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Brzeziński Klub Sportowy obchodził 95-lecie

T

urniej piłkarski, odznaczenia i wyróżnienia oraz mecz towarzyski, tak w skrócie
wyglądały obchody 95-lecia istnienia jednego z najstarszych klubów w naszym
województwie – Brzezińskiego Klubu Sportowego. W niedzielę na Stadionie
Miejskim przy ulicy Sportowej 1 oprócz władz miasta na uroczystości stawili się
byli i obecni działacze, zawodnicy i kibice brzezińskiej piłki nożnej.
piłkarzy oraz kibiców i sympatyków Brzezińskiego Klubu Sportowego, którzy zmarli
w ciągu tych dziewięćdziesięciu pięciu lat. Wiceprezes Klubu Zbigniew Zawadzki po cichu odczytał nazwiska osób,
które ostatnio odeszły. Byli to
m.in.: Marian Mendry, Zygmunt Pietrasik, Czesław Loba,
Czesław Zrobek, Arkadiusz
Paradowski, Stefan Stołowski,
Mieczysław Burdelak.
Kolejnym punktem było
nadanie tytułów honorowego
członka klubu BKS Start, który otrzymali: Mirosław Pietrasik, Zdzisław Juraś, Henryk Olczyk, Stanisław Poździej, Jakub Wojdal, Kazimierz
Przetak, Marian Duszyński,
Jan Łącki, Zdzisław Kamiński, Andrzej Przemysławski,
Andrzej Klimczak, Jan Skoneczny i Mirosław Poddemski. Następnie wyróżnienia za
pełnienie funkcji klubowych
otrzymali: Jan Cecherz (trener,
dyrektor klubu), Ryszard Kaźmierczak (członek zarządu),
Zdzisław Pachowski (członek

zarządu), Andrzej Szychowski
(prezes). Wyróżnienia dla zawodników BKS Relaks Brzeziny powędrowały do: Włodzimierza Mrówki, Włodzimierza Kaźmierczaka, Witolda
Wiśniewskiego, Radosława
Szklarka, Mariana Brodeckiego, Sławomira Kobierskiego. Wyróżnienia dla zawodników BKS Start tzw. „dzieci
Cecherza”, którzy pod wodzą
szkoleniowca Jana Cecherza
w latach dziewięćdziesiątych
święcili największe sukcesy
w postaci awansu do IV ligi
(wtedy czwarty poziom rozgrywkowy w kraju) i długoletniej grze w tej klasie rozgrywkowej otrzymali: Rafał Niźnikowski, Piotr Trześniowski,
Paweł Zieliński, Michał Adryjanko, Dariusz Breś, Przemysław Fortuna oraz Przemysław Cecherz. Za charyzmę
i zaangażowanie w klubie wyróżnienia powędrowały do:
Waldemara Pabiniaka, Artura Poździeja i Pawła Swaczyny.
Wyróżnienia dla długoletnich
zawodników BKS odebrali:

Wędkarze
wymienili
stawidła na
zbiorniku
wodnym
w Bogdance
Gry bitewne
w bibliotece

FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI

Już od wczesnych godzin rannych Stadion Miejski został
ozdobiony klubowymi flagami, transparentami oraz czarno-czerwonymi barwami. Organizatorzy zadbali o oprawę
muzyczną i spikerską. Przed
godziną dziewiątą na głównej
płycie boiska wystartował turniej piłkarski o puchar Burmistrza Miasta Brzeziny Ilony Skipor. W zawodach wzięło udział siedem drużyn, które
rywalizowały systemem każdy z każdym. W końcowej
klasyfikacji najwięcej punktów (komplet zwycięstw) zdobyły Misie, które na co dzień
występują w Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej (orlikowej).
Drugie miejsce przypadło ekipie S.K.B., a na trzecim sklasyfikowany został B.S.S.P. Team.
Po piłkarskich zmaganiach
przyszedł czas na oficjalną
część obchodów. Rozpoczęto ją od krótkiego przedstawienia bardzo bogatej historii
brzezińskiego sportu. Następnie minutą ciszy upamiętniono wszystkich działaczy,
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Jacek Bernat, Andrzej Skupiński oraz Zdzisław Różycki. Ze
względu na zakończenie piłkarskiej kariery w drużynie
Startu Brzeziny działacze podziękowali Kamilowi Walczakowi. Piłkarz otrzymał oryginalny bukiet z piłką ozdobiony czarno-czerwonymi
barwami, proporczyk klubu

oraz olbrzymią statuetkę piłkarską z dedykacją. Nie zapomniano również o podziękowaniu dla sponsorów i ludzi
dobrej woli, którzy bezinteresownie wspierali i wspierają klub.
CIĄG DALSZY STR. 2
Fotorelacja str. 2,3
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Brzeziński Klub Sportowy obchodził 95-lecie
zawodnikami Startu Brzeziny, a działaczami Startu
Brzeziny, którym pomagali oldboje i przedstawiciele
Relaksu Brzeziny. W składzie Urzędu Miasta zagrali: pełnomocnik ds. Uzależnień Krzysztof Kotynia,
główna księgowa Centrum
Usług Wspólnych Paulina Zawadzka, pracownicy Centrum Usług Wspólnych Róża Derach-Gradocka oraz Justyna Kamińska,
Michał Gradocki, zawodnicy Startu Brzeziny Paweł
Swaczyna i Artur Poździej,
dyrektor Centrum Promocji i Kultury Joanna Kamińska-Kędzia, radny Miasta
Brzeziny i nauczyciel wychowania fizycznego Przemysław Maślanko, zastępca

burmistrza Jakub Piątkowski, pracownicy Wydziału Rozwoju Infrastruktury
i Mienia Katarzyna Korbień
i Marcin Kruś, animator
sportu i nauczyciel wychowania fizycznego Adam
Koralewski, trener Rekordu Brzeziny zaprzyjaźniony z Urzędem Miasta Bartłomiej Przybyłowski. Kapitanem i trenerem zespołu
była burmistrz Brzezin Ilona Skipor, która żywiołowo poprowadziła zespół.
W szeregach działaczy zagrali natomiast: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Dariusz
Guzek, Wojciech Janczak,
Michał Adryjanko, Włodzimierz Mrówka, Włodzimierz Kaźmierczak, Michał

Poddemski, Jacek Kaźmierczak, Grzegorz Bednarczuk,
Jacek Bernat, Kamil Walczak, Piotr Natkański, Radosław Szklarek i Waldemar
Pabiniak. Spotkanie sędziował dyrektor Brzezińskiego
Klubu Sportowego Filip Jochman, a mecz symbolicznym kopnięciem rozpoczęła burmistrz Brzezin Ilona
Skipor. Spotkanie zwyciężyli działacze 6:4, ale wynik był sprawą drugorzędną. Tak naprawdę liczyła się
dobra zabawa i wzajemna
integracja. Po piłkarskich
emocjach wszyscy udali się
na poczęstunek. Królowały dania z grilla oraz pyszne ciasta i złocista piana
z kega. Prezes Brzezińskiego Klubu Sportowego Start

FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI

Na zakończenie oficjalnych uroczystości pojawił się olbrzymi tort, który wraz z jednym ze sponsorów pokroiła burmistrz
B r z e z i n I l o n a S k i p o r.
W tym samym czasie działacze i zawodnicy Relaksu Brzeziny złożyli Zarządowi Brzezińskiego Klubu
Sportowego życzenia przekazując prezesowi Tomaszowi Nowickiemu pamiątkową tabliczkę i puchar
za zajęcie trzeciego miejsca w rozgrywkach ligi oldbojów z poprzedniego sezonu. Następnie na głównej płycie boiska rozpoczął
się mecz towarzyski pomiędzy przedstawicielami
Urzędu Miasta Brzeziny,
wspomaganych obecnymi

Brzeziny wraz z wiceprezesem oraz dyrektorem Filipem Jochmanem pragną
złożyć serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, sponsorom, ludziom
dobrej woli oraz wszystkim tym, którzy dołożyli
swoją cegiełkę w organizacji jubileuszowego święta.
W szczególności działacze
BKS dziękują: Rafałowi Jadczakowi za przygotowanie
i pielęgnację boiska, państwu Jerzemu i Ewie Stąporek z kwiaciarni przy ul.
Kościuszki, Halinie Szczepaniak właścicielce Zakładu Pogrzebowego „Szczepaniak”, Janowi i Krzysztofowi
Wiśniewskim prowadzącym sklep z artykułami malarskimi i budowlanymi

przy ul. Lasockich 29, Rafałowi Jankowskiemu właścicielowi firmy ROTEJ z Lipin, P.P.H.U "COMPLEX"
DYBAŁA SPÓŁKA JAWNA, Cukierni F. Pastusiak,
Ewie Olszyńskiej właścicielce "PPHU Zakład Piekarniczy" E Olszyńska, firmie
P.P.H.U.Słamar Sławomirowi Słabemu i Markowi Słabemu, właścicielom Zakładu Mięsnego Ścibiorów, firmie GRA-LECH Jordanów,
firmie P.W. Jedynak Mirosława Jedynaka, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr
1 Zbigniewowi Zielińskiemu oraz dyrektorowi Muzeum Regionalnego Pawłowi Zybale.
 DS
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pow i at

brzeziński

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

Oddane kolejne inwestycje

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E w miejscowości
Dmosin”
Całość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru i tablic informacyjnych w kwocie
2.075.822,72 zł
Koszt robót budowlanych:
2.065.687,52 zł
Koszt inspektora nadzoru:
9.840,00 zł
Koszt tablic informacyjnych: 295,20 zł
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.036.553,00 zł, dofinansowanie
w 50 %
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., z siedzibą w ul.
Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski
Termin zakończenia zadania: 30 wrzesień 2019 r.

Będzie bezpieczniej na
drogach powiatowych



Powiat Brzeziński rozpoczął we wrześniu realizację projektu „Czuję się
bezpieczniej na drogach powiatu brzezińskiego, który jest współfinansowany
w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
Projekt zakłada wyposażenie jednego z najniebezpieczniejszych skrzyżowań
na terenie powiatu brzezińskiego w aktywne znaki drogowe D-6 pionowe,
znak aktywny D6- na wysięgniku umieszczony nad
jezdnią oraz aktywne znaki STOP. Została już podpisana umowa z wybranym
wykonawcą tego przedsięwzięcia. W ramach
projektu Policjanci z Komendy Powiatowej Policji

w B r z e z i n a c h pr z e pro wadzą akcję edukacyjno-prewencyjną dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii oraz mieszkańców wsi Jordanów, Eufeminów, Gałkówek Kolonia i Adamów. W tej akacji
wezmą także udział strażacy z OSP Jordanów i OSP
He l e n ów, kt ór z y p o k a żą mieszkańcom oraz uczniom jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy ofiarom wypadków.

„Remont drogi powiatowej nr 2939 E w km 3+916-4+370 oraz 4+728-5+468 w miejscowości
Mroga Dolna i Górna. Zadanie II 4+728-5+468”,
Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Nowa 49, 62 – 070 Palędzie
Koszt robót budowlanych: 613 350,78 zł
Termin zakończenia zadania: 30 września 2019 r.
Obydwa zadania w m. Mroga i Górna dofinansowane zostały z rezerwy celowej państwa,
przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, datacja
w kwocie 761 867,00 zł , dofinansowanie w 80 %
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Przedszkole Specjalne, czyli
nowości w ofercie ZSS



T
egoroczny rok szkolny w Zespole Szkół Specjalnych wiąże się z dużymi
zmianami. Nowością jest tu utworzenie Przedszkola Specjalnego. Po raz
pierwszy w historii tej szkoły powstał też oddział dla dzieci z głębokim
stopniem niepełnosprawności intelektualnej, które do tej pory nauczane były
indywidualnie.
niepełnosprawności - niepełnosprawnością intelektualną,
autyzmem, zespołem Aspergera, dla dzieci niedowidzących, niesłyszących, z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak również dzieci ze
sprzężeniami. Powstał on
w nowo zaadaptowanych pomieszczeniach dzięki środkom przekazanym przez Starostwo Powiatowe. Jest on
również bardzo dobrze wyposażony. Pracuje tu nauczyciel
oraz osoba, mu pomagająca,
a realizowane są różne zajęcia
specjalistyczne m.in. w zakresie rewalidacji, usprawniania
sensorycznego, logopedii, czy
grafomotoryki. Starostwo Powiatowe w Brzezinach, otrzymało także dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na modernizację
placu zabaw znajdującego się
przy Zespole Szkół Specjalnych. Rozpoczęły się już prace w tym zakresie, a zaplanowano tu odwodnienie całego
terenu, wymianę separatora tłuszczu, doposażanie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz modernizację już istniejących urządzeń.
Na placu zabaw powstanie też
piaskownica dla przedszkolaków.
W 4-osobowym zespole dla dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności

intelektualnej pracuje dwóch
nauczycieli oraz pomoc.
Dzieci mają tu zajęcia z uspołeczniania i różnego rodzaju form aktywizacji - ruchowe, plastyczne, artystyczne,
uczą się też samodzielności
w zakresie czynności samoobsługowych np. korzystania z toalety, czy samodzielnego spożywania posiłków.
Podobnie jak w minionych
latach w szkole nadal funkcjonuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Tą formą objęte są dzieci, które chodzą do różnych przedszkoli,
jak również, które nie chodzą
do przedszkoli, ale mają opinię o potrzebie tego wczesnego wspomagania. W szkole
realizowane jest też wczesne
wspomaganie, w ramach programu „Za życie”, gdzie nie
trzeba mieć opinii z poradni.
Wsparciem objęte są dzieci, u których rodzic zauważa, pewne niepokojące sygnały. Nauczyciele ZSS pomagają w diagnozie i kierują je do
odpowiednich specjalistów.
W sumie brzeziński Zespół
Szkół Specjalnych pod swoją
opieką ma ponad siedemdziesięcioro dzieci, w tym czterdzieści czworo, które uczęszczają tu codziennie do przedszkola, szkoły podstawowej
i szkoły przysposabiającej do
pracy.
 TOM

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

Badania na
Prawo
jazdy

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

Oba te działania wpisane były
w koncepcję pracy szkoły,
którą obecna dyrektor Aleksandra Gumola przygotowała, ubiegając się o to stanowisko 3 lata temu.
Szczególną wagę ma tu
utworzenie Przedszkola Specjalnego, o czym może świadczyć fakt, że wstęgę na rozpoczęcie jego działalności
przecinał wojewoda łódzki
– Zbigniew Rau. Na chwilę
obecną uczęszcza tu czworo
dzieci, a miejsc jest pięć. Nabór jest tu więc wciąż otwarty.
Aby dziecko mogło trafić do
przedszkola specjalnego musi
mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
na czas edukacji przedszkolnej. Oddział przedszkolny
w ZSS przeznaczony jest dla
dzieci z różnymi rodzajami

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

Lekarz medycyny
Joanna Bujnowicz Przymus
Brzeziny, ul. Zdrowie 2
tel. 725 201 301

Pediatra
Elżbieta Wodzyńska

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

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

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

23/I/2018

693 016 604

5/I/2014

REKLAMA

Organizowane są różne zabawy FOT. TOMASZ GUZEK

Przedszkole jest wyposażone w bogaty zestaw narzędzi dydaktycznych FOT. TOMASZ GUZEK
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Zakończyły się prace w Przecławiu

Z

akończyły się już prace w ramach projektu „Przebudowa budynku użyteczności
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Gminnego Ośrodka
Kultury”. Wykonawcą tej inwestycji była firma „Moderndom” ze Skierniewic,
która zrealizowała to zadanie w systemie „projektuj-wybuduj” tzn. na podstawie
programu funkcjonalno-użytkowego wykonawca opracował odpowiednią
dokumentację projektową, a następnie przystąpił do prac.

Ich zakres obejmował zarów n o z a go s p o d arow a nie terenu jak i prace wewnątrz budynku. Po uzupełnieniu dokumentacji
powykonawczej i uporządkowaniu terenu dokonano
już odbioru końcowego zadania.
Na zewnątrz wykonane
zostało utwardzenie, podest, który wykorzystywany będzie jako scena, dojazd do podestu oraz miejs c a p ark i ngowe w z d ł u ż

budyn ku. D oprowadzono także energię elektryczną do sceny. Punkty pob or u energ ii elekt r ycznej oraz wody usytuowano
również wzdłuż b oiska.
Wyprowadzenie to służyć
będzie głównie, na potrzeby namiotów plenerowych w czasie dużych imprez takich jak dożynki.
Wewnątrz dokonano adaptacji pomieszczeń, które w okresie, kiedy funkcjonowało gimnazjum,

stanowiły szatnię i magazynek sprzętu sportowego. W p omieszczeniach
tych wygospodarowano toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano zaplecze socjalno-techniczne. Zakupiono także
wyposażenie, aby urządzić
te p om i e s z c z e n i a m . i n .
podstawowe meble, kuchnię gazową i mikrofalową, lodówkę, czajnik oraz
zastawę. Dzięki temu będzie można skorzystać

Punkty poboru wody i energii na potrzeby ustawianych tam namiotów

W byłym budynku gimnazjum funkcjonuje obecnie Gminny Dom Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna

z zaplecza przy okazji imp re z p l e n e row y c h o r a z
prowadzić zajęcia w Gminny m O ś r o d k u Ku l t u r y.
Przewidziano tu bowiem
m.in. zajęcia kulinarne,
taneczno-muzyczne oraz
komputerowe, czyli takie,
które powinny zachęcić do
uczestnictwa mieszkańców
z różnych grup wiekowych.
Zadanie to było współfinansowane środkami
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania:
Podstawowe usługi i odnow a w s i na ob s z ar a ch

w i e j s k i c h . Wa r t o ś ć ro bót montażowo-budowlanych wraz z nadzorem to
347.400 zł. Dofinansowanie tu wyniesie 196.000 zł
kosztów brutto. Należy też
wspomnieć, że na opisywanym obiekcie w Przecławiu w przyszłym roku będzie realizowana termomodernizacja w ramach
zadania ,,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 przy na le żnoś ci ą g miny Brzeziny do Łódzkiego

Obszaru Metropolitalnego.
Będzie to już ostatni budynek termomodernizowany w ramach tego projektu. Prace będą polegały na
dociepleniu ścian i stropu, wymianie źródła ciepła
z pieca olejowego na wykorzystujący pellet oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. 
 TOM

W ramach prac wygospodarowano m.in. toaletę dla osób niepełnosprawnych

GOK będzię wykorzystywał nowo wybudowaną scenę pomiędzy boiskiem, a budynkiem FOT. TOMASZ GUZEK
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Podziękowania za pomoc w organizacji Biegu Dzika Dyszka w Brzezinach

P

rzedstawiciele Klubu Biegacza Brzezińskie Dziki - organizatorzy Biegu Dzika Dyszka
w Brzezinach składają serdeczne podziękowania dla sponsorów i darczyńców, bez
których organizacja Biegu nie byłaby możliwa. Podziękowanie kierowane są do
firm:

MELVIT S.A. , ul. Grójecka 194/91 z Warszawy,
CITYnet, ul. Sienkiewicza
10/12 z Brzezin,
AMK PHU. Kucharski M.
, ul. Łąkowa 4 z Brzezin,
Nowa Zachęta, ul. Partyzantów 15A z Koluszek,
B A R B E R- S H O P F r y zjer Męski, ul. Św. Anny 15
z Brzezin,
Pralnia Kalorii, ul. Piłsudskiego 2/8 z Brzezin,
Delikatesy Centrum Jan
Kuś, ul. Sienkiewicza 22
z Brzezin,
Stacja Leczenia Ruchem,
ul. Sikorskiego 12 z Koluszek,
Sklep Candy Cup, ul. Rynek Bałucki 1 box 27 z Łodzi,
Młynarstwo – Jerzy Strzelecki, ul. Składowa 1 z Brzezin.
W gronie sponsorów znalazł się także poseł na Sejm
RP Roman Sasin, któremu
organizatorzy składają serdeczne podziękowania.
Współorganizatorem
Biegu było Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, które zarządza Stadionem Miejskim z zapleczem
sportowym, bieżnią lekkoatletyczną, szatniami, za
co organizatorzy dziękują
dyrektorowi Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach

D a n i e l o w i Na w r o c k i e mu. Nad zabezpieczeniem
uczestników biegu głównego na dystansie 10 km czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach i druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Za bezinteresowną pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa
wszystkim uczestnikom biegu organizatorzy serdecznie
dziękują służbom mundurowym. Ponadto przy organizacji biegu pomagali
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach
oraz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”.
Zdjęcia i filmy z zawodów,
które można było obejrzeć
udostępnili partnerzy medialni: EBR24, Brzeziny info
oraz gazeta lokalna BIS.
Organizatorzy składają p o dziękowania burmistrz Brzezin Ilonie Skip or oraz miejskim radnym za wsparcie pomysłu
zorganizowania pierwszego profesjonalnego Biegu Dzika Dyszka dla dzieci i dorosłych w Brzezinach.
„Jako organizator dziękuję radnym Przemysławow i Maśl an ko z a p omo c
w przeprowadzeniu biegów dziecięcych i Dorocie

Sobińskiej- Chruścielewskiej za akty wny udział
w biurze zawodów. Dziękuję dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach Zbigniewowi Zielińskiemu i członkom naszego
klubu: Ewie i Waldemarowi
Wojciechowskim, Paulinie
Borkowskiej, Annie Kotyni i Rafałowi Chruścielewskiemu oraz innym osobom
niewymienionych, którzy
pomagali w organizacji Biegu. Podziękowania składam
włodarzom samorządów,
które dofinansowały organizację biegu Dzika Dyszka,
a w szczególności władzom
Miasta Brzeziny, Powiatu
Brzezińskiego, Gminy Koluszki, Gminy Brzeziny oraz
Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi, który sfinansował zakup 45 pucharów
dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach. „Bardzo się cieszę, że mój pomysł zorganizowania takiego biegu w naszym mieście
oraz zintegrowania gmin
ościennych, został zrealizowany. Jestem przekonany, że
ten bieg wpisze się na stałe
w kalendarz imprez sportowych miasta i powiatu.
Dziękuję" - Krzysztof Kotynia przedstawiciel Klubu
Biegacza Brzezińskie Dziki.
 GK

Wędkarze wymienili stawidła na zbiorniku wodnym w Bogdance

W

minioną sobotę 5 października członkowie brzezińskiego koła Polskiego
Związku Wędkarskiego dokonali wymiany stawideł spiętrzających wodę na
zbiorniku wodnym w Bogdance. Do wymiany było aż 6 stawideł na moście
znajdującym się w drodze wojewódzkiej Brzeziny- Koluszki.

Dotychczasowe stawidła
były już zużyte i nie zapewniały należytego bezpieczeństwa spiętrzanej wody.
Ich zniszczenie spowodowałoby nie tylko utratę ryb
zgromadzonych w zbiorniku, ale także poważne niebezpieczeństwo zalania lub
podtopienia terenów położonych poniżej zbiornika w tym także nieruchomości mieszkalnych. Z wymianą stawideł świadomie
wędkarze czekali do jesieni, aż obniży się temperatura i bezpiecznie dla ryb będzie można obniżyć lustro
wody o blisko metr. Lustro
wody było wolno obniżane przez blisko tydzień poprzedzający wymianę stawideł. Dopiero wtedy można

było przystąpić do pracy,
która nie była ani łatwa ani
lekka. Dotychczasowe stawidła należało usunąć,
a w ich miejsce trzeba było
zamontować nowe, brnąc
przy tym po pas w wodzie.
Nowe stawidła wykonane
zostały z dębowych belek
o grubości ponad 7 centymetrów. Ich koszt wyniósł
ponad 5,6 tys. złotych i pokryty zostanie przez Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach. To
była najpoważniejsza praca członków brzezińskiego koła Polskiego Związku
Wędkarskiego zaplanowana
na 2019r. Stawidła pozwalają na awaryjne spuszczenie
wody w przypadku nagłej
odwilży czy też ulewnych

deszczy stanowiąc zabezpieczenie przed zerwaniem
budowli spiętrzającej wodę.
Nowe stawidła powinny
wytrzymać kolejne kilkadziesiąt lat.
W najbliższą niedzielę 13
października na zbiorniku
wodnym w Rochnie odbędą się ostatnie w tym roku
zawody wędkarskie organizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Brzezinach. Tym
razem będą to zawody spinningowe o największą rybę.
Ostatnie zawody w tym
roku pozwolą wyłonić mistrza koła, który na zebraniu podsumowującym rok
2019 otrzyma okazały puchar.
 GK
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Gry bitewne w bibliotece

AUTOPROMOCJA

oczy i nabierać ochoty na
więcej. - „Niewykluczone, że w przyszłości powtórzymy takie spotkania"

– informuje jeden z organizatorów pokazu – Damian
Śmigiel.
 TOM

FOT. DAMIAN ŚMIGIEL

5 października do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzezinach przybyło grono fanów gier bitewnych
z Brzezin, Łodzi, Łaznowa i Kurowic, by przybliżyć swoje hobby zainteresowanym. Przeważającą większość uczestników
spotkania stanowiły dzieci, po których widać było,
że chyba złapały „bakcyla” gier bez prądu. Zdecydowaną większość uwagi
i energii uczestników pochłonęły warsztaty z malowania figurek. Każdy swoją pomalowaną f igurkę,
a właściwie figurki, mógł
zabrać do domu, by cieszyć
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Wystawa akwarel w bibliotece



Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach zaprasza na wystawę
akwarel Bożeny Niewinowskiej z wykształcenia ekonomistki, dla której malowanie to
ogromna radość i przyjemność.

M a l u j e o n a w r ó ż ny c h
technikach, a najchętniej
pastelami suchymi, olejem i akrylem. Od jesieni
2013 rozpoczęła przygodę
z akwarelą, której podstaw
uczyła się od znakomitego
akwarelisty Rafała Rudki.
Technik malarskich uczyła się też m.in. od artysty
plastyka Marka Gajewskiego, w pracowni 413 Jacka

Świgulskiego i na konsultacjach u prof. Ryszarda
Hungea. Bożena Niewinowska ukończyła też wiele kursów malarskich prowadzonych przez wykładowców z ASP. Swoje prace
wystawiała na około 100tu wystawach organizowanych przez Klub Plastyka Amatora i Stowarzyszenie Plastyków Amatorów

9

w Łodzi, Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich
i Związek Polskich Artystów Plastyków. W jej dorobku jest również siedem
wystaw indywidualnych.
Ekspozycje akwarel Bożeny Niewinowskiej można
oglądać w brzezińskiej bibliotece od 7 października
przez okres miesiąca.
 TOM

Strefa rowerowa zaprasza na morsowanie
W niedzielę 13 października
o. godz. 10 na zalewie w Strykowie członkowie Strefy Rowerowej Brzeziny rozpoczną
tegoroczny sezon morsowania. - To dobry moment
żeby zacząć swoją przygodę

z morsowaniem – zaprasza prezes tej organizacji Krzysztof Wątorowski. Należy zabrać ze sobą czapkę,
kąpielówki, ręcznik i ubranie na przebranie. Dobrze by
było też mieć buty do wody.

– „Morsować w grupie jest
raźniej i bezpieczniej, dobre
samopoczucie też jest gwarantowane" – dodaje Krzysztof
Wątorowski.
 TOM

REKLAMA

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

AUTOPROMOCJA

zaprasza dzieci z roczników:
2015, 2014, 2013, 2012 oraz 2011, 2010, 2009,
Informacja i zapisy – 605 474 144
Dołącz do najlepszych !
Firma KOLOREX zatrudni pracownika na produkcję
Wymagania:
- dyspozycyjność
- chęć nauki przy maszynach tekstylnych
W razie zainteresowania prosimy o przesłanie CV
i ostatniego świadectwa pracy na adres:
tomek@kolrex.com.pl

To miejsce na Twoją reklamę
46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl
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„Są pszczoły jest życie” tym razem w Jedynce

W

piątek 4 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach odbyło
się kolejne z zaplanowanych spotkań w ramach realizacji projektu „Są
pszczoły jest życie” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego marszałka
Województwa Łódzkiego na rok 2019, którego realizatorem jest
stowarzyszenie Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach.

W spotkaniu uczestniczyła
praktycznie cała społeczność
brzezińskiej Jedynki, a także
osoby z zewnątrz, które zdecydowały się skorzystać z zaproszenia pszczelarzy. Co prawda oficjalnie spotkanie miało

rozpocząć się o godz. 12.00
i miało być przeznaczone dla
uczniów klas starszych i osób
z zewnątrz jednak członkowie stowarzyszenie Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach widząc prace plastyczne

młodszych uczniów postanowili ich także włączyć do
projektu. Specjalnie dla nich
przed budynkiem szkoły zorganizowano warsztaty pszczelarskie połączone z prezentacją ula, degustacją miodów
Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień
Łódzkich i Rawki wpisanych
na listę produktów regionalnych, a także nagrodzeniem
ich plastycznych umiejętności gadżetami i nasionami roślin miododajnych. Każda
z klas miała najpierw krótki
wykład, a później zaprezentowano im życie w pszczelej rodzinie na podstawie specjalnego ula z przeszkloną ścianą.

O godz. 12.00 rozpoczęła się
część wykładowa. Poprowadzili ją Przemysław Kościołek
i Sławomir Podgajny. Pierwszy z prelegentów poruszył
zagadnienia związane z życiem pszczół i ich znaczeniem
dla przyrody i człowieka, zaś
drugi zwrócił uwagę na konieczność funkcjonowania
w otaczającej nas przyrodzie
bioróżnorodności zapewniającej przetrwanie pszczołom
a przez to i ludziom. Tradycyjnie po spotkaniu rozdawane były nasiona roślin miododajnych oraz sadzonki
roślin i krzewów. Wśród rozdawanych sadzonek były m.in.
astry, derenie i irgi. Jak zapewniają realizatorzy projektu do
rozdania będą jeszcze sadzonki kilku gatunków lip zróżnicowanych pod względem
okresu kwitnienia tak aby jak

najdłużej zapewnić pożytek
dla pszczół. Jednak z uwagi na
wyjątkowe suche lato nie zakończył się okres ich wegetacji dlatego jest problem z pozyskaniem sadzonek. Jednak
jak zapewniają realizatorzy
projektu sadzonki miododajnych lip zostaną dostarczone na miejsca spotkań późną

jesienią.
Kolejne spotkanie odbędzie się już w najbliższy piątek 11 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Koluszkach, a ostatnie 25
października w Państwowej
Szkole im. Stefana Batorego
w Skierniewicach.
 GK

Klubokawiarnia Balonik Kids Cafe zaprasza dzieci i rodziców

O

d roku w Brzezinach przy ul. Moniuszki 14/16 funkcjonuje Klubokawiarnia
Edukacyjna Balonik Kids Cafe. Założyły ją dwie przyjaciółki, których córki Maja
i Nikola chodzą do jednej klasy. Jak widać panie połączyła przyjaźń córek,
a scementował kobiecy biznes. W założeniu miało to być miejsce kreatywnych
warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci.

„W klubokawiarni traktujemy dzieci jako odkrywc ów ś w i at a . Tw o r z y my
miejsce idealne dla ich rozwoju, oferując jednocześnie rodzicom chwile relaksu
przy pachnącej kawie i dobrej książce – mówi współzałożycielka Balonik Kids
Cafe Katarzyna Rutkowska.

We d ł u g t y g o d n i o w e go grafiku w klubokawiarni oby wają się warsztaty obejmujące różne zajęcia w stałych grupach,
dlatego przyjmowane są zapisy na cały rok szkolny. Teraz rozpoczyna się już drugi rok funkcjonowania klubokawiarni w Brzezinach.

Maluszki (już od 1 roku
życia) mogą uczestniczyć
w zajęciach ogólnorozwojowych np. „Brykające Baloniki” lub zajęciach sensor ycznych „Pomysły na
Zmysły”. Najmłodsze dzieci uczestniczące w zajęciach
razem ze swoim rodzicem
mają możliwość zabawy pobudzającej dziecięce zmysły (z elementami Sensoplastyki). Z kolei starszym
dzieciom Balonik Kids Cafe
oferuje warsztaty stolarskie „Wystrugane Marzenia”, warsztaty florystyczne
„Cuda Wianki”, warsztaty
z szycia „Nitka Aksamitka”,
warsztaty plastyczne „Eko
Twórczość”, zajęcia z rysunku i malarstwa „Pędzlem
Malowane”, zajęcia z języka
angielskiego „Play with Balloon” lub „Learn with Balloon". Jednak największym
zainteresowaniem cieszą się
warsztaty kulinarne „Akademia Zdrowych Smaków”
prowadzone przez Justynę
Ossowską popularnie nazywaną Kurą Modową. Rolą
Akademii Zdrowych Smaków jest rozbudzanie zdrowych nawyków odżywiania

i to w praktyce, gdyż sami
mali kucharze pod czujnym
okiem prowadzącej przygotowują smaczne i zdrowe jedzenie.
Od poniedziałku do
czwartku odbywają się warsztaty. W piątki i soboty panie z Balonik Kids Cafe zapraszają do zorganizowania
pociechom urodzin tematycznych z animacjami inspirowanymi światem dziecka. Do wyboru fantastyczna zabawa m.in. w stylu
hawajskim, teatralnym, królewskim, kulinarnym, indiańskim itd.
W planie działalności
Klubokawiarni Balonik

Kids Cafe jest również miejsce na zajęcia - „niespodzianka”. Są to spotkania
jednorazowe, na które prowadzone są odrębne zapisy.
Tematyka tych zajęć wynika z okazji, zbliżającego się
święta, kreatywnych pomysłów bądź też zaproszonej
osoby, np. przed Świętami
Bożego Narodzenia pieczone są pierniki, a innym razem dzieci obchodzą Święto Dyni.
Nowością w tegorocznej
działalności Klubokawiarni są warsztaty dla dorosłych. Pod hasłem „Mama
na Wychodnym” kryje się
cykl warsztatów dla kobiet.

W rolę gospodyń wieczoru wcielają się ekspertki,
konsultantki i specjalistki w dziedzinie dietetyki,
zdrowego stylu życia, kosmetologii czy wizażu. „Raz
w miesiącu, w kameralnym
kobiecym gronie, w przyjaznej atmosferze panie mogą
napić się kawy, porozmawiać o marzeniach, planach,
celach, a nawet wymienić
się doświadczeniami - mówi
Katarzyna Dens współzałożycielka Balonik Kids Cafe.
Pierwszy piątkowy wieczór
dla „mam na wychodnym”
zaplanowany jest już w II
połowie października.

 GK
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Integracyjne spotkanie
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych



27 września w sali bankietowej Jana Kusia w Brzezinach odbyło się integracyjne
spotkanie członków brzezińskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych. Spotkanie odbyło się w ramach obchodzonej w tym roku setnej rocznicy
powstania Policji.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od uhonorowania członków Koła specjalnymi upominkami. Z okazji 80
urodzin pamiątkowy ryngraf
z dedykacją otrzymał Mieczysław Krysztofiak. Ryngraf
wręczył Andrzej Kurczewski,
który od maja br. pełni funkcję prezesa koła w Brzezinach
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych. Dodajmy, że Andrzej Kurczewski zastąpił dotychczasowego
prezesa Tadeusza Klimczaka, który funkcję prezesa piastował przez 13 lat. Spotkanie
stało się więc okazją do złożenia podziękowań dotychczasowemu prezesowi za lata
pracy na rzecz stowarzyszenia.
Dodajmy, że obecnie koło
w Brzezinach Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych liczy 29 członków,

a w integracyjnych spotkaniach uczestniczy ok. 40
osób, gdyż jak na tego typu
uroczystościach mile widziane są małżonki byłych policjantów.

Po części oficjalnej rozpoczęła się uroczysta kolacja.
Spotkanie przebiegało jak
zwykle w miłej, rodzinnej atmosferze.
 GK
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Szkoleniowe spotkanie poświęcone
zmianom w podatku VAT



23 września w Urzędzie Skarbowym w Brzezinach odbyło się kolejne
spotkanie szkoleniowe poświęcone zmianom w podatku od towarów i usług.
Przypomnijmy, że od 1 września br. weszły w życie oraz wejdą kolejno
w terminach od 1 listopada 2019, od 1 stycznia 2020 i od 1 kwietnia 2020 roku
zmiany w podatku od towarów i usług.

Podczas szkolenia przedstawiono również przepisy
z zakresu kas fiskalnych on-line.
Spotkanie było okazją
do zapoznania podatników
z nowym obowiązkiem rejestracji urządzeń grzewczych
(piece olejowe) na formularzu AKC-RU. Pracownicy sali obsługi Urzędu Skarbowego w Brzezinach zaprezentowali dwa sposoby
złożenia zgłoszenia, które
może zostać dokonane poprzez portal podatkowy oraz
za pośrednictwem platformy usług elektronicznych
PUESC. Pracownicy brzezińskiej skarbówki zachęcali podatników do elektronicznego składania zgłoszenia, co zapewni prawidłowe
wskazanie danych geolokalizacyjnych urządzenia grzewczego.
W spotkaniu wzięło udział
ok 80 osób, m.in. przedst aw iciele s amorządów,

mieszkańcy powiatu brzezińskiego a także spora grupa lokalnych przedsiębiorców zarówno z powiatu

brzezińskiego jak i sąsiednich powiatów.
 GK

Stowarzyszenie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach istnieje od 26 lat. Obecnie jego siedziba to
Brzeziny ul. Św. Anny 57. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17 – 20 (oprócz okresu wakacyjnego), można
również zadzwonić i uzyskać informację, pod nr telefonu: 46 874- 25-80.
O wygląd naszego klubu, estetykę i czystość dbają sami klubowicze. Stowarzyszenie ma zapewnioną fachową opiekę w postaci
terapeuty, który we wtorki i czwartki od godz.14:00 przyjmuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Brzezinach znajdującej się
w POZ na ul. Bohaterów Warszawy 2. Ponieważ wśród nas są osoby współuzależnione czyli mające obok siebie trzeźwiejących
lub pijących alkoholików to dla nich również prowadzona jest terapia ucząca, jak prawidłowo żyć i postępować z tymi chorymi
osobami. Są takie chwile, że już wszystko cię przerasta, osoba którą kiedyś kochałaś/eś nie pozwala ci żyć, a ty nie wiesz co robić.
Pamiętaj nie jesteś sama/sam!
W Brzezinach mamy grupę ludzi którzy wspierają się wzajemnie psychicznie i wtedy jest łatwiej. Szukamy wyjścia, uczymy się
radzić sobie w trudnych sytuacjach. Każdy ma jakieś doświadczenie, które może wykorzystać. Dlatego powstały Al.-Anonki, to
osoby które coś jeszcze chcą, aby uratować siebie i osobę która jest dla nich ważna. Pomagamy sobie nawzajem jesteśmy silniejsze
i już nie bezradne, dlatego jeśli jesteś w takim położeniu odwiedź nas.
Osoby uzależnione i współuzależnione zapraszamy na mitingi AA (Anonimowych Alkoholików) i/lub na spotkania Al.-Anon
w każdy piątek godz. 18.00 w okresie zimowym i 19.00 w okresie letnim. Zapewniamy dyskrecję dla osób, które chcą zachować
anonimowość. Natomiast osoby, które już nie wstydzą się swojej choroby i chcą pokazywać, jak można żyć bez alkoholu promują swoją trzeźwość, chociażby przez organizowanie imprez sportowych czy balu abstynenckiego, w którym uczestniczą ludzie
chcący być trzeźwi z całego województwa. Są to imprezy masowe, które bez wsparcia dotacji władz miejskich nie udało by się
zorganizować. W każdy drugi wtorek miesiąca zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 19.00 w kościele Św. Anny, która odprawiana
jest za trzeźwość klubowiczów i rodziny osób uzależnionych.
Zapraszamy ,,Pomóż sobie a potem innym, siła jest w nas’’
Prezes Stowarzyszenia ,, VIOLA’’ w Brzezinach – Marek Słowikowski
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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 Alfa Romeo 159,
2009 r., 790 891 188
SPRZEDAM VW Polo, 2000 r.,
stan dobry, 691 865 092

USŁUGI
ELEK TRYK - 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
PODDASZA, wykończenia
wnętrz, docieplenia budynków, 608 661 045
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych,
606 495 830
OGRODZENIA-MONTAŻ ,
Panele, Siatki, Sztachety, 606
303 471
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60
DROBNE remonty, malowanie,
gładź, panele itd. „złota rączka”
505 760 223
ZETNĘ i potnę drzewo, 519
356 788
ANGIELSKI, 603 173 862

OGŁOSZENIA DROBNE
WYSOKOCIŚNIENIOWE mycie, czyszczenie kostki brukowej, ogrodzeń oraz innych powierzchni, 793 668 538
REMONTY - malowanie, zabudowa GK, 603 873 303, 886
530 760
„DROBNE REMONTY” malowanie, płytki, panele, kamień,
„złota rączka”, 510 779 378
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą, tylko z miasta Brzeziny, 514
931 311
MEDICA zatrudni kierowców
Kat. C do jazdy mammobusem na terenie całego kraju,
510 110 963

PRACA
W A R S Z TAT Y
Te r a p i i
Zajęciowej w Koluszkach ul.
Pomorska 5 zatrudni instruktora terapii zajęciowej. Mile widziane umiejętności muzyczne. Umowa o pracę pełny etat.
Tel. 44 714 19 20, 501162254,
661668286
SZWACZKI – sukienki, 661 121
966
PRASOWACZKA, 661 121 966
może być do przyuczenia do
ZATRUDNIĘ pracownika do
młyna, 605 139 221
PRZYJMĘ pracownika fizycznego do obsługi Traka (piła
do cięcia drewna) również do
przyuczenia, 504 010 550
ZATRUDNIĘ presera, 603 848
106 (również na ½ etatu)
ZATRUDNIĘ prasowaczkę,
500 285 518
ZTRUDNIĘ sprzątaczkę i pomocników do zakładu cukierniczego w Nowosolnej, 516
190 960

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ kierowcę do
z akładu cukiernic zego
w Nowosolnej, 516 190 960
CHAŁUPNICZKI z owerlokiem
4-nitkowy, 790 891 188
ZATRUDNIĘ kierowcę (B,C)
Salon Meblowy, 600 285 709
ZATRUDNIĘ pracownika budowlanego na stałe, budowa
domów kanadyjskich, 605 547
201
ZATRUDNIĘ do prac budowlano-wykończeniowych i dekarskich, 602 138 477
ZATRUDNIĘ szwaczkę, 500
285 518
TARTAK zatrudni pracowników fizycznych praca na terenie Brzezin, 504 010 550
ZATRUDNIĘ szwaczki - sukienki, 605 142 923
Z A T R U D N I Ę
W YK WALIFIKOWANE
SZWACZKI, SZYJEMY PRZEZ
CAŁY ROK - TYLKO SUKIENKI
I ŻAKIETY- TEL., 601 306 380
Z AT R U D N I Ę
szwaczki do zakładu krawieckiego
w Brzezinach oferuję stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Pracujemy przez
cały rok w klimatyzowanym
pomieszczeniu. Wolne soboty. Brzeziny Konopnickiej 14,
502 219 299
ZATRUDNIĘ w hurtowni mat.
Budowlanych kierowcę kat. C
w Strykowie. Dobre wynagrodzenie, 601 153 348
FIRMA MKM zatrudni szwaczki, tel. 601 590 796
ZATRUDNIMY pracownika do warsztatu do obsługi
maszyn i sprzętu. Może być
do przyuczenia lub na staż.

E-mail:buddrogstan@wp.pl,
tel. 609 759 659, 601 227 216
SZWACZKI, chałupniczki
kurtka męska, tel. 516 593 442
PRZYJMĘ szwaczkę, 606 143
183
ZATRUDNIĘ szwaczki, chałupniczki i prasowaczkę, 607
638 182
ELEK TROMONTERA LUB
POMOCNIKA ZATRUDNIĘ, tel.,
579 439 613
Z AT R U N I MY kierownika budowy - robót do firmy budowlano drogowej
w Koluszkach. Warunki pracy
i płacy do uzgodnienia. CV na
e-mail:buddrogstan@wp.pl,
tel. 609 759 659, 601 227 216
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 603 872 901
USŁUGI budowlane, remonty,
docieplenia, 793 053 808
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, 501
038 542
ZATRUDNIĘ chałupniczki (bluzy z dzianiny), 605 994 450
POSZUKUJEMY pomocy do
pracy w biurze, 663 333 991

NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda,
kanalizacja, 508 301 005, 601
305 357
W YNAJMĘ powierzchnię
300m2 hala, biuro, socjal, winda, parking Brzeziny ul. Łódzka
43, 508 301 005
DO WYNAJĘCIA budynek na
działalność, 505 747 908
SPRZEDAM działkę budowlaną, 669 44 63 44

REKLAMA

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

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM działkę 1,8ha ul.
Łódzkiej, 731 746 722
SPRZEDAM nowy dom
w Romanowie okolice
Andrespola, 731 746 722
WYNAJMĘ mieszkanie w bloku, 604 211 583
HALA 200M2 + zaplecze do
wynajęcia, tel. 503 723 881
SPRZEDAM 45,2 w nowym
bloku, 500 606 252
ZAMIENIĘ
M -3
ul.
Przedwiośnie na większe, 789
216 956
POSIADAM do wynajęcia
lokale usługowe i biurowe
w Brzezinach naprzeciwko
poczty, tel. 605 32 94 89
SPRZEDAM działkę budowlaną ok. 1200m Brzeziny,
Potockiego 6 do uzgodnienia,
604 627 402
SPRZEDAM działki budowlane (media) Wola Łokotowa, tel.
721 341 695
KUPIĘ
mieszkanie
w Brzezinach do 3 piętra w blokach do remontu, 731 746 722
SPRZEDAM lub wynajmę
mieszkanie w kamienicy 52m2,
517 694 485
SPRZEDAM mieszkanie w centrum Brzezin, 790 244 929
DO wynajęcia bloki przy
ZUS-e, tel. 606 347 076
SPRZEDAM działkę Zalesie,
607 167 117

OGŁOSZENIA DROBNE
SPR ZEDAM mieszkanie
w bloku 50m2 po remoncie –
Bogdanka, 667 282 989
DOM piętrowy Regny działka
2000m2 tanio sprzedam, 663
666 173
SPRZEDAM działkę z domem
w stanie surowym, 880 622 527
SPRZEDAM mieszkanie 33 m2,
TBS w nowym bloku, dobra
cena, tel. 783 861 327, dzwonić po 17.00

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE
Brzeziny ul. Krakówek 34,
Wojciechowski, 503 491 722
SPRZEDAM PSZENŻYTO, tel.
691 770 716
SPRZEDAM siano i słomę, 601
209 526
ŚCINKA i uprzątanie drzew,
727 668 566
SPRZEDAM używany plastikowy zbiornik na szambo w dobrym stanie 7.500 tys. litrów,
510 165 459
SPRZEDAM Blachę ocynkowaną, nr. tel. 884 395 980
SPRZEDAM
OKNA
REHAU,STĘBNÓWKI
I OWERLOCK, 698 124 324
SPRZEDAM stół owalny kolor
(machoń) 2,5m szer. 1,2m, 508
116 226
KUPIĘ stębnówkę Juki po dotacji, 601 225 924

REKLAMA

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

P

o trzech przegranych meczach z rzędu piłkarze Startu Brzeziny w końcu się
przełamali. Podopieczni trenera Radosława Wasiaka rozgromili na wyjeździe
rezerwy czwartoligowego Klubu Sportowego Kutno 6:2 (4:0). Było to bardzo ważne
zwycięstwo brzezinian, którzy dzięki temu pozostali na szóstym miejscu w ligowej
tabeli i prawie odrobili stratę punktową do piątego Włókniarza Pabianice..

Czarno-czerwoni byli zdecydowanym faworytem tej
konfrontacji, jednak na boisku w Kutnie zawsze naszym
piłkarzom nie grało się łatwo
bez względu na to, czy rywale wzmacniali się zawodnikami pierwszej drużyny, czy
też nie. Tym razem tak nie
było i od samego początku
nasz zespół osiągnął wyraźną przewagę. Na pierwszego gola trzeba było czekać do
13. minuty, kiedy Piotr Baryła pokonał Damiana Zasadzińskiego. Przyjezdni poszli za ciosem i sześć minut
później prowadzili już różnicą dwóch bramek po tym
jak na listę strzelców wpisał się Mateusz Lubczyński.
Start zdecydowanie przeważał i zdobycie kolejnych bramek i powiększenie przewagi wydawało się tylko kwestią czasu. Kutnianie w żaden
sposób nie mogli odeprzeć
ataków naszej drużyny. Popełniali bardzo dużo prostych błędów, które podopieczni trenera Radosława Wasiaka bezwzględnie
starali się wykorzystywać.
W 42. minucie brzezinianie

podwyższyli na 0:3 za sprawą Mateusza Lubczyńskiego, a kilka sekund później
czwartego gola dla czarno-czerwonych zdobył Maciej
Kwaśniak. Wydawało się, że
spotkanie było już rozstrzygnięte, ale należało pamiętać,
że jest druga odsłona. Piłkarze Startu o tym nie zapomnieli i od samego początku
kontrolowali przebieg gry,
szukając swoich kolejnych
okazji w kontratakach. Po
jednym z nich w 54. minucie
Piotr Baryła posłał piłkę do
siatki i tym samym strzelił
swojego drugiego gola w tym
spotkaniu. Niecały kwadrans później przypomniał
o sobie Rafał Mordon, który pewnym uderzeniem nie
dał szans na obronę Damianowi Zasadzińskiemu. Od
tego momentu brzezinianie
podobnie jak w innych tego
typu pojedynkach oddali inicjatywę rywalom. Skutkiem
tego była strata dwóch goli.
W 78. minucie Mikołaj Raźny musiał wyjmować piłkę
z siatki po tym jak pokonał
go Bartosz Kapruziak, a niecałe dziesięć minut później

bramkę zdobył Damian Kozanecki. Czarno-czerwoni
wygrali ostatecznie 6:2 i tym
samym odnieśli najwyższe
zwycięstwo w tym sezonie.
Nasz zespół zagrał w tym
meczu w składzie: Mikołaj
Raźny - Piotr Baryła (70. Damian Moćko), Robert Przybyła, Filip Anuszczyk, Jakub
Dybowski, Łukasz Kobierski,
Maciej Kwaśniak, Mateusz
Lubczyński, Damian Goździk (85. Marcin Pietrasik),
Roger Smuga (31. Rafał Mordon), Paweł Swaczyna (46.
Mateusz Stępień). W innych
meczach 9. kolejki rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź rozgromiły na wyjeździe ostatni w tabeli PTC
Pabianice 5:0, LKS Rosanów
wygrał 3:1 z GLKS Dłutów,
UKS SMS Łódź pokonał 2:1
rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki,
Orzeł Parzęczew podzielił się
punktami z KKS Koluszki remisując z nim 3:3, a Zawisza
Rzgów remisując bezbramkowo z Termami Uniejów.
Skromne lecz bardzo ważne
wyjazdowe zwycięstwo 0:1
nad LKS Sarnów/Dalików

odniosła Stal Głowno, a GKS
K s awe rów w sp ot k an iu
o przysłowiowe sześć punktów rozbił 5:1 Włókniarza
Pabianice. W tabeli na prowadzeniu niezmiennie rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź, które o dwa punkty wyprzedzają Stal Głowno
i o siedem oczek Zawiszę Rzgów. Start pozostał na szóstym miejscu. Brzezinianie
zmniejszyli stratę punktową do piątego Włókniarza
Pabianice, oraz zwiększyli
przewagę nad siódmym UKS
SMS Łódź i ósmym KKS Koluszki. W strefie spadkowej

pod wyraźną kreską znajdują się rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów
Łódzki, rezerwy czwartoligowego KS Kutno oraz PTC
Pabianice. Przypomnijmy,
że do IV ligi łódzkiej awansuje tylko zwycięzca rozgrywek, a co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy A. Liczba spadkowiczów
może ulec zmianie jeśli z IV
ligi łódzkiej zdegradowane zostaną minimum dwie
lub więcej drużyn z okręgu
łódzkiego. Natomiast z łódzkiej klasy A do łódzkiej klas y ok rę gowe j promo c j ę

uzyskają trzy zespoły, czyli zwycięzcy każdej z trzech
grup.
Kolejne spotkanie czarn o - c z e r w o n i r o z e g r aj ą
w najbliższy weekend na Stadionie Miejskim przy ulicy
Sportowej 1 w Brzezinach.
Mecz odbędzie się dokładnie w sobotę 12 października o godzinie 16:00 (godzina
rozpoczęcia spotkania może
ulec zmianie ze względu na
szybko zapadający zmrok).
Rywalem podopiecznych trenera Radosława Wasiaka będzie nieobliczalny Orzeł Parzęczew. 
 DS

Hokeistki z kompletem zwycięstw

B

ardzo dobrze rozpoczęły sezon 2019/2020 w hokeju na trawie kobiet zawodniczki KS
Hokej-Start Brzeziny. W ostatni weekend nasze złotka rozgromiły na wyjeździe UKHT
Ósemkę Tarnowskie Góry i z kompletem zwycięstw przewodzą w ligowej tabeli fazy
zasadniczej.

Niestety porażek doznały juniorki starsze z AZS Politechniką Poznańską i juniorki młodsze, które po karnych
zagrywkach uległy Pomorzaninowi Toruń.
Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak w porównaniu do meczów z KS Rogowo
i AZS Politechniką Poznańską w starciu z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry wygrały pewnie i bezkompromisowo. Do przerwy brzezinianki
prowadziły 0:2, a po zmianie
stron dołożyły jeszcze cztery
bramki i ostatecznie wygrały 0:6. Dwukrotnie na listę
strzelców wpisała się Monika

Polewczak, a po jednym golu
strzeliły: Emilia Kowalska,
Dżesika Mazur, Paula Sławińska i Zuzanna Rubacha.
W drugim meczu AZS Politechnika Poznańska po wyrównanym meczu pokonała
2:1 KS Rogowo. W tabeli na
pierwszym miejscu z kompletem trzech zwycięstw
i dziewięciu punktów uplasował się KS Hokej-Start. Mało
tego brzezinianki mogą się
pochwalić znakomitym bilansem bramkowym. Nasze
hokeistki strzeliły rywalkom
jedenaście bramek i ani razu
nie musiały wyciągać piłki
z własnej siatki. Na drugim

miejscu ze stratą aż pięciu
oczek do podopiecznych trener Małgorzaty Polewczak
sklasyfikowana jest AZS Politechnika Poznańska. Trzecie
miejsce jak na razie należy
do UKHT Ósemki Tarnowskie Góry, która po rozegraniu dwóch spotkań może pochwalić się dwoma punktami po wygranych w karnych
zagrywkach. Czwarte i ostatnie miejsce zajmuje KS Rogowo, który również rozegrał
do tej pory raptem dwa mecze, ale jego dorobek punktowy wynosi zero. W klasyfikacji strzelców I ligi pierwsze
miejsce z czterema golami

zajmuje Monika Polewczak.
Na drugim miejscu z trzema
golami plasuje się Paula Sławińska, a na piątym miejscu
sklasyfikowana jest Dżesika
Mazur, która może pochwalić się dwoma trafieniami.
Ważne zwycięstwo nad
AZS Politechniką Poznańską odniosły juniorki starsze.
Nasze hokeistki po bardzo
wyrównanym starciu wygrały 2:1 po trafieniach Natalii
Jastrzębskiej i Zuzanny Rubachy. Dzięki tej wygranej
KS Hokej-Start wskoczył na
drugie miejsce w tabeli. Prowadzi UKS Orient II Łozina,
do którego brzezinianki tracą
trzy punkty. O pechu mogą
mówić juniorki młodsze,
które posiadały dużą przewagę w starciu z Pomorzaninem Toruń, tworząc wiele

dogodnych okazji, z których
żadnej nie udało się wykorzystać. Regulaminowy czas
gry nie przyniósł rozstrzygnięcia, więc o wszystkim zadecydowały karne zagrywki.
Lepiej wykonywał je zespół
z Pomorza, który wygrał 1:2.
W najbliższy weekend

12/13 października na murawę wybiegną seniorki i juniorski starsze. Młodsze zawodniczki zagrają w sobotę na wyjeździe z AZS AWF
Poznań, a starsze zmierzą się
w niedzielę w Gnieźnie z KS
Rogowo.
 DS
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Październikowe plany
Młodych Duchem

Rozpoczął się już nowy sezon
spotkań w Brzezińskim Stowarzyszeniu Klubie Seniora „Młodzi Duchem”. 25 września na
pierwszym spotkaniu - odbyła się prelekcja w ramach projektu Rejonowego Koła Pszczelarzy „Są pszczoły – jest życie”,
a tydzień później w czwartek
3 września, trzydziestu członków stowarzyszenia wyjechało
do warszawskiego Teatru Sabat
prowadzonego przez Małgorzatę Potocką na rewię szlagierów
pt. „Lata 20, lata 30”.
Od wtorku 8 października
rozpoczęły się też zajęcia chóru,
który będzie prowadził Maciej
Wójcikowski. Na chwilę obecną
przewidziane jest 20 godzin takich zajęć. W środy o 18 odbywać się będą różne zajęcia tematyczne. Na pierwszych w dniu 9
października w związku z okresem wykopków zaplanowano

przygotowywanie potraw
z ziemniaków m.in. żelaznych
klusek oraz bigosu z włoskiej
kapusty. 16 października przewidziano „dzień dowcipów”,
kiedy to zadaniem członków
stowarzyszenia będzie przygotowanie jakiegoś dowcipu, fraszki, opowiastki, czy monologu. Środa 23 października ma
natomiast minąć pod hasłem
znani-nieznani. Zaplanowano tu wspomnienie o „Czerwonych gitarach” – historii zespołu i największych jego przebojach. Przewidziany jest też
występ stowarzyszeniowego chóru. W dalszych środowych planach są np. kolejne spotkania kulinarne
oraz z cyklu zdrowie i uroda, o czym będziemy informować.
 TOM
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Kolejne medale dla górali z Brzeziny MTB

O

statni miesiąc był pracowitym okresem dla zawodników Raz Na Wozie Brzeziny
MTB Team. Klub miał okazję brać udział w kilku maratonach i wyścigach XC,
dzięki czemu powiększył swój dorobek medalowy. Brzezinianie pokazali
się ze znakomitej strony m.in. w Głuchołazach, podwarszawskich Markach,
Ludwikowicach Kłodzkich, Boguszowie Gorcach oraz Świeradowie Zdroju.

Pierwszego dnia września
podczas Gold Hill Maraton w Głuchołazach Mateusz Gwiazda zdobywa złoty medal w swojej kategorii
wiekowej oraz przyjeżdża
jako pierwszy wśród stu innych startujących na tym
dystansie. Drugi złoty medal na tej trasie zdobył Piotr
Dziedzic w kategorii M5,
natomiast Dawid Gwiazda
w kategorii dzieci linię mety
minął na dziewiątym miejscu. W tym samym dniu,
w imprezie Poland Bike
w podwarszawskich Markach, Samuel Świerczyński zdobył srebrny medal.
Następny tydzień to udział
w srebrnym pod względem trofeów Bike Maraton
w Ludwikowicach Kłodzkich. Ludwikowice przywitały zawodników deszczową pogodą. Trasa maratonu

przez cały 33 kilometrowy
dystans była bardzo błotnista, co nie przeszkodziło
jednak zdobyć czołowych
miejsc. Na podium brzezinianie weszli aż pięć razy.
Mateusz Gwiazda zdobył
srebro, a wśród 364 zawodników przyjechał na dwudziestym miejscu. Samuel
Świerczyński w Juniorach
zdobył również srebrny medal i ten sam krążek w Mastersach Piotr Dziedzic. Na
krótszej trasie dla młodszych zawodników Benjamin Świerczyński przejechał trasę na drugim miejscu, a Dawid Gwiazda
uplasował się na piątej pozycji. W rezultacie wysokich wyników na podium
R az Na Wozie Brzeziny
MTB Team zdobył puchar
za drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych drużyn

młodzieżowych. Kolejny
weekend to start w finale
Pucharu Polski XC na bardzo atrakcyjnej, ale też bardzo trudnej trasie terenowej w Boguszowie Gorcach.
Tym razem nasi zawodnicy
mieli sporego pecha, ponieważ Mateusz Gwiazda już
na pier wszym okrążeniu
przebił oponę i zanim wymienił koło to stracił dużo
czasu. Mimo wszystko walczył do końca i na mecie zameldował się na jedenastym
miejscu. Samuel Świerczyński również miał problemy
techniczne i w końcu wycofał się z dalszej rywalizacji. Dawid Gwiazda w kategorii Żak zajął osiemnaste
miejsce, a najlepszy wynik osiągnął Piotr Dziedzic,
któr y przyjechał na piątej pozycji. Niepowodzenia
brzezinianie odbili sobie

podczas następnej edycji
Bike Maraton w Świeradowie Zdroju. Tym razem trasa liczyła 25 kilometrów,
z czego 800 metrów to przewyższenia. Dodatkowo pogoda była bardzo ładna co
sprzyjało naszej ekipie. Samuel Świerczyński na 469
zawodników zajął czterna-

OGŁOSZENIE !

- Spółdzielnia Socjalna Communal Service
w Brzezinach oferuje sprzątanie mieszkań
i mycie okien oraz sprzątanie
i mycie grobów na cmentarzu
- Spółdzielnia oferuje do sprzedaży elementy
szalunku do stropu „RECTOR”

nr. tel.: 42 235 17 52 lub 535 883 688

ALEXANDER-MED.

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

ponownie zdobyli puchar
za trzecie miejsce dla najlepszych drużyn młodzieżowych. Przypominamy że
klub prowadzi nabór dla
roczników 2010-2004. Kontakt poprzez profil na portalu facebook Raz Na Wozie
Brzeziny MTB Team.
 DS
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ste miejsce i piątą pozycję

Firma PROCAD Sp. J.
z siedzibą w Koluszkach

te miejsce. Brzezinianie

poszukuje do pracy na stanowisko:
Dyrektor ds. administracyjno-handlowych

Obowiązki:
- kierowanie pracą działu administracyjno-handlowego
- udział w spotkaniach i negocjacjach z kluczowymi partnerami biznesowymi firmy
Wymagania:
- wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, finanse lub pokrewne
- znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
- minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- wysokie umiejętności menadżersko-sprzedażowe
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów, budowanie trwałych relacji z klientami
- dyspozycyjność
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość rozwoju zawodowego
CV wraz z pisemną zgodą na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz.
1781) proszę przesłać na adres: sekretariat@procad.net.pl lub osobiście do siedziby firmy w Koluszkach, ul. Gen. Maczka 11.
AUTOPROMOCJA
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w swojej kategorii, Mateusz
Gwiazda był piętnasty w kategorii open i zdobył srebrny medal w swojej kategorii. Nie gorszy był trener
Piotr Dziedzic, który również zdobył srebrny medal.
Pierwszy raz startował Stanisław Sikora, który w swojej kategorii zajął dziewią-

To miejsce
na Twoją
reklamę
46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl
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W niedzielę 13 października wybory do Sejmu RP i Senatu RP

W

najbliższą niedzielę 13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu.
Miasto Brzeziny podzielone jest na 7 otwartych obwodów głosowania oraz 2
odrębne z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Stanisława
Moniuszki 24 oraz Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny, ul. Marii SkłodowskiejCurie 6.

W obwodzie nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr
1 w Brzezinach ul. Moniuszki 21 głosują mieszkańcy ulic:
Aleksandra Fredry, Jarzębinowa, Ignacego Krasickiego, Leśna, Łąkowa, Łódzka, 1 Maja,
Małczewska, Stanisława Moniuszki (bez nr 24), Józefa Piłsudskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Spacerowa, Tadeusza Rejtana, Skośna, Stefana
Żeromskiego (od nr 1 do nr
6b), Źródlana.
W obwodzie nr 2 z siedzibą w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach, ul. Józefa Piłsudskiego 49, głosują mieszkańcy ulic: Adama Burskiego,
Fryderyka Chopina, Adama
Kazimierza Czartoryskiego,
Jana Dekerta, Droga Młyńska, Hugona Kołłątaja, Marii
Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Augustyna Kordeckiego, Tadeusza Kościuszki (od nr 11 do końca), Krakówek, Księżycowa, Ludowa,
Stanisława Małachowskiego,
Juliana Ursyna Niemcewicza,
Nowa, Elizy Orzeszkowej, Ignacego Potockiego, Bolesława
Prusa, Juliusza Słowackiego,
Sejmu Wielkiego, Słoneczna,
Sosnowa, Strykowska, Macieja Stryjkowskiego, Ludwika
Waryńskiego.
W obwodzie nr 3 z siedzibą
w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 - go
Maja (lokal ten dostosowany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych) głosują mieszkańcy ulic: Brzozowa, Bartosza Głowackiego (od nr 1
do nr 3 włącznie), Jakuba Jasińskiego, Berka Joselewicza,
Jana Kilińskiego, Janusza Korczaka, Kosmonautów, Kosynierów, Tadeusza Kościuszki
(od nr 1 do nr 10 włącznie),
Lasockich, Antoniego Józefa
Madalińskiego, Malownicza,
Adama Mickiewicza (od nr 10
do końca), Mrocka (od nr 1
do nr 15 włącznie), Nadrzeczna, Orląt Lwowskich, pl. Jana
Pawła II (bez nr 6 i nr 7), Północna, Racławicka, Władysława Stanisława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie (bez
nr 6), Szarych Szeregów, Romualda Traugutta, Uniwersału Połanieckiego, Wojska Polskiego, Wspólna.
W obwodzie nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej nr

3 w Brzezinach, ul. Bohaterów
Warszawy 4 głosują mieszkańcy ulic : Bohaterów Warszawy,
Cegielniana, Bartosza Głowackiego (od nr 4 do nr 14
włącznie, parzyste od nr 16 do
nr 28 włącznie), Frycza Modrzewskiego, Henryka Sienkiewicza (nr 2 i od nr 4 do nr
15 włącznie).
W obwodzie nr 5 z siedziba w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,
ul. Konstytucji 3 - go Maja 5
(lokal ten dostosowany jest
do potrzeb osób niepełnosprawnych) głosują mieszkańcy ulic: Chryzantem, Daliowa,
Franciszka Gąsiorka, Bartosza
Głowackiego (parzyste od nr
30 do końca i nieparzyste od
nr 15 do końca), Antoniego
Hetmana, Józefa Hallera, Irysowa, Klonowa, Konwaliowa,
Mrocka (od nr 16 do końca),
Ogrodowa, Partyzantów, Rotmistrza Witolda Pileckiego,
Przedwiośnie (parzyste od nr
2 do końca, nr 13 i nr 15), Porzeczkowa, Różana, Sasanek,
gen. Władysława Sikorskiego,
Słodowa, Tulipanowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Zawilcowa.
W obwodzie nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr
2 w Brzezinach, ul. Henryka Sienkiewicza 17 głosują
mieszkańcy ulic: Cicha, Jarosława Dąbrowskiego, Konstytucji 3 Maja, Stefana Okrzei,
Polna, Przedwiośnie (nieparzyste od nr 1 do nr 11), Henryka Sienkiewicza (od nr 16
do końca), Składowa, Spokojna, Wesoła.
W obwodzie nr 7 z siedzibą
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach, ul. św. Anny
36 (lokal ten dostosowany jest
do potrzeb osób niepełnosprawnych) głosują mieszkańcy ulic: gen. Władysława Andersa, Adama Mickiewicza
(od nr 1 do nr 9 włącznie), pl.
Jana Pawła II (nr 6 i nr 7), Południowa, Przechodnia, Przemysłowa, Reformacka, Henryka Sienkiewicza (nr 1 i nr 3),
Sportowa, Stanisława Staszica, św. Anny, Wodociągowa,
Zdrowie, Stefana Żeromskiego (od nr 7 do końca).
Lokale czynne są od godz.
7.00 do godziny 21.00. Wyborcy wybierając się na głosowanie powinni pamiętać

o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem (paszportu, prawa jazdy, legitymacji studenckiej). Tożsamość
wyborcy może zostać także stwierdzona na podstawie mTożsamości w rządowej
aplikacji mobilnej mObywatel.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości na podstawie dokumentu,
wyborcy nie zostanie wydana
karta do głosowania. Wyborcy mogą głosować w innych
obwodach niż są zameldowani lub dopisani do spisów wyborczych. Jest to możliwe na
podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania, które można pobrać w urzędzie gminy właściwej ze względu ma
miejsce wpisania do spisu wyborców do piątku 11 października. Każdy wyborca przystępując do głosowania otrzyma
dwie kary (jedna do Sejmu RP,
druga do Senatu RP) , które
musi pokwitować własnoręcznym podpisem. W przypadku odmowy złożenia podpisu Komisja odmówi wydania
kart. Zasada ta nie dotyczy
wyborców niepełnosprawnych posiadających dokument potwierdzający niepełnosprawność o znacznym
lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności. Karta do
Sejmu RP, która będzie wyjatkowo długa ( ok. 60 centymetrów) zawierać będzie 119
imion i nazwisk kandydatów
zgłoszonych przez 5 komitetów wyborczych. Karta na
której wybieramy posłów jest
koloru białego z szarymi pasami. Karta w wyborach do Senatu koloru białego z żółtymi
pasami zawierać będzie imiona i nazwiska trzech kandydatów zgłoszonych przez trzy
komitety wyborcze.
Głosowanie polega na zaznaczeniu w kwadracie po lewej stronie obok imienia i nazwiska tylko jednego kandydata poprzez postawienie
znaku „X”, chyba że znaków
„X” wyborca postawi więcej
niż jeden, obok kandydatów
zgłoszonych przez ten sam
komitet wyborczy. W takim
przypadku głos zostanie zaliczony kandydatowi o najniższym numerze początkowym
na liście. Przez znak „X” rozumie się co najmniej dwie linie,
które przecinają się w obrębie
kwadratu. Zaznaczenie „X” w
więcej niż w jednym kwadracie lub niezaznaczenie w żadnym na karcie do głosowania spowoduje, że głos będzie
nieważny, podobnie jak zaznaczenie w inny sposób niż
poprzez przecinające się linie. Stawiając znak „X” należy zrobić to rozważnie gdyż
Komisja odmówi ponownego
wydania karty np. z uwagi na
pomyłkowe wypełnienie czy

też zniszczenie karty itp. Niedopuszczalne jest głosowanie za członka rodziny lub za
inną osobę. Zakaz ten nie dotyczy osób posiadających pełnomocnictwo do głosowania. Osobie niepełnosprawnej
na jej prośbę może pomagać w głosowaniu inna osoba, w tym także niepełnoletnia, ale pomoc może mieć tylko charakter techniczny. Karty
do głosowania wyborcy powinni wrzucać do urny w taki
sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna. Nie
wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy.
O fakcie zauważenia takiej
osoby komisja ma obowiązek
powiadomić Policję. Na żądanie wyborcy Komisja ma
obowiązek wystawienia zaświadczenia potwierdzającego wzięcie udziału w głosowaniu. Na żądanie wyborcy Komisja obowiązana jest również
wydać zaświadczenie potwierdzające odmowę wydania kart

do głosowania z podaniem
przyczyny odmowy (np. gdy
wyborca nie jest ujęty w spisie
wyborców). Podczas wyborów
wyborcy w lokalu wyborczym
mogą robić sobie zdjęcia pod
warunkiem, że nie narusza
to porządku w lokalu wyborczym, powagi i tajności głosowania, praw osób trzecich
do ochrony dóbr osobistych,
w szczególności wizerunku i przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych
oraz nie zakłóca to przebiegu
głosowania. Niedopuszczalne
jest robienie zdjęć lub nagrywanie spisu wyborców. Należy pamiętać, że publikowanie zdjęć zrobionych w lokalu
wyborczym przez wyborców
może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną związaną
z opublikowaniem wizerunku
osób uczestniczących w głosowaniu, członków Komisji lub
mężów zaufania albo obserwatorów społecznych bez ich
zgody.
 GK

Drodzy Nauczyciele!
Z okazji Waszego święta życzymy,
aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania ludzkich sumień,
abyście nie ustawali w ukazywaniu młodym ludziom,
jak przeciwstawiać się złu i obojętności,
i zawsze czerpali siłę z nauczania, jak kierować się w życiu dobrem.
Życzymy,
by nie brakowało Wam zdrowia,
cierpliwości, wytrwałości,
a praca zawodowa była dla Was
źródłem wielu sukcesów i satysfakcji.
Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor
Zastępca Burmistrza Jakub Piątkowski
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Maślanko

