

13

KKS Koluszki i KS II Kutno
lub Victoria Rąbień. Wszystko zależy od tego, czy Wydział
Gier Łódzkiego Związku Piłki Nożnej dopuści do rozgrywek drużynę z Kutna, ponieważ pierwszy zespół występuje klasę rozgrywkową wyżej,
czyli w IV lidze łódzkiej.
Przed naszymi piłkarzami dłuższy odpoczynek.
Rozgrywki nowego sezonu 2019/2020 łódzkiej klasy okręgowej rozpoczną się
prawdopodobnie w połowie
sierpnia. Do tego czasu trener Radosław Wasiak zaplanował kilka castingów piłkarskich dla zawodników z zewnątrz, aby przetestować ich
pod kątem przydatności do
gry w drużynie. Oprócz tego
czarno-czerwoni rozegrają szereg meczów kontrolnych, których listę podamy
w najbliższym czasie.
 DS
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AUTOPROMOCJA

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/.
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Ostatnia kolejka BLPN za nami

Z

godnie z planem, siedemnasta, a więc ostatnia kolejka Brzezińskiej Ligi Piłki
Nożnej odbyła się w weekend 13-14 lipca. Ze względu na ścisk w tabeli, wiele
meczów zapowiadało się naprawdę fascynująco i co najważniejsze, żaden z nich
nie zawiódł oczekiwań. Część zespołów odrobiła zaległości i sytuacja przed fazą
pucharową zrobiła się bardzo ciekawa.

Sobotnie zmagania rozpoczął pojedynek walczącej o finałową ósemkę Polonii Niesułków z czternastą w tabeli Zieloną Stroną Mocy. Choć
Polonia przed meczem miała tylko matematyczne szanse
na awans, to postanowiła podejść do meczu skoncentrowana, aby zakończyć rundę
z czystym sumieniem. Drużyna z Niesułkowa przyzwyczaiła nas do zaciętych spotkań, które raczej nie obfitują
w dużą ilość goli. Tak też było
i tym razem. Do przerwy Poloniści prowadzili minimalnie
2:1. W drugiej części gry zdobyli jeszcze jednego gola, ale
rywale strzelili dwa, dlatego
mecz zakończył się remisem
AUTOPROMOCJA

3:3, co oznaczało, że marzenia o rundzie finałowej trzeba
odłożyć na przyszły rok. O finałową ósemkę walczyli również Wikingowie. Drużyna,
w skład której wchodzą głównie zawodnicy z Andrespola, Justynowa i Bedonia pewnie pokonała ostatni zespół
w tabeli, Bad Boys, wygrywając aż 10:1. Tym samym zawodnicy występujący na co
dzień w niebieskich strojach
ze skandynawskim wojownikiem w herbie przybliżyli się
do play-offów. Trzeci sobotni mecz był z kolei pojedynkiem na szczycie. Aktualny lider rozgrywek JRK Meble zagrał z Misiami. Jako że są to
dwie drużyny z tzw. “wyższej

półki”, to ciężko było przed
meczem jednoznacznie wskazać faworyta. Spotkanie zapowiadało się na zacięte i takie
również było. Na prowadzenie
wychodzili raz jedni, raz drudzy, wymieniając się ciosami,
a bramki padały po naprawdę
pięknych akcjach. Ostatecznie mecz wygrały Misie (6:5),
co dla lidera było drugą porażką z rzędu. Dla Misiów trzy
punkty były o tyle ważne, że
ten zespół walczy o wejście do
pierwszej czwórki, która w losowaniu par ćwierćfinałowych
będzie rozstawiona. Ostatni sobotni mecz został oddany walkowerem - Bugo Hoss
zdobyli bez walki trzy punkty
z Arką Brzeziny.

Niedziela rozpoczęła się od
meczu Ciamciaramciam - Red
Devils. Poniekąd przypominał
on rozgrywany dzień wcześniej mecz Misie - JRK Meble - tak jak tam, jedna z drużyn (Ciamciaramciam) walczyła o pierwszą czwórkę,
a druga (Red Devils) w przypadku wygranej objęłaby prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Na papierze faworytem byli aktualni mistrzowie
(Red Devils), ale debiutanci z Rogowa również przyzwyczaili nas do znakomitej gry i wielu niespodzianek.
Po zaciętym meczu na wysokim poziomie ostatecznie
trzy punkty trafiły na konto
Ciamciaramciam, co ucieszyło JRK Meble, gdyż dzięki takiemu rozstrzygnięciu pozostali liderem. Mecz zakończył
się wynikiem 5:3. Nie mniej
ciekawy był drugi niedzielny mecz. Pewni awansu Grabarze grali z Rekordem Brzeziny, który rozgrywa sezon
znacznie poniżej oczekiwań
i ma coraz mniejsze szanse na

awans do finałów. Ich sytuacja
po tym meczu stała się jeszcze
gorsza. Dobrze grający Grabarze zwyciężyli 8:3 i dopisali na swoje konto kolejne trzy
punkty. Ostatni mecz ostatniej kolejki był absolutnym hitem, gdyż grały w nim dwie
drużyny bezpośrednio walczące o awans. Mowa o OKS
i Wybrzeżu Klatki Schodowej. Przed meczem w minimalnie lepszej sytuacji byli ci
pierwsi, gdyż zajmowali siódme miejsce i mieli na koncie dwadzieścia pięć punktów. Wybrzeże Klatki Schodowej przystępowało do meczu
mając o jeden punkt mniej.
Stawką meczu był awans, dlatego obie ekipy przystąpiły do
meczu maksymalnie skoncentrowane. W spotkanie lepiej weszli zawodnicy WKS,
którzy do przerwy prowadzili 3:0, a tuż po przerwie podwyższyli na 4:0. Kiedy wydawało się, że losy spotkania są
już przesądzone, zawodnicy OKS w pięć minut strzelili trzykrotnie. Przy wyniku
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4:3 Wybrzeżu Klatki Schodowej ograniczył się do obrony,
a OKS nie mając nic do stracenia rzucił się do ataku. Jedna
z końcowych akcji zakończyła się jednak rzutem karnym
dla WKS, a ten akcent przesądził o ostatecznym rezultacie.
Mecz zakończył się wynikiem
5:3 co oznacza, że Wybrzeże
Klatki Schodowej jest już jedną nogą w finałach.
W zaległych meczach, które zostały rozegrane w sobotę 21 lipca Grube Wióry pokonały Ciamciaramciam Rogów
6:5, Red Devils pewnie pokonał JRK Meble Łódź 6:3, Misie
rozgromiły Rekord Brzeziny
14:2, a Wybrzeże Klatki Schodowej 7:6 wygrały z Grabarzami. Ostatnie zaległe mecze odbędą się w weekend 3-4 sierpnia. Bezpośrednio po nich
nastąpi losowanie par ćwierćfinałowych, natomiast długo
wyczekiwana runda finałowa
wystartuje w weekend 17-18
sierpnia.
 DS
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Po trzytygodniowej przerwie kryta pływania powitała klientów nową sauną

Najkosztowniejszy był remont sauny FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
Niektórych prac zaplanowanych w ubiegłym roku
na dłuższą przerwę termomodernizacyjną obiektu, nie
udało się wykonać gdyż nie
doszło do realizacji tego zadania inwestycyjnego i dopiero w obecnej przerwie
można było przystąpić do
ich wykonania, a prace remontowe w obrębie pomieszczenia sauny wymagały niezbędnego czasu i niebyłyby możliwe podczas
użytkowania obiektu – mówi
Daniel Nawrocki dyrektor
Centrum Kultury Fizycznej
w Brzezinach.”
Tr a dyc y j n i e c oro c z ny
przegląd i remont pływalni
rozpoczął się od spuszczenia
wody. W ten sposób wymieniono ponad 620 metrów
sześciennych wody znajdującej się w obydwu nieckach basenowych. Oczywiście wymiana wody połączona została z myciem
niecek basenowych przy wykorzystaniu środków chemicznych niemożliwych
do zastosowania podczas
funkcjonowania pływalni, dezynfekcją kratek przelewów, przeglądem instalacji uzdatniania wody. Prace
obejmowały również naprawę oświetlenia w hali basenowej, mycie górnych części okien, czyszczenie kratek

wentylacyjnych, przegląd
kanałów wentylacji, wymianę dysz w niecce basenu rekreacyjnego oraz uszczelnienie basenu w koniecznych
miejscach. Prac tych nie
można przeprowadzić gdy
z basenu korzystają klienci.
Na szczęście obyło się bez
wymiany płytek w nieckach
basenowych. Ilość płytek do
wymiany można ocenić dopiero po spuszczeniu wody
i w tym roku nie było takiej
konieczności Przeprowadzono przegląd zjeżdżalni,
umyto schody przy wykorzystaniu określonych środków chemicznych i dezynfekcyjnych. Pomieszczenia
łazienek i prysznicy pomalowano, podobnie jak ościeżnice drzwi, wymieniono fugi
przy kratkach odpływowych
i je uszczelniono, naprawiono uszkodzone szafki oraz
naprawiono lub wymieniono na nową automatykę
prysznicową. W podbaseniu umyto i przeprowadzono przegląd centrali wentylacyjnej, zbiorników przele wow ych, w y mien iono
wodomierz i zawór zwrotny, a także przeprowadzono płukanie złóż filtracyjnych. W tym miejscu warto
dodać, że technologia zastosowana na brzezińskiej pływalni zakłada filtrację wody

przez złoża piaskowe, dlatego od czasu do czasu w wodzie pojawiają się drobiny
piasku i ich występowanie
wcale nie oznacza zabrudzoną wodę lecz wynika z normalnego oczyszczania wody.
Nie mniej jednak ten piasek
trzeba usunąć, a odkurzacz
basenowy nie wszędzie daje
sobie radę. W pomieszczeniach socjalnych odbyło się
malowanie.
Na dachu pływalni
uszczelniono rury i centralę wentylacyjną, przeprowadzono przegląd centrali dachowej, dokonano naprawy
instalacji odgromowej. Pozostało wykonanie obróbek
blacharskich przy ogniomurach i kominach.
Najkosztowniejszy był
jednak remont sauny wraz
z przebudową wnętrza pomieszczenia saunowego. Był
on możliwy dzięki miejskim
radnym i burmistrz Brzezin,
którzy zgodzili się na wydatkowanie dodatkowych środków finansowych na saunę, którą nadgryzł już ząb
czasu. Przypomnijmy, że
w pierwotnym projekcie budowy pływalni wtedy jeszcze międzyszkolnej nie było
sauny a powstała ona w zaadaptowanym pomieszczeniu. Dlatego remont wymagał zarówno prac budowlanych – przygotowawczych
w pomieszczeniu tak aby
powiększyć saunę i poprawić warunki z jej korzystania a także zabudować nową
nieco większą saunę. Teraz spokojnie może ona pomieścić ponad 10 osób. Prace musiały rozpocząć się
od zdemontowania istniejącej sauny, skucia glazury, wykonania nowej izolacji w technologii basenowej,
położenia nowych płytek na
ścianie i podłodze pomieszczenia prysznicowego i sauny, wymianie sufitu, wymianie instalacji elektrycznej, przebudowie wentylacji.
Prace przygotowawcze pod
p omieszczenie saunowe
wraz z niezbędnym materiałem wykonała rodzima firma „Cezar” Cezarego Karwackiego z Brzezin. Jej koszt
wyniósł ponad 12 tys. złotych. Zdecydowanie drożej
bo około 34 tys. zł wyniósł

zakup i budowa nowej fińsk iej s auny. Z a kupiono
nowy niemieckiej produkcji piec o mocy 12 kW, zamontowano nowy sterownik
w pomieszczeniu technicznym gdyż funkcjonowanie
sterownika w saunie powodowało częste awarie, zainstalowano również nową instalację alarmową. Pomieszczenie saunowe wyłożone
jest szlifowanym drewnem
ze świerka skandynawskiego, zaś siedziska z drewna
Abachi. Do sauny prowadzą nowe przeszklone drzwi
z bezpiecznego szkła osadzone w aluminiowej ramie.
Tym samym zrezygnowano
z drzwi wejściowych z hali
basenu gdyż nie sprawdzały
się po zmianie zasad korzystania z sauny. Teraz klient
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czy też ratownik może podejrzeć z hali basenu ile jest
osób przebywających w saunie bez konieczności wejścia
do pomieszczenia saunowego. Koszt remontu sauny
wraz z przebudową wnętrza
pomieszczenia saunowego wyniósł blisko 48 tys. zł.
ale dzięki temu poprawi się
komfort świadczonej usługi,
która jest wliczona w cenę

biletu wejścia na brzezińską
pływalnię.
Pozostałe prace przeglądowe i naprawcze z wyłączeniem naprawy dachu wykonane zostały własnymi zasobami kadrowymi przez
pracowników obsługi technicznej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.
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ALEXANDER-MED.

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

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

5/I/2014

O

d 1 do 21 lipca na krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
trwały prace remontowe. „Tak długi okres wyłączenia z eksploatacji krytej
pływalni podyktowany był bardzo szerokim zakresem prac do wykonania.

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

