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Absolutorium dla burmistrza Brzezin
Przy 8 głosach za oraz 5 wstrzymujących
się Rada Miasta udzieliła burmistrzowi
Marcinowi Plucie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015. Swoją decyzję
Rada Miasta wyraziła podczas sesji przeprowadzonej 28 czerwca br.
Głosowanie poprzedziła procedura
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny za rok 2015. Realizację budżetu
na poziomie bliskim wykonania pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna RM.
Następnie odczytano uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi ws. opinii dot. wniosku Komisji Rewizyjnej. Według przekazanego przez
skarbnik miasta sprawozdania plan dochodów został zrealizowany w 99,4% przy kwocie wykonania 37.229.518,09 zł. Natomiast
wydatki zrealizowano na poziomie 91,46%
w kwocie 39.803.316,09 zł.
„Szanowni państwo dziękując bardzo za
poparcie i uzyskanie absolutorium chciałbym podziękować bardzo serdecznie moim
współpracownikom na czele z panią skarbnik, która jest autorem tego działu” - powiedział burmistrz Marcin Pluta.
A.J.

Akcja ratownicza w szpitalu

Na Oddziale Chorób Wewnętrznych brzezińskiego szpitala wybuchł pożar i rozpoczęła się jego ewakuacja. Na szczęście
był to tylko początek ćwiczeń, jakie odbyły się 29 czerwca br. w Powiatowym Centrum Zdrowia.
c.d. na str.VII
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15 LECIE POWIATÓW W ŁOBZIE
Uroczysta sesja Rady Powiatu w Łobzie

Z okazji obchodów XV-lecia powstania Powiatów: Brzezińskiego, Gołdapskiego, Leskiego, Łobeskiego, Sztumskiego, Węgorzewskiego i Wschowskiego
w dniu 2 lipca 2016 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Łobzie, podczas
której przedstawiciele powiatów podsumowali 15 lat. Była to okazja do podzielenia się osiągnięciami oraz kontynuacji
współpracy pomiędzy tymi samorządami.

Podobnie jak na obchodach
10 –lecia
w Brzezinach, reprezentacja wszystkich
powiatów stwierdziła, że decyzja o odtworzeniu powiatów była słuszna. Przyczynił się do tego niewątpliwie patriotyzm
lokalnej społeczności. Mieszkańcy ZIEMI
BRZEZIŃSKIEJ, mimo utrudnień i przeciwności konsekwentnie walczyli, aby Powiat Brzeziński przywrócić na mapę naszego kraju.

XI Zlot Motocyklistów w Powiecie Brzezińskim
31 lipca 2016 r.

Program:
godz. 13:30 – zbiórka – parking samorządowy – Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16,
godz. 14:00 – przejazd paradny po Ziemi Brzezińskiej trasą: Brzeziny – Kołacin –
Wola Cyrusowa – Tadzin – Brzeziny – Witkowice – Pustułka – Gałkówek Kolonia –
Jordanów – Małczew – Brzeziny (klasztor oo. Franciszkanów),
godz. 15:00 – Msza Święta w intencji Motocyklistów (klasztor oo. Franciszkanów Brzeziny, ul. Reformacka 1).
Serdecznie zapraszam sympatyków i miłośników Motocykli do udziału
w zlocie oraz wszystkich Państwa do oglądania i podziwiania tych, którzy zaprezentują pojazdy i swoją pasję.
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Wszyscy obecni potwierdzili jeszcze
raz - warto było.
STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEZINACH
95-060 BRZEZINY,
UL. SIENKIEWICZA 16
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE
INFORMATYKA
(w wymiarze 1 etatu)
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na
stronie internetowej BIP
www.powiatbrzeziny.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 18 lipca 2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerami
tel. (0-46) 874 11 11,
874 31 75.

ogłoszenie płatne
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Włodarze Brzezin zabiegają o zmiany w organizacji ruchy drogowego
Burmistrz Brzezin wystosował kolejne
pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi o rozważenie
możliwości wprowadzenia zmian w stałej
organizacji ruchu drogowego w Brzezinach.
Pismo to jest rezultatem spotkania, do którego doszło w końcu maja br.
w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Łodzi.
Z zaproszenia w spotkaniu z pracownikami GDDKiA pod kierownictwem Agaty Duraj- zastępcy dyrektora- skorzystali jedynie dwaj radni Tadeusz Klimczak
i Krzysztof Jeske. Ponadto w rozmowach
uczestniczyli naczelnik wydziału rozwoju, infrastruktury i mienia Radosław Pyka
i główny specjalista Monika Kuźmicka
– Szczech.
W trakcie spotkania omawiano zagadnienia związane z ewentualnymi zmianami
organizacji ruchu drogowego w newralgicznych punktach Brzezin.
Miejscy radni zwrócili uwagę na konieczność zainstalowania sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Reformackiej i Świętej Anny, a jeżeli takie rozwiązanie nie będzie możliwe, to przynajmniej
lustra, argumentując swoją propozycję brakiem widoczności drogi przez kierowców
skręcających z ul. Reformackiej w ul. Moniuszki lub w lewo w ul. św. Anny.
Brak dostatecznej widoczności zmusza
kierujących do wjeżdżania na obszar drogi wyłączony z ruchu. Kierujący posiłkują
się też oszklonymi witrynami sklepowymi,
które odbijają światła nadjeżdżających samochodów. Na tym skrzyżowaniu wyjątkowo często dochodzi do niebezpiecznych
sytuacji oraz zdarzeń drogowych, a barierki
rozdzielające chodnik od ulicy są systematycznie niszczone przez skręcające samochody ciężarowe.
Zdaniem radnych sygnalizacja świetlna powinna także zaistnieć na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Chopina. Znajdujące
się tutaj przejście dla pieszych jest często
użytkowane, gdyż stanowi bezpośrednie

przejście uczniów z osiedla Szydłowiec do
szkoły, mieszkańców do parku czy muzeum, a także wiernych podążających do
kościoła. Niestety, kierujący nie zawsze widzą potrzebę przepuszczenia pieszych.
Kolejnym poruszanym tematem była
potrzeba wyznaczenia dodatkowych
przejść dla pieszych na drodze krajowej nr
72 - na ul. Sienkiewicza i ul. Reformackiej.
Na ul. Reformackiej znajduje się tylko jedno przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicami Mickiewicza i Okrzei co
znacznie utrudnia mieszkańcom normalne
funkcjonowanie. Podobnie jest na ul. Sienkiewicza. Dodatkowe przejścia dla pieszych
poprawiłoby bezpieczeństwo i komfort korzystania z infrastruktury drogowej wszystkim jego użytkownikom, w tym w szczególności pieszym.
Radni sygnalizowali także potrzebę wydłużenia czasu przeznaczonego na wyjazd
ze skrzyżowania pojazdów z ul. Waryńskiego. Jest to istotna arteria komunikacyjna, szczególnie dla tranzytu przez miasto w kierunku skrzyżowania autostrad
A1 i A2, na której tworzą się kilkusetmetrowe korki. Wydłużenie czasu „zielonego
światła” dla pojazdów wyjeżdżających z ul.

Waryńskiego rozładowałoby zatory drogowe na tej ulicy.
Na spotkaniu poruszono także problem
częstych awarii sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Bohaterów Warszawy. Po niedawnej naprawie pętli indukcyjnej ilość usterek, niestety, nie
zmniejszyła się.
Ostatnią rzeczą sygnalizowaną przez
przedstawicieli Brzezin była sprawa przywrócenia lewoskrętu z ul. Przedwiośnie
w ul. Sienkiewicza (w kierunku Rawy Mazowieckiej). Miasto Brzeziny już występowało o dokonanie zmiany w tym zakresie,
ale zdaniem GDDKiA konieczna jest dalsza
obserwacja funkcjonowania zmian wprowadzonych w lutym br. Zdaniem brzezinian na ul. Bohaterów Warszawy powstają
zatory, a ul. Tulipanowa przejęła ruch pojazdów z ul. Przedwiośnie.
Spotkanie zakończyło się przedstawieniem argumentów obydwu stron i ich spisaniem w formie notatki na podstawie której
Miasto Brzeziny wystosowało pismo zawierające tezy poruszane na spotkaniu do których odniesie się na piśmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi
g.k.

Wśród najlepszych
wkradły się błędy

Wśród najlepszych uczniów brzezińskich szkół
podstawowych wkradły się błędy. Mylnie na świadectwie
z paskiem wymieniliśmy nazwisko Oriana Kubiaka
oraz Zuzanny Jóźwik ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Brzezinach. Wśród najlepszych uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 mylnie wpisaliśmy nazwisko
Jakuba Brodziaka i Wiktorii Mendra.
Za pomyłkę przepraszamy.
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Dawni brzezinianie na fotografiach
także podczas wycieczek i kąpieli w okolicznych rzekach.
Są na nich przede wszystkim członkowie rodzin: Dąbrowskich, Wojciechowskich, Podchinowskich i Wolańskich.
To właśnie dzięki współczesnym
mieszkańcom Brzezin, którzy podzielili
się swoimi pamiątkowymi zdjęciami, ta
niezwykła wystawa może się odbywać.

W czasie „Dni Brzezin” w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej
można było oglądać niezwykłą wystawę
ukazującą dawnych mieszkańców naszego miasta.
Pomysłodawcą tej ekspozycji, który pomógł także w jej przygotowaniu, był Maciej Ciesielski, za co pracownicy biblioteki składają mu serdeczne podziękowania.
Wystawa jest bardzo interesująca, gdyż
niewielu współczesnych brzezinian ma
okazję zobaczyć przedwojenne fotografie,
z których najstarsza pochodzi z 1866r. Na
starych zdjęciach można można ważne
postacie, które związane są z historią naszego miasta, m.in. inż. Karola Kleiberga,
który wybudował obiekt obecnego Muzeum Regionalnego, brzezińskiego proboszcza i dziekana z lat 30 - ks. Zygmunta
Wronowskiego oraz władze powiatowe, za
rozpoznanie których pracownicy biblioteki byliby wdzięczni.
Każda z 68 fotografii opatrzona jest
stosownym opisem.
– „Zdajemy sobie sprawę, że zaprezentowane zdjęcia nie obejmują wielu dawnych mieszkańców, ale liczymy na to, że
nawet ta niewielka reprezentacja pozwoli
zwiedzającym wystawę przeżyć chwile zadumy, refleksji” – mówi Maria Mroczkowska z Oddziału dla Dorosłych.
Na fotografiach znajdziemy brzezinian w tak ważnych dla nich sytuacjach
jak I Komunia św., ślub czy rozdanie
świadectw w cechu rzemiosł różnych, ale

Miejska Biblioteka Publiczna byłaby
wdzięczna za udostępnienie kolejnych
fotografii, także powojennych, z których
wykonane zostaną cyfrowe kopie. Pozwoli to w przyszłości przygotować następną
ekspozycję, której bohaterami będą dawni mieszkańcy naszego miasta.
Obecną można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej do końca lipca.
TOM

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki wywieszona została informacja
o wolnych lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia.
Termin składania wniosków na przeznaczone do zasiedlenia lokale mieszkalne przez osoby
zainteresowane jego otrzymaniem upływa z dniem 21.07.2016 r. o godz. 14°° (włącznie).
Wnioski wydawane są w sekretariacie Spółki TBS (pok. nr 5).
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

ogłasza nabór uzupełniający dzieci w wieku 4 – 8 lat.
Treningi odbywają się na orliku SP nr 1 i SP nr 2
Informacje i zapisy - 605 474 144
facebook.com/widzew.brzeziny

Firma PGI Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, zatrudni do pracy na
stanowisko:
Elektryk/ Elektromonter.
Wymagania: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
uprawnienia SEP,mile widziane dodatkowe uprawnienia na operatora
koparki, kierowcę kat. B, B+E, C
Zapewniamy:umowę o pracę, stałą pracę w firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na maila:
biuro@pgigroup.com.pl lub osobiście do siedziby firmy w Koluszkach,
przy ul. Gen. Maczka 11.
Firma PGI Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, zatrudni do pracy na
stanowisko:
PRACOWNIK FIZYCZNY/ PRACOWNIK BUDOWLANY.
Wymagania: motywacja do pracy,
mile widziane dodatkowe umiejętności i uprawnienia na operatora
koparki, koparko-ładowarki, kierowcę kat. B, B+E, C
Oferujemy:
umowa o pracę, stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na maila:
biuro@pgigroup.com.pl lub osobiście do siedziby firmy w Koluszkach,
przy ul. Gen. Maczka 11.
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Lotny finisz drugiego etapu 27. Międzynarodowego
Wyścigu „Solidarności" i Olimpijczyków w Brzezinach

W czwartek 30 czerwca br. ok. godz.
10.30 przez Brzeziny przejechał kolarski peleton. W ramach drugiego etapu
27. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności" i Olimpijczyków ponad 130
kolarzy z kraju i zagranicy przemknęło
przez Brzeziny. Drugi etap rozpoczął się
o godz. 10.00 w Koluszkach. Kolarze po
przejechaniu 13,3 kilometra przybyli do
Brzezin, gdzie bili się o punkty na lotnym finiszu usytuowanym na ul. Przedwiośnie. Linię wyznaczającą lotny finisz,
jako pierwszy, pokonał Paweł Franczak
z grupy Verva Active Jet z nr startowym
86 , tuż za nim przemknął Kamil Zieliński z grupy Domin Sport z nr startowym
61 zaś trzeci był Mateusz Komar z grupy
Domin Sport z numerem startowym 63.
Chwilę później linię wyznaczającą lotny
finisz przekroczyła pozostała część peletonu witana przez zebranych mieszkańców Brzezin w tym zastępcę burmistrza- Justynę Nowak.
27. Międzynarodowy Wyścig „Solidarności" i Olimpijczyków rozpoczął się
29 czerwca w Radomiu i zakończył się
2 lipca w Krośnie. Trasa wyścigu obejmowała ok. 800 kilometrów, prowadząc
przez cztery województwa i 10 miast.
Warto zauważyć 30 miast organizuje
lotne finisze lub premie specjalne, w tym
także Brzeziny.

Półkolonie jeździeckie
w stajni BOROWA grupy:
od 3 do 6 lat
od 7 do 15 lat Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00

Więcej informacji: 731 701 550

Drugi etap 27. Międzynarodowego
Wyścigu „Solidarności" i Olimpijczyków
wygrał Holender Jasper Hamelik z ekipy
Metec. Drugie miejsce zajął Paweł Franczak z grupy Verva Active Jet, który dzięki dobrej postawie na finiszu oraz zwycięstwie na lotnej premii w Brzezinach
utrzymał żółtą koszulkę lidera. Trzecie miejsce zajął Łukasz Bodnar, kolega
z drużyny Franczaka.
Przed ostatnią prostą upadło kilku kolarzy. Holender wykorzystał kraksę i uzyskał kilkadziesiąt metrów przewagi nad
peletonem. Franczak próbował odrabiać
stratę aż do kreski, ale nie zdołał dogonić.
Mimo zajęcia drugiego miejsca zwiększył

przewagę do 11 sekund nad drugim zawodnikiem w klasyfikacji generalnej Jasperem Hamelikiem i trzecim- Belgiem
Enzo Woutersem oraz do 13 sekund nad
czwartym Ukraińcem Andrijem Kułykiem z KLS Kolss-BDC.
Trasa z Koluszek do Kutna liczyła 92
km, była płaska, szybka, a kolarze walczyli nie tylko z rywalami, ale przede
wszystkim upałem, bo temperatura
przekraczała 35 stopni Celsjusza. Mimo
wielu prób nikomu nie udało się uciec
z peletonu.
g.k.

do końca lipca 2016 r.
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Technologiczna przerwa brzezińskiej pływalni
Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach prowadzona jest nauka pływania niemowląt i małych dzieci, dlatego
technologię uzdatniania wody należało
zmodernizować.

Do przyszłej niedzieli 10 lipca na krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach trwa przerwa technologiczna, która rozpoczęła się
w poniedziałek 27 czerwca. W tym czasie, w związku z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia regulującym
jakość wody na pływalniach, dokonywana jest modernizacja technologii
uzdatniania wody w basenie rekreacyjnym, tak, aby spełniała nowe wymagania dla pływania niemowląt.
Przypomnijmy, że na krytej pływalni

„Modernizacja dotyczy przede
wszystkim zmiany złóż filtrów piaskowych. W filtrach dołożono dodatkową warstwę węgla aktywnego. Zamontowano także dodatkowe pompy
dozujące specjalny środek chemiczny –
związek chloru z tlenem, który utrzymuje wartości bakteriologiczne wody
na określonym poziomie A to wszystko po to, aby zmniejszyć stężenie chloru w wodzie niecki rekreacyjnej e z 0,7
mg do 0,3 mg” – mówi Daniel Nawrocki dyrektor Centrum Kultury Fizycznej
w Brzezinach.
Koszt modernizacji technologii
uzdatniania wody w basenie rekreacyjnym wyniesie ok. 35 tys. złotych.
W ramach corocznej przerwy technologicznej wymieniana jest także woda

w obydwu nieckach basenowych - ponad 600 metrów sześciennych oraz wykonywane są niezbędne prace remontowe trudne do przeprowadzenia w czasie
odwiedzania pływalni przez klientów
m.in. wymieniane są płytki w niecce
basenowej, malowane ościeżnice drzwi
w szatniach, w całej pływni odbywa się
generalne sprzątanie.
Po przerwie, brzezińska pływalnia
ponownie przyjmie klientów już od poniedziałku 11 lipca.
Warto też wspomnieć o specjalnejwakacyjnej- ofercie dla dzieci i młodzieży. Już od poniedziałku 11 lipca
w godzinach do10.00 do18.30 (ostatnie wejście o godz. 17.00) z brzezińskiej pływalni- po okazaniu legitymacji szkolnej- bezpłatnie, będą mogły
przez godzinę, korzystać uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjum miasta i gminy Brzeziny.
Podczas ubiegłorocznych wakacji
z tej formy rekreacji korzystało ponad
100 dzieci dzienne.
g.k.

Funkcjonowania lokalnej ekonomi społecznej
We w torek 30 czer wca br. w au li
Centrum Promocji i Kultur y w Brzezinach odbyło się spot ka nie słu ż ące w y m ia n ie i n for macji na temat
f un kcjonowa nia loka lnej ekonomii
społecznej oraz zasad t worzenia lok a l nych pla nów roz woju ekonomii
spo łecz nej. W spot k a n iu prowadzony m przez Annę Bog usz i Mi lenę Nowa k uczestniczyło k i l kadziesiąt osób g łów nie ze stowa rz yszeń
i orga n i z acji poz a rz ądow ych z ajmując ych się ekonomią społeczne.
W spot ka niu nie mogło zabra k nąć
przedstaw icieli Miejsk iego Ośrodk a Pomoc y Spo łecznej w Br z e zinach, k tórz y reprezentowa l i ta k ż e
miasto Brzezi ny. Celem spot k a nia
było uzyska nie da nych dot ycząc ych
stanu loka lnej ekonomii społecznej,
a ta k że przedstaw ienie i omów ienie
pr z yk ładów Pod m iotów E konom i
Społecznej oraz za łożeń K rajowego
Progra mu Rozwoju Ekonomii Społecznej pod kątem t worzenia loka lnych pla nów ekonomii społecznej.
g.k.
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Ostatnie spotkanie dziecięcej Akademii Muzealnej

22 czerwca br. odbyło się ostatnie
w tym roku szkolnym spotkanie dziecięcej Akademii Muzealnej. Jako że
miało ono charakter podsumowujący,
oprócz wychowawców i uczniów do Muzeum Regionalnego przybyli także ich
rodzice. Na ten szczególny dzień muzeum przygotowało wystawę prac, jakie dzieci wykonały w czasie wielomiesięcznego cyklu, zaprezentowano film
o Brzezinach, a na zakończenie odbył
się integracyjny piknik z kiełbaskami.
Dziecięca Akademia to nowy pomysł Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Jak wyjaśnia dyrektor tej placówki - Paweł Zybała - uzupełniła ona
program edukacji szkolnej dla klas
IV . Za merytoryczne przygotowanie
tego cyklu odpowiedzialna była Bogusława Tyralska, plastyk i historyk

sztuki, wieloletni nauczyciel brzezińskiego gimnazjum. To po jej okiem
dzieci uczyły się o historii ziemi brzezińskiej oraz poznawały zawiłości szeroko pojętej kultury i sztuki. Oczywiście w prowadzeniu wielogodzinnych
zajęć pomagali jej także pozostali pracownicy muzeum.
Rozpoczęły się one we wrześniu
i raz w miesiącu przychodziły tu dwie
klasy IV Szkoły Podstawowej nr 1.
- „Bardzo mi zależało na wykorzystaniu potencjału muzeum, które znajduje się obok naszej szkoły, zaobserwowałem, że dzieci są zachwycone,
nauczyciele również, więc ja już się
decyduję na następne dwa lata takiej
współpracy” - wskazuje dyrektor Zbigniew Zieliński. - „To świetny pomysł,bo dzieci poszerzają swoje wiadomości w zupełnie innych warunkach”
- dodaje wychowawca z SP1 Monika
Łukasik.

Zatrudnię do
zbioru borówki
amerykańskiej,
tel. 605 660 573

- „Było dużo zabawy i prac plastycznych” - stwierdza uczeń Patryk
Banasiak.
- „ Mnie zaś najbardziej się podobało wspólne zwiedzanie Brzezin” - dodaje jego kolega Bartosz Klimowski.
- „Było tu naprawdę fajnie” - ocenia
ich rówieśnik - Kacper Szczechowski.
Wdzięczne dzieci na zakończenie
wręczyły pracownikom muzeum okolicznościowe kwiaty.
Tom
Fotorelacja str.XII

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876

NIE TRAĆ CZASU, PODŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Zyskujesz komfort i wygodę! Podnosisz wartość nieruchomości! Dbasz o zdrowie! Chronisz środowisko naturalne!
Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci ciepłowniczej uzyskasz informacje zgłaszając się osobiście do Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Brzezinach ul. Modrzewskiego 12, drogą telefoniczną:46 8744608 lub www.pecbrzeziny.pl.
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Zakończenie roku szkolnego w szkołach powiatowych
24 czerwca 2016r.rok szkolny 2015/2016
zakończyły trzy szkoły prowadzone przez
powiat brzeziński: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zespół
Szkół Specjalnych.
Przed oficjalnymi uroczystościami
dzieci i młodzież z tych instytucji miała
także okazję uczestniczyć w specjalnych
nabożeństwach, które zostały odprawiono w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i pw. św. Franciszka
z Asyżu.
Najpierw uroczyste zakończenie roku
szkolnego miało miejsce w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza. W kwietniu pożegnano tu klasy
trzecie, a pozostałe dwie klasy pierwszą
i drugą, żegnała pełniąca obecnie obowiązki dyrektora szkoły - Iwona Świniarska. Mówiła ona, że był to rok szczególny,
gdyż rok jubileuszowy, w którym liceum
świętuje swoje 100-lecie,a uroczyste obchody odbędą się w październiku.
Wśród uczniów rozpoczynających właśnie wakacje w minionym roku wyróżniły

się szczególnie dwie uczennice, którym
starosta brzeziński Edmund Kotecki wręczył stosowne nagrody: Karolina Pawliczak i Aleksandra Kuchta.
Niecodziennym gościem zakończenia
w brzezińskim liceum był jego sławny absolwent prof. Daniel Proga - znany w świecie astronom, który na co dzień wykłada
w Las Vegas na amerykańskim uniwersytecie stanu Nevada.
Zachęcał uczniów brzezińskiego liceum do intensywnej nauki, podając za
przykład astronautów, którzy miesiącami
ćwiczą, aby zrealizować trudną misję.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
uczniów żegnała dyrektor Anna Sokołowska, która dziękowała starostwu za przygotowanie projektu „Akademia Mistrzów
Zawodu”, dzięki któremu min. powstaną
dwie nowoczesne pracownie: logistyczna
i ekonomiczna oraz zostanie zakupiony
wózek widłowy. Głos zabrał także Komendant Powiatowy Policji insp. Cezary
Petrus, który gościł w ZSP z racji funkcjonowania w tej szkole klasy policyjnej. Apelował o bezpieczeństwo w czasie

wakacji szczególnie na drogach i akwenach wodnych. W czasie tego uroczystego
spotkania starosta brzeziński Edmund
Kotecki wyróżnił troje uczniów: Magdalenę Płocką, Martynę Dembską i Przemysława Kiragę.
Nieco inaczej wyglądało zakończenie
roku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych, gdyż rozpoczęło się ono barwnym
przedstawieniem przygotowanym z myślą o tegorocznych absolwentach. Śpiewem dodawano im otuchy na wędrówkę
w przyszłość. Nie brakowało wzruszeń
zwłaszcza wtedy, gdy dyrektor szkołyEwelina Amrozińska żegnała ciepłymi
słowami uczniów, którzy muszą podjąć
trud, czasem niełatwego samodzielnego
życia. W czasie uroczystości prezentowano także wystawę fotograficzną ukazującą ważne szkolne wydarzenia. Starosta Edmund Kotecki ufundował nagrody
dla czworga uczniów: Patryka Jatczaka,
Kamila Wajszczyka, Patrycji Wójcickiej
i Pauliny Świderek.
Tom
fotorelacja str. VIII,IX

Niezwykli goście w Senior-WIGOR

30 czerwca br. Dom Dziennego Pobytu
dla Osób Starszych "Senior-WIGOR" odwiedzili niezwykli gości - dyrektor Caritas
Archidiecezji Łódzkiej ks. Andrzej Partyka i kierownik placówek opiekuńczych
łódzkiej Caritas - Katarzyna Sekieta. Organizacja ta zamierza bowiem starać się
o środki na podobny dom w ramach programu Senior-WIGOR, a w Brzezinach
chciała podpatrzeć „dobre wzorce".

Niecodziennych gości witano w Brzezinach w radości i śpiewie. Tego dnia
placówkę odwiedziły także wolontariuszki - radna Zofia Krawczyk oraz
Martyna Krawczyk, w związku z czym

zorganizowano warsztaty origami, a że
wieczorem Polska miała rozegrać mecz
z Portugalią, przygotowywano czerwono-białego łabędzia.
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych "Senior-WIGOR" to projekt, który
funkcjonuje w Brzezinach od 28 grudnia ubiegłego roku. W obiekcie przy ulicy Sportowej prowadzone są zajęcia dla
kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 60lat, którzy są nieaktywni zawodowo.
Jak informuje Katarzyna Wadowiec, odpowiedzialna za to zadanie w Urzędzie
Miasta Brzeziny, samorząd miejski będzie
starał się pozyskać także środki w ramach
kolejnej edycji projektu Senior-WIGOR.
Pozwoli to częściowo pokryć koszty działania placówki, gdzie 15 osób może liczyć
na terapię zajęciową, pomoc fizjoterapeuty i ratownika medycznego oraz ciepły
posiłek.
TOM

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
wydaje odzież codziennie w godz. 9.00-13.00.
Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży
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Społeczny Komitet Ochrony Cmentarza
Rzymskokatolickiego w Brzezinach już działa

22 czerwca br. odbyło się pierwsze, po
sądowej rejestracji, zabranie Społecznego
Komitetu Ochrony Cmentarza Rzymskokatolickiego w Brzezinach. Spotkanie założycielskie tej organizacji odbyło się już
kilka miesięcy temu, lecz trzeba było czekać na dopełnianie formalności przez sąd,

aby stowarzyszenie miało wszelkie możliwości działania.
Zebranie w dniu 22 czerwca prowadził wiceprzewodniczący stowarzyszenia Zbigniew Jagielski. Warto tu przypomnieć, że inicjatorem tych działań oraz
przewodniczącym organizacji jest dr

Spotkanie z Janem z Czarnolasu

W przeddzień Nocy świętojańskiej
22 czerwca br. podopieczni Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych
w Brzezinach Senior-WIGOR spotkali
się z twórczością Jana Kochanowskiego. Tydzień później o Janie z Czarnolasu mowa była w brzezińskim Domu

Pomocy Społecznej. Organizatorem
tych wydarzeń była radna Zofia Krawczyk, która od lat jest wolontariuszką w brzezińskim DPS-sie, a ostatnio
postanowiła tak że urozmaicić czas
uczestnikom projektu Senior-VIGOR.
Oczy wiście nie obyło się bez czytania fraszek, pieśni i trenów Jana
Kochanowskiego. Aby stworzyć odpowiedni nastrój wypożyczono szlacheckie żupany z Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach, w tle słychać
było dawną muzykę, przy której niektórzy nawet tańczyli.
W spotkaniu w brzezińskim DPS-ie uczestniczyła też dyrektor tej
placówk i - Ma łgorzata Jedy na k,
a w Domu Dziennego Domu Pobytu
dla Osób Starszych - kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Kwiecień, lokalna poetka Jadwiga Bączyńska, która czytała swoje
wiersze oraz Martyna Krawczyk ucząca trudnej sztuki orgiami uczestników projektu Senior-VIGOR.
TOM

Sławomir Sobkiewicz. W czasie pierwszego po rejestracji spotkania omówiono
min. zakres planowanych zadań. W najbliższych zamierzeniach zaproponowano
inwentaryzację zabytkowych pomników
na brzezińskim cmentarzu. W rejestrze
konserwatorskim są 22 takie obiekty, lecz
jak wyjaśnia plastyk i historyk sztuki Bogusława Tyralska, która jest także członkiem stowarzyszenia, wymogi odpowiedniego wieku i stylu spełnia na brzezińskim
cmentarzu około 50 nagrobków. Czynione więc będą starania, aby wszystkie one
znalazły się w rejestrze zabytków. Wspólnie z pracownikiem Metropolitarnej Kurii Biskupiej ustalany jest także ich stan
prawny. Pozwoli to na rozpoczęcie prac
konserwatorskich, na które środki planuje się pozyskać wzorem innych miast min.
z kwest na brzezińskim cmentarzu.
Na początek zaplanowano do odnowienia dwa nagrobki w pobliżu wejścia.
Prace te mają mieć charakter kompleksowy i obejmować będą także dojście do nagrobka i otaczającą go zieleń.
Osoby, które są zainteresowane przynależnością do Społecznego Komitetu
Ochrony Cmentarza Rzymskokatolickiego w Brzezinach lub mający chwilę czasu, by udzielać się jako wolontariusz przy
kwestach lub porządkowaniu pomników,
powinny kontaktować się z Muzeum Regionalnym w Brzezinach, gdzie znajduje
się siedziba stowarzyszenia i gdzie jego
członkowie będą zbierać w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 18.
TOM

FIRMA MAINS S.C. zatrudni
pracownika na stanowisko:
Asystent ds. Administracji
na podstawie umowy o pracę.
wymagania:
- Bardzo dobra organizacja pracy
i dokładność w realizacji zadań
- Dobra znajomość obsługi
komputera (MS Office)
oraz obsługi urządzeń biurowych
- Dobra znajomość języka
angielskiego w mowie i piśmie
- Komunikatywność i otwartość
- Odpowiedzialność
Oferty proszę składać
pod adresem mailowym
office@mains.pl
lub kontaktować się telefonicznie
46-875 27 77
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Hokejowe złoto zostało jednak w Brzezinach

Wielki sukces odniosły juniorki KS
Hokej-Start Brzeziny, które w poprzednim tygodniu brały udział w turnieju finałowym Mistrzostw Polski Juniorek
w hokeju na trawie. Młode brzezinianki pokonały UKHT Ósemkę Tarnowskie
Góry oraz LKS Rogowo i stanęły na najwyższym stopniu podium. Tym samym
podopieczne trener Małgorzaty Polewczak obroniły tytuł sprzed roku i wróciły
do Brzezin ze złotymi medalami.
Finały Mistrzostw Polski Juniorek odbywały się od środy 29 czerwca do czwartku 30 czerwca na Stadionie Gminnym
im. Leszka Białego przy ulicy Sportowej
1 w Gąsawie. Pierwszego dnia zmagań
odbyły się mecze półfinałowe. AZS Politechnika Poznańska przegrała niespodziewanie 1:2 (0:2) z LKS Rogowo, a KS
Hokej-Start Brzeziny bez problemu pokonał 4:0 (0:0) z UKHT Ósemką Tarnowskie Góry. Trzy bramki dla brzezinianek
strzeliła Monika Polewczak, a jedną Natalia Lewandowska.

W czwartek 30 czerwca br. odbył się
mecz o trzecie miejsce, w którym AZS
Politechnika Poznańska wygrała 3:2
(2:1) UKHT Ósemkę Tarnowskie Góry,
a w meczu finałowym KS Hokej-Start
zmierzył się z LKS Rogowo. Do tego spotkania z gospodyniami turnieju nasze zawodniczki przystąpiły bardzo skoncentrowane. Od pierwszych minut realizowały
założenia przedmeczowe, co przełożyło się na dobrą grę. Już w pierwszej połowie Natalia Lewandowska i Dżesika
Mazur wykończyły sprawnie przeprowadzone akcje, zapewniając prowadzenie
2:0. Pomimo kilku dogodnych sytuacji

strzeleckich w drugiej połowie, wynik nie
uległ zmianie. Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak zdobyły tym samym złote
medale Mistrzostw Polski Juniorek.
Dawid Saj

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

WYKAŃCZALNIA (FARBIARNIA)
DZIANIN I TKANIN
Zatrudnimy młodych mężczyzn

(również do przyuczenia) w farbiarni w Łodzi

tel. 504-174-260 ; 605-563-713
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Powrót Ligi Orlikowej z niespodziankami
Po kilku tygodniach przerwy na boiska
orlikowe powróciła Brzezińska Liga Piłki
Nożnej. W miniony weekend rozegrano
11. kolejkę spotkań, w której uczestniczyło
dziesięć z czternastu drużyn. Pauzowały:
Bączki, Misie, Red Luj oraz Zielona Strona
Mocy. Nie brakowało niespodzianek i walkowera, który skomplikował sytuację Relaksu 50+.
Piłkarze Relaks 50+ przekroczyli termin rozegrania meczu z Pompą Team,
przez co rywale otrzymali punkty walkowerem. Sportowych zmagań kibice w sobotę nie zobaczyli. Dzień później w niedzielę 3 lipca br. odbyły się aż cztery
mecze. W arcyważnym pojedynku OKS
przegrał z Transformersami, którzy na
ten mecz wystawili wszystkich wpisanych zawodników. To się opłaciło, ponieważ zwycięzcy wyprzedzili tym samym
OKS i wskoczyli na szóste miejsce w tabeli. Prawdziwy nokaut nastąpił w pojedynku Zdrowia Rogów ze Speed Polik. Rogowianie wygrali aż 19:0 i umocnili się na
drugiej lokacie. Kolejny podział punktów

w meczu Bad Boys. „Źli chłopcy” zremisowali 4:4 Wiejskimi Smokami. Bez niespodzianki było w meczu pomiędzy Zieloni
Bimbrownicy a Coco Jambo. Bimbrownicy wygrali 11:6 i wspięli się na trzecie
miejsce. Do zakończenia fazy zasadniczej
zostały jedynie dwie kolejki oraz rozegranie zaległych spotkań.
Kolejne mecze odbędą się w najbliższy
weekend 9/10 lipca. W sobotę o godzinie
18:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej
nr 1 Bączki zmierzą się z Red Luj, a o godzinie 19:30 Transformersi zagrają z Zieloną Stroną Mocy. O godzinie 18:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 Bad
Boys skonfrontują się z OKS, a o godzinie 19:30 Zieloni Bimbrownicy będą starali się zabrać trzy punkty Zdrowiu Rogów. W niedzielę na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 1 o godzinie 17:00 Pompa Team zagra z Coco Jambo, a o tej samej
porze na Orliku przy Szkole Podstawowej
nr 2 Speed Polik powalczy o punkty z Misiami. O godzinie 18:30 Relaks 50+ zagra
z Wiejskimi Smokami. Ostatnią 13. kolejkę wyznaczono na weekend 16/17 lipca.

W sobotę na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 o godzinie 18:00 Wiejskie Smoki zmierzą się z Coco Jambo, a półtorej godziny później Zieloni Bimbrownicy będą
chcieli poskromić Misie. O godzinie 18:00
na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2
Bad Boys zagra z Zieloną Stroną Mocy,
a o godzinie 19:30 Transformersi spróbują zabrać punkty Red Luj. W niedzielę na
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 17:00 Relaks 50+ powalczy z OKS,
a o godzinie 18:30 Pompa Team zmierzy
się ze Zdrowiem Rogów. Fazę zasadniczą
zakończy mecz Speed Polik z Bączkami,
który odbędzie się na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 1 o godzinie 18:30.
Następne mecze odbędą się w niedzielę 2 lipca. O godzinie 17:00 na Orliku nr
1 Speed Polik spotka się ze Zdrowiem Rogów, a o godzinie 18:30 Coco Jambo podejmą Zielonych Bimbrowników. Na Orliku nr 2 o godzinie 17:00 Wiejskie Smoki
skonfrontują się z Bad Boys, a o godzinie
18:30 OKS spotka się z Transformersami.
Dawid Saj

W domu odnaleziono
zwłoki dwóch mężczyzn
W środę 28 czerwca br. ok. godz. 18.00
funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach w obecności strażaków z Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach weszli do domu przy ul. Kościuszki w Brzezinach. Zaalarmowali ich
sąsiedzi zaniepokojeni dłuższą nieobecnością dwóch braci Andrzeja i Lucjana Ł.
„Od trzech tygodni nie widziałem
sąsiadów. Po podwórku chodził kuc,
a w oknie unosiły się chmary much.
To wzbudziło nasze podejrzenia, tym

bardziej, że Lucjan nigdy nie zostawiał
kuca Hektora na tak długo bez opieki. Dla niego koń był oczkiem w głowie. Karmiliśmy kuca, jednak po trzech
tygodniach nieobecności braci postanowiliśmy to zgłosić. Po sforsowaniu
zamkniętych drzwi okazało się, że obydwaj mężczyźni nie żyją, a odnalezione
w domu ich ciała znajdują się w częściowym rozkładzie” – mówi Dorota Pawlak sąsiadka.
Przybyły na miejsce zdarzenie lekarz w śmieci mężczyzn nie wykluczył

udziału osób trzecich. Postępowanie
prowadzi KPP Brzeziny. Zlecona sekcja
zwłok braci ustali przyczynę ich śmierci. Wychudzony kuc dokarmiany przez
trzy tygodnie przez sąsiadów trafił do
hotelu. W trakcie przeszukiwania obejścia okazało się, że w oborze zamknięty był pies, którego miasto umieściło
w schronisku. Starszy z braci – Andrzejmiał żonę i dwóch synów, młodszy Lucjan był kawalerem.
g.k.

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA BRZEZINY” NR POIS.01.01.00-00-102/09

NIE TRAĆ CZASU, PODŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ DO KANALIZACJI SANITARNEJ!
Zyskujesz komfort i wygodę! Oszczędzasz pieniądze! Podnosisz wartość nieruchomości! Chronisz środowisko naturalne!
Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci kanalizacyjnej uzyskasz informacje zgłaszając się osobiście do Zakładu Usług
Komunalnych Spółka z o. o. w Brzezinach ul. Przemysłowa 14 lub drogą telefoniczną:46 8742752 lub 509544177.
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja

TYNKI tradycyjne, 606 385 993

Z ATRUDNIĘ prasowacza lub prasowaczkę,

GLAZURA, terakota, 606 385 993

509 255 110 od 18/19

AU TO -SK U P wsz ystkie, całe, uszkodzone,

OGRODZENIA, klinkier, kamień, łupek, panele, siatka,

ZATRUDNIĘ pomocnika piekarza do pracy w piekarni,

skorodowane, bez opłat, 505 927 959

604 543 817

osoby do przyuczenia mile widziane, 502 849 008

SPRZEDAM ciągnik C 330 żółty, rok 87, stan bardzo

ROLETKI dzień-noc, moskitiery, żaluzje drewniane,

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ Z LEKTOREM JĘZYKA

dobry, 605 540 195

plisy – montaż gratis, 46 874 01 67

ANGIELSKIEGO, 692 775 167

SPRZEDAM Audi A4 2004 rok, bogata wersja Małysz,

KIEROWNIK

u p r aw n i e n i a m i

ZATRUDNIĘ dorywczo lub na stałe kierowcę –

1,9 TDI, 604 607 306, 46 874 28 81

ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi i c.o.

mechanika, praca w Koluszkach, jazda po kraju,

b u d ow y

z

SPRZEDAM ciągnik Ursus C-385 rok 1978, stan dobry,

poprowadzi budowy, 604 381 688

tel. 602 57 97 06

723 170 140

PODCIŚNIENIOWE pranie dywanów, wykładzin,

CHAŁUPNICZKI, 501 025 190

SPRZEDAM VW Golfa 2 – tanio, 608 609 751

tapicerek, itp., 729 274 497

PRZYJMĘ szwaczki, 661 121 995

SPRZEDAM traktor MF-135, 47 KM, mechanicznie

ROWERY używane – serwis, naprawa, sprzedaż,

ZATRUDNIĘ murarza i dekarza do prac budowlanych,

w bardzo dobrym stanie, cena 11.000,-, 604 607 306,

792 934 565

797 321 185

46 874 28 81

OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471

ZATRUDNIĘ pracownika gospodarczego, 508 301 062

SPRZEDAM BMW e 46 320 d, 668 360 325

DACHY – krycie papą termozgrzewalną i docieplanie

PRZYJMĘ osobę do prasowania, 691 125 693

stropodachów, 510 109 832

PRACA z AVON, 512 335 189

Usługi

WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia (niskie budynki

MONTER stolarki okiennej – montaż okien, drzwi

10% taniej), 510 700 195

i bram garażowych, drobne prace budowlane

,rabaty, cena umowna

ROLETY zewnętrzne aluminiowe – niskie ceny,

i wykończeniowe. Wynagrodzenie: podstawa +

TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03 OD 21

513 100 111

prowizja. biuro@widoki.com.pl – 513 100 111

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

PRZYJMĘ do prac ogrodniczych, 662 093 410

uprawnienia budowlane, 605 397 614

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

PRZYJMĘ pomoc domową, 662 093 410

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

WYKOŃCZENIA wnętrz, malowanie, gładź, glazura,

PRZYJMĘ Panią do sprzątania, 604 516 004

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny, Koluszki

hydraulika, panele, 609 850 924

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 609 243 809

i okolice. Dojazd!!! 732 313 316

ŚCIANKI, sufity, 606 711 067

DZIEWCZYNĘ do sprzątania, 722 395 452

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

GŁADŹ, malowanie, sufity podwieszane, ścianki

ZATRUDNIĘ mężczyznę z prawem jazdy, 512 462 175,

508 537 104

działowe, tynki ozdobne,, kamień dekoracyjny, glazura,

514 891 749

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

604 386 881

KIEROWCĘ kat. C i C + E, 508 230 297

TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, , 608 33 44 55

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

DACHY profesjonalnie, papa termozgrzewalna,

FIRMA GRALECH zatrudni pracowników na produkcję,

– karcher, 606 495 830

malowanie, smarowanie – z gwarancją, 500 044 496

stałe godziny pracy, umowa o pracę, praca od zaraz,
46 874 25 18, Jordanów 19A

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

ORGANIZACJA domowych imprez okolicznościowych

508 537 104

(imieniny, urodziny, chrzciny, kinderbale z fontanną

ZATRUDNIĘ pomoc domowa, 508 301 008

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

czekoladową, itp.), 507 05 33 44

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

o pracę, 506 188 477

889 994 992

ROLETKI !!!, plisy, żaluzje – najniższe ceny, 513 100 111

ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź –

ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

Widzew, atrakcyjne zarobki, przyjazna atmosfera,

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

600 086 995

gwarantowany dowóz z Brzezin, 790 831 185

www.odslonka.pl

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

ZATRUDNIMY inżyniera budowy w branży budowlano

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

MATEMATYKA, angielski, tel. 503 141 771

drogowej, CV na e-mail: buddrogstan@wp.pl

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

MATEMAT YK A, gimnazjum, liceum, studenci,

ZATRUDNIMY osobę do pracy w Barze w Strykowie,

ogrodzeń, itp., 44 714 49 45, 605 236 737

502 208 511

601 433 007

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

PARAPETY zewnętrzne stalowe, wewnętrzne – pcv,

ZATRUDNIMY mężczyzn na produkcje, 693 594 265

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

konglomerat marmurowy – niskie ceny, duży wybór,

POTRZEBNA szwaczka emerytka – dorywczo,

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

46 874 01 67

509 233 753

budowlanego, 510 809 025

PLISY,ROLETY,ŻALUZJE-PRODUCENT 507-142-112

ZATRUDNIĘ panią do sprzątania w szwalni (3 razy

ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316

www-plisyroletybrzeziny.pl

w tyg.), 501 196 876

MYCIE okien, porządki w Twoim domu lub mieszkaniu,

WYPOSAŻENIE SALI WESELNEJ 500-247-181

ZATRUDNIĘ sprzedawcę – Wola Cyrusowa 84,

pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej

MONTAŻ pokryć dachowych 721-160-085

735 305 700

i samochodowej. „Perfekcyjny dom”, 887 258 364

J.polski-KOREPETYCJE, matura,prace 607-339-410

POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko

Praca

podwoziówka, 665 734 042
SERWIS laptopów, 732 313 316 (19),20,21,22,23,24,

ZATRUDNIĘ mężczyznę do prac polowo - ogrodowych,

POTRZEBNA pomoc do starszej osoby również
w weekendy, 606 618 633
ZATRUDNIĘ od zaraz mechanika samochodowego,
535 77 05 24

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

515 496 937

DOMBUD Koluszki zatrudni na stanowisko kasjer-

kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka,

SZWACZKĘ – wysokie zarobki, ubezpieczenie, 661

fakturzysta, na pełny etat z umową o pracę, 604 574 055

nietypowe zabudowy, stoły drewniane. Tanio i solidnie

121 966

EKSPEDIENTKĘ SPOŻYWCZY 500-247-181

!, 515 361 875

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E kraj lub zagranica

DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354

Koluszek, 508 860 054

wynagrodzenie do uzgodnienia 501-097-722
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E transport krajowy 5 dni

POSIADAM do wynajęcia mieszkanie M#, 512 693 495

D R E WN O opałowe, kominkowe i trociny,

w tygodniu 669-903-180, 601-812-617

SPRZEDAM /wynajmę mieszkanie w kamienicy 52

44 719 54 19, 885 162 087

SZUKAM kobiety do opieki nad starszą osobą

m2, 517 694 485

SPRZEDAM mieszankę zbożową i słomę żytnią,

501-614-994

SPRZEDAM 0,25 ha i 0,29 ha w Rogowie, 664 062 125

516 061 980

PRACA na dachach dzwonić po 18.00 , 505-128-289

ZAMIENIĘ M4 - 60,5 m2 po remoncie na M2 – 38 m2,

WYPRZEDAŻ węży strażackich, 604 227 209

POLSKI

663 002 720

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko

i INWALIDÓW zatrudni pomoc do kuchni na umowę-

SPRZEDAM M4, 511 159 202

80/200 i 120/200, 604 607 306, 46 874 28 81

zlecenie oraz kucharkę 505-611-760, 504-221-634

SPRZEDAM działki 2941 m2 i 1585 m2 w Rogowie,

SPR ZEDAM wózek inwalidzki elek tr yczny,

POSZUKUJĘ murarzy 888-289-046

664 062 125

604 607 306, 46 874 28 81

ZWIĄZEK

EMERYTÓW

RENCISTÓW

ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego do prac

DZIAŁKI budowlane 1200 m2, 2400 m2 (Zalesie)

SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, udźwg 1400

dekarskich 602-138-477

sprzedam, 661 076 095

kg, 604 607 306, 46 874 28 81

PRZYJMĘ szwaczkę 790-882-804

SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny, ul.

SPRZEDAM przyczepę wywrotkę jednoosiową,

Polna, prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

604 607 306 , 46 874 28 81

Nieruchomości

SPRZEDAM działkę rolno-budowlaną obręb Wola

SPRZEDAM meble antyki, zegar, komodę sypialnia,

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

Cyrusowa Kolonia powierzchnia 4600m2- 22zł/m2

kufer, sekretarzyk, wypoczynek salon, 604 607 306,

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

505-128-289

46 874 28 81

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką

SPR ZEDAM śrutownik bijakow y zasypow y

S P R Z E DA M

i garażem, Rogów, 503 507 485 strona internetowa

501-360-421

przeciwodleżynowy, lodówkę, rower górski, kredens

tobiks.gratka. pl

SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ garaż na ul. Andersa

pokojowy, 694 884 692

SPRZEDAM M5, Sienkiewicza, 609 017 817

501-714-594

SPRZEDAM meble kuchenne i wersalkę młodzieżową

SPRZEDAM M6, 509 171 241

POSIADAM LOKAL do wynajęcia w centrum Koluszek

w bardzo dobrym stanie, 603 173 798

s tolik

RT V,

now y

materac

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.

40m2 693-450-093

S P R Z E DA M

Przemysłowej, 797 903 458

WYNAJMĘ ,sprzedam nowy lokal 30m2 wejście

przeciwodleżynowy, lodówkę, rower górski, kredens

SPRZEDAM dom jednopiętrowy w Brzezinach na

z zewnątrz budynku parter ul. Sienkiewicza obok

pokojowy, 694 884 692

osiedlu domów jednorodzinnych z dostępem do

Starostwa 508-300-999

przyłącza c. o. PEC, 737 468 073

Różne

1 ha sprzedam – Wola Cyrusowa Kolonia przy drodze
asfaltowej 5,- zł/m2, 600 645 944

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

s tolik

RT V,

now y

materac

SPRZEDAM trawę, 607 171 928
HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,
660 854 640
YORKI – 605 397 614

DZIAŁKI budowlane ok. 1000 m2 w Brzezinach, ul.

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

SPRZEDAM trampolinę profesjonalną NISSAN,

Mrocka, atrakcyjne położenie, dostęp do mediów,

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego

604 607 306, 46 874 28 81

607 167 175 po 16.00 od 23

i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,

SPRZEDAM łóżko sypialniane 180/200 markowe,

SPRZEDAM działkę budowlaną 1812 m2 – centrum

czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

604 607 303, 46 874 28 81

Brzezin, 505 117 425

PIACH – siany, płukany, żwir. Wykopy i wyburzenia,

SPRZEDAM mieszankę zbożowa, 695 585 576

SPRZEDAM działki budowlane – media, blisko

603 600 965

SPRZEDAM krowę na ocieleniu, termin – początek

rezerwatu rzeki Rawka, lasu, wody. Wola Łokotowa,

KUPIĘ zboże, 508 471 814 do końca roku 2016

lipca, 515 465 697

gm. Jeżów, 721 341 695

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,

SKUTECZNE usuwanie bólu – klawiterapia – wizyty

SPRZEDAM 61 m2, 505 636 997

726 879 139

domowe, 507 130 096

SPRZEDAM energooszczędny domek 90 m2 –

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

Kanadyjczyk z 2010 r. w Rogowie, działka 1500 m2,

silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102

604 419 215
SPRZEDAM M4 (66,8 m2) lub zamienię na dom,
781 093 708
SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928
SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS,
501 431 257
TANIO sprzedam mieszkanie 45 m2 w kamienicy,
609 460 860
DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273
SPRZEDAM garaż za Urzędem Miasta, 661 398 086
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok – Raformacka
16, 502 218 623
SPRZEDAM działkę 3700 m2 z możliwością zabudowy.
Okolice Bogdanki 608 022 893
CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń
505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18
SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu – 125 tys.
do negocjacji, 604 278 815

GABINET PEDIATRYCZNY ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,
Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Start ostatecznie jedenasty i bez trenera
Wydział Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki Nożnej wydał oficjalny komunikat końcowy łódzkiej klasy okręgowej po sezonie 2015/2016. Ostatecznie Start Brzeziny zakończył rozgrywki na jedenastej pozycji tuż nad strefą spadkową i zapewnił sobie
pozostanie w lidze. Po ostatnim meczu z funkcji trenera zespołu zrezygnował Marcin
Olejniczak, który nie wiadomo, czy pozostanie w klubie.
W nowym sezonie zespołu jako trener nie poprowadzi już Marcin Olejniczak. Nie
wiadomo jednak, czy były reprezentant Polski w futsalu i Beach Soccerze zostanie w klubie i będzie pomagał drużynie na boisku jako zawodnik. Zarząd klubu wyszedł z inicjatywą dalszej współpracy jedynie jego grą na boisku. Prowadzone są rozmowy w kwestii
znalezienia nowego szkoleniowca. Jak na razie nie wiadomo, kto poprowadzi czarno-czerwonych w rozgrywkach nowego sezonu łódzkiej klasy okręgowej. W najbliższym
czasie mają odbyć się rozmowy zarządu z potencjalnymi kandydatami na trenera oraz
Marcinem Olejniczakiem. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie piłkarze Startu po raz
pierwszy pojawią się na treningu. Wiadomo tylko, że runda jesienna ma rozpocząć się
w weekend 20/21 sierpnia i zakończyć około 20 listopada. Łódzki Związek Piłki Nożnej
chce jak najbardziej zredukować środowe terminy, aby zlikwidować rozgrywanie meczów w środku tygodnia.
Start Brzeziny zakończył sezon na jedenastym miejscu. W trzydziestu spotkaniach
brzezinianie zdobyli 37 punktów, na co złożyło się jedenaście zwycięstw, cztery remisy
i piętnaście porażek. Czarno-czerwoni strzelili w sumie czterdzieści bramek i stracili
sześćdziesiąt sześć bramek. Pierwsze miejsce zajął KS Sand Bus Kutno, który zdobył 73
punkty, drugi był Orzeł Parzęczew, trzeci GLKS Dłutów po 61 punktów. Klasę okręgową opuściły: MKS 200 Tuszyn – 35 punktów, LZS Justynów – 33 punkty, KKS Koluszki
– 24 punkty, Start Łódź – 24 punkty i Ostrovia Ostrowy – 24 punkty.
Dawid Saj

Noc świętojańska w Tworzyjankach
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Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 847 25 39
Posterunek energetyczny 46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna 46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna 46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna 46 874 21 55
Komenda powiatowa straży pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji 46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Miasta w Brzezinach 46 874 22 24
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Muzeum regionalne 46 874 33 82
Biblioteka miejska 46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46 874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1 46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a 46 874 35 03
ul. Konstytucji 3 Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego 5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
TBS 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe (pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84, (pon.–pt.
w godz. 15–7 oraz całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00
Straż Miejska w Brzezinach 46 875 25 65
BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny

Od kilkunastu już lat Adam Ankutowicz organizuje dla mieszkańców Tworzyjanek i okolicznych miejscowości zabawę w Noc świętojańską. Uczestniczą w niej min. mieszkańcy
Brzezin, Koluszek, Kędziorek, Wągier i Bronowic.
W sumie bawi się tu nawet 100 osób. W tym roku ustawiono po raz pierwszy scenę,
na której uczestników imprezy zabawiał DJ CHROMO. Oczywiście nie zabrakło świętojańskiego ogniska i puszczania wianków, które wcześniej oceniane były w konkursie
przez szacowne jury.
TOM

Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31
e-mail: bis@cpik-brzeziny.pl
www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki
w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Cennik: drobne – 1 zł brutto za 1 słowo
ramkowe – 2 zł brutto za 1 cm kw.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Studio Jeden s.c.

06. 07. 2016 r.

15

A
I
N
A
W
O
PODZIĘK

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz miasto Brzeziny serdecznie dziękują
za pomoc i włączenie się w przygotowania wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym
w organizację Dni Brzezin 2016
„ARKA” ZBIGNIEW BIELAK,
TOMASZ BIELAK
ABC BARBARA SASIN
AGA-SKLEPY
AGNIESZKA DWORNIK
AKADEMIA SZTUK WALKI
„FIGHT AND WIN”
BANK POLSKI PKO BP
BANK SPÓŁDZIELCZY
W SKIERNIEWICACH
BANK SPÓŁDZIELCZY
W ANDRESPOLU
BALONY BALMAR
KRZYSZTOF KAŹMIERSKI
BIURO HANDLOWE
CEDRUS Sp. z o.o.
CATERING KARP
CITY NET SP. Z O.O.
COMMUNAL SERVICE
DELIKATESY PRIMO S.C.,
MAREK RUDNIAK,
RAFAŁ RUDNIAK
DIAGNOSTYKA BADANIA
TECHNICZNE POJAZDÓW
W. KAŹMIERCZAK
DOROTA KAFARSKA
PRODUKTY AVON
„EKOMAK” MARIA JATCZAK
EKO-GAZ JATCZAK
Sp. j.FARMASZ KOLUSZKI.
FIRMA BUSINES-OIL
MARCINKOWSCY
FIRMA HANDLOWA
MARIUSZ KOWALSKI
FIRMA HANDLOWO
-USŁUGOWA
RADOSŁAW KOZANECKI
FIRMA „KAMYK”

ELŻBIETA KORBEL
FIRMA LEKANOS
LESZEK KACZMAREK
FIRMA MAR-BUD
FIRMA ROZRYWKOWO
-USŁUGOWA MATI
FIRMA SDS SPRZĘT
DLA SENIORA
FIRMA VIVATEL SALON PLAY
INTERMARCHE BRZEZINY
JAN KUŚ RESTAURACJA
PRZY KOMINKU
„KAMIT” BEATA
I IGOR TWOREK
KWADRAT MB SP. Z O.O.
BRZEZINY
KWIACIARNIA C. STĄPOREK,
I. BRYŃSKA
MONIKA SMAŻ
MUZEUM REGIONALNE
W BRZEZINACH
ORKIESTRY DĘTE
OSP BRZEZINY I OSP DZIERŻĄZNA
GOK DZIERŻĄZNA
OSP BRZEZINY
OŚRODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW SPEED
PAŃSTWOWA SZKOŁA
MUZYCZNA 1. STOPNIA
W BRZEZINACH
PEC SP. Z O.O. W BRZEZINACH
PIEKARNIA „BRZEZIŃSKA”,
MARIUSZ SKRZYPIŃSKI
PIEKARANIA OLSZYŃSCY
KOLUSZKI
PRACOWNIA FLORYSTYCZNA
A. BENKA

PRZEDSIĘBIORSTWO
UNICORA AUTORYZOWANY
DEALER MARKI „STHIL”
RESTAURACJA PARKOWA
IWONA DRÓŻDŻ
SKLEP „KURCZACZEK”,
BRZEZINY, ul. KONSTYTUCJI 3
MAJA 4
SKLEP MALARSKI
– JAN WIŚNIEWSKI,
PHU WIŚNIEWSKI
SKLEP OBUWNICZY
REMIGIUSZ HROWATIĆ
SKLEP PLANETA MODY
PIOTR WIŚNIEWSKI
I SYLWIA ŚLUSAREK
STRAŻACY OSP BRZEZINY
SZKOŁA JĘZYKOWA COOL SCHOOL
RAFAŁ JANIK
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W BRZEZINACH
SZKOŁA TAŃCA STEP DANCE
„STAŚ-POL” BOŻENA
i ZBIGNIEW STASZEWSCY
„TAMIR”
MAŁGORZATA JASIŃSKA,
BOGUSŁAW MŁOTKOWSKI
TBS SP. Z O. O. W BRZEZINACH
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
I REASEKURACJI WARTA
WAL-POL WALDEMAR ORĘZIAK
ZAKŁADY MIĘSNE „ZBYSZKO”
ZAKŁAD MIĘSNY ŚCIBIORÓW
ZOFIA MICHALSKA
ZUK SP. Z O.O. W BRZEZINACH
RZEŹNICTWO
I WĘDLINIARSTWO
PAWEŁ WAWRZONEK

Grupa 1
25.07-27.07.
Poniedziałek 25 lipca
Spotkanie z wakacyjną książką
Wtorek 26 lipca
Strażak w mieście
Środa 27 lipca
Zabawy i piosenki półkolonijne
Grupa 2
01.08-10.08
Poniedziałek 1 sierpnia
Strażak w mieście
Wtorek 2 sierpnia
Dzień teatralny
Środa 3 sierpnia
Zajęcia w plenerze
Poniedziałek 8 sierpnia

Dzień z dziennikarzem
Wtorek 9 sierpnia
Spotkanie z wakacyjną książką
Środa 10 sierpnia
Zabawy i piosenki półkolonijne
Grupa 3
Wtorek 16 sierpnia
Strażak w mieście
Środa 17 sierpnia
Dzień teatralny
Czwartek 18 sierpnia
Zajęcia w plenerze
Poniedziałek 22 sierpnia
Dzień z dziennikarzem
Wtorek 23 sierpnia
Spotkanie z wakacyjną książką
Środa 24 sierpnia
Zabawy i piosenki półkolonijne

Ramowy program półkolonii letnich
w Centrum Promocji i Kultury w mieście

11.07 - "W starej szkole",
czyli jak uczono dzieci 100 lat temu
(m.in. zajęcia z kaligrafii), w co się bawili
nasi dziadkowie na przerwach
12.07 - "Muzealny detektyw"
- zgłębiamy tajemnice najciekawszych
muzealnych zabytków, gra miejska
"Spirale czasu"
13.07 - Dzień z etnografią,
czyli wieś sielska, anielska (poznajemy
stare narzędzia, ubijanie masła,
krzyżówki i zajęcia plastyczne)
14.07 - Historia brzezińskich kamienic
(poznajemy tajemnice najstarszych
kamienic, historie ich mieszkańców)
15.07 - Dzień skauta - urządzamy biwak
z dawnych lat

Wakacje w muzeum
- cykl spotkań od 11 do 15 lipca,
od 10.00 do 14.00
Każdy dzień inna tematyka:

Godziny otwarcia wypożyczalni i czytelni dla dzieci
Biblioteki Miejskiej im. Juliana Tuwima w Brzezinach
pon, śr i pt od 8:00-18:00, wt 8:00-17:00, czw 8:00-16:00, sob 9:00-14:00

CKF w Brzezinach zaprasza dzieci i młodzież do korzystania w okresie
wakacyjnym (od 11 lipca do 31 sierpnia 2016 ) z bezpłatnych
90-minutowych wejść na basen za okazaniem legitymacji szkolnej
1raz dziennie w godzinach od 10:00 do 18:30
(ostatnie wejście o godz.17:00!!!)
Serdecznie zapraszamy!
Oferta nie dotyczy korzystania z zajęć nauki i doskonalenia pływania!
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do
następujących szkół i przedszkoli Miasta Brzeziny:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach
Gimnazjum w Brzezinach
Przedszkole nr 1 w Brzezinach
Przedszkole nr 3 w Brzezinach
Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży uczęszczających
do następujących szkół Gminy Brzeziny w: Bogdance, Dąbrówce,
Kolonii Gałkówek i Przecławiu.

Wejścia wakacyjne na basen dla dzieci
i młodzieży szkolnej
Miasta Brzeziny i Gminy Brzeziny

16
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*Zajęcia odbywają się w godz. 10:00-13:00. Program może ulec drobnym zmianom związanym z wyjazdami do strażnicy KPPSP i do Radia Łódź.

I

06. 07. 2016 r.

Święto Zalewajki w Buczku

W niedzielę 3 lipca br. ,po raz kolejny, w letnich ogrodach firmy Inter-Solar w Buczku
gmina Brzeziny odbyło się Święto Zalewajki.
Tradycyjnie dla każdego uczestnika impreza
rozpoczęła się od degustacji zalewajki, której
na podstawie tradycyjnej receptury na zakwasie z dodatkiem suszonych grzybów, śmietany
i skwarek z boczku, przygotowano ponad 500
litrów. Jej wydawanie odbywało się przy wejściu do firmy Inter-Solar.
W dalszej części ogrodu na uczestników
czekały kolejne atrakcje. Przeprowadzono
konkursy m.in. na najlepszą zalewajkę, najlepszą nalewkę oraz na rozpoznawanie przypraw.

Dla dzieci przygotowano gry i zabawy. Zainteresowanie maluchy mogły poprosić o pomalowanie twarzy, porzucać do celu a nawet pograć
w ogrodowe warcaby czy też klasę. Sporym
zainteresowaniem cieszyło się stoisko bractwa
rycerskiego ziemi zgierskiej, na którym można
było zobaczyć uzbrojenie rycerskie, przymierzyć ubiór i wyposażenie,a nawet zostać zakutym w dyby. Pokaz walki rycerskiej wzbudził sporo emocji. Na scenie wystąpił m.in.
znakomity tenor Dariusz Stachura, który zaprosił swoich przyjaciół, a Małgorzata Wach,
Krzysztof Hałas i Marta Sobczak wykonywali
piosenki kabaretu „Starszych Panów”. Wokół

sceny ustawione były stragany ze zdrową żywnością, w których można było nabyć m.in. góralskie sery, naturalne soki, alkoholowe nalewki, miody prosto z pasieki oraz dodatki do
żywności poprawiających zdrowie. Odrębne
stoisko miał Grzegorz Russak, który nie tylko udzielał porad kulinarnych, ale także podpisywał swoje książki dotyczące kuchni myśliwskiej. Nie zabrakło rodzimych produktów
firmy Inter Solar , które można było zarówno
skosztować na miejscu jak i nabyć do domu.
Krokiety, pierogi i potrawy z grilla rozchodziły
się błyskawicznie. Nie mogło zabraknąć uczty
z byka czyli porcji byka pieczonego w całości
na ruszcie z dodatkami, z której firma Inter
Solar słynie.
g.k.
fotorelacja str. X,XI

Serwis informacyjny Miasta Brzeziny:
Kultura, sport, zdrowie, edukacja: wyślij SMS o treści TAK.KU na numer 664 079 910 Drogi, zagrożenia pogodowe, awarie: wyślij
SMS o treści TAK.KR na numer 664 079 910 Ekologia, konkursy: wyślij SMS o treści TAK.EK na numer 664 079 910

II
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gmina

Brzeziny

Zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w szkołach w gminie Brzeziny
Uroczyste pożegnania roku szkolnego w gminie Brzeziny rozpoczęły się 24
czerwca. Dzień później wakacje powitali już wszyscy uczniowie szkół gminnych.
Zakończenie roku szkolnego dla absolwentów Gimnazjum Gminy Brzeziny
z siedzibą w Przecławiu rozpoczęło się
od montażu słowno-muzycznego, który
wspólnie przygotowali wychowawcy klas
III: Anna Piekut i Marcin Bartłoszewski. Później głos zabrały - radna Gminy
Brzeziny - Elżbieta Olszyńska oraz Wioletta Bartyzel, która dziękowała młodym
wolontariuszom z Przecławia za pracę na
rzecz niepełnosprawnych dzieci.
Oczywiście najprzyjemniejszym akcentem uroczystości było wręczenie nagród najlepszym absolwentom, a w tym
roku spośród 43 uczniów kończących
gimnazjum aż 14 osób ukończyło je z wyróżnieniem. Najlepszą uczennicą została
Sylwia Adamczyk, która uzyskując średnią 5,66, otrzymała nagrodę książkową
ufundowaną przez wójta Gminy Brzeziny
- Barbarę Hojnacką.
W tym samym dniu ostatni dzwonek zabrzmiał też w Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii. Liczne świadectwa z wyróżnieniem , nagrody za wysokie
wyniki w nauce oraz pozostałe osiągnięcia były potwierdzeniem ciężkiej pracy
uczniów przez ostatnie 10 miesięcy. Najwyższe średnie ocen osiągnęli : Nikola Fic
(klasa IV), Karol Sokołowski ( klasa V)
i Karolina Wosińska ( klasa VI).
Aby wprowadzić wszystkich w radosny, wakacyjny nastrój, uczniowie przygotowali część artystyczną. Rozpoczęły
ją najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych, tańcząc poloneza oraz recytując pod okiem wychowawczyń Sylwii
Fert oraz Agnieszki Tomickiej. Zabawny program artystyczny pt.: “Jeden dzień
z życia szóstoklasisty” przygotowała odchodząca klasa VI pod kierunkiem Justyny Wielamek.
Przed rozpoczęciem wakacji uczniowie klas V i VI bawili się jeszcze na pożegnalnej dyskotece.
W Szkole Podstawowej w Dabrówce Dużej klasę VI ukończyło 9 uczniów,
w tym czworo otrzymało świadectwa
z wyróżnieniem. Najwyższą średnią w tej

szkole na poziomie - 5,45 może się pochwalić Kamil Szczesek.
Stanowiący pożegnanie absolwentów,
pełen humoru i fragmentów znanych piosene, kabaret pt:"Ostatnie lekcje w naszej
klasie" przygotowali uczniowie pod kierunkiem Teresy Majchrzak.
W trakcie uroczystej akademii wystąpiły także przedszkolaki.
Warto dodać, że wspomniana uroczystość związana z podsumowaniem

minionego roku szkolnego odbyła się
w nowowybudownej sali gimnastycznej.
W Szkole Podstawowej w Bogdance
uroczysta akadamia na pożegnanie klas
VI przygotowana została pod kierunkiem Iwony Zawadzkiej. Szkołę ukończyło 16 uczniów. Dzień wcześniej z rokiem
szkolnym pożegnały się też przedszkolaki,
które w przyszłym roku będą pracować
w dwóch grupach liczących po 23 dzieci.
TOM

Absolutorium dla wójt gminy Brzeziny
Jednogłośnie, 15 głosami za, radni
gminy Brzeziny udzielili absolutorium
wójt Barbarze Hojnackiej z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
W porządku obrad sesji XXIV sesji
Rady Gminy, która odbyła się 30 czerwca br. znalazły się zmiany w budżecie,
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za miniony oraz
przyjęcie Programu wspierania rodziny
w gminie Brzeziny na lata 2016-2018.
Wójt poinformowała także obecnych,
że rozstrzygnięty już został przetarg na
odbiór odpadów komunalnych, w ramach którego wyłoniono tę samą firmę,
co dotychczas.
TOM

Wójt Gminy Brzeziny informuje, że
w czasie wakacji dzieci i młodzież ze
Szkół Podstawowych w Bogdance,
Gałkówku Kolonii i Dąbrówce Dużej
oraz Gimnazjum w Przecławiu może
korzystać z bezpłatnych 90- minutowych
wejść na basen za okazaniem legitymacji
szkolnej (1 raz dziennie). Po przekroczonym
czasie (90 min. ) będzie naliczona opłata zgodnie z cennikiem pływalni
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze:
Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej
w Gałkówku Kolonii
Wymiar czasu pracy: 1/3 etatu – 13/40 godzin tygodniowo
Termin składania dokumentów:
do 15 lipca 2016 roku, w godzinach od 08:00 do 13:00.
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 46-874-27-60
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Polonistyczne sukcesy uczniów „Dwójki”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach
próbowali swoich sił w ogólnopolskich
konkursach polonistycznych, osiągając
wysokie noty. „Dwójka” może poszczycić się osiągnięciami uczniów w dziedzinie języka polskiego. Do grona najzdolniejszych humanistów można zaliczyć
Zuzannę Rubachę, uczennicę klasy VI
a, która została finalistką ogólnopolskiego konkursu ortograficznego oraz Wiktora Durańskiego z klasy V a - finalisty
ogólnopolskiego konkursu „Z poprawną polszczyzna na co dzień”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień humanistycznych uczniów
oraz przygotowanie do samokształcenia,
doskonalenie umiejętności świadomego
odbioru tekstów kultury, kształtowanie i rozwijanie kompetencji czytelniczych, rozwijanie świadomości językowej
oraz kultury języka, rozwijanie talentów
twórczych uczniów. Uczniowie „Dwójki” zmagający się z zadaniami konkursowymi, mogą potwierdzić, jak wielką

i trudną jest sztuka poprawnego pisania,
ponieważ udało im się pokonać tysiące
uczniów z całej Polski i zakwalifikować
się do finału.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach odbył się również konkursy pięknego czytania. W klasach IV Mistrzami
Czytania zostały Maria Gołąbek i Natalia Wójcicka. Wyróżnienia otrzymali Zuzanna Gadomska, Maja Stankiewicz, Maja Olejnik, Wiktor Żabczyński
i Dominik Jaszczyk. Mistrzowie Czytania z klas V zostały Aleksandra Loba,
Izabela Kołtun i Antonina Stasiak. Wyróżnieni spośród uczniów klas V zostali
Filip Zieliński, Jakub Brodziak, Magdalena Bieńkowska, Gabriela Darnowska.
W klasach VI tytuł Mistrzów Czytania
przypadł Zofii Ziętek, Amelii Nolbrzak
i Maciejowi Zielińskiemu. Wyróżnieni to
Kacper Kowalski, Magdalena Raczyńska,
Klaudia Sztuka i Zuzanna Rubacha.
Zmagania czytelnicze były adresowane do uczniów klas IV-VI. W konkursie uczestniczyło 44 liderów. Konkurs
miał na celu promowanie czytelnictwa,

budzenie zainteresowania wartościową
literaturą dziecięcą, kształtowanie umiejętności pięknego czytania i uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.
Uczniowie zmagali się również o tytuł
„Mistrza Ortografii”. Najlepsi z ortografii okazali się Kacper Kowalski z klasy
VI b, natomiast II miejsce i tytuł „Wicemistrza Ortografii” uzyskali Marysia
Gołąbek z klasy IV c oraz Maciej Miazek z klasy V a. Wyróżnienia otrzymali:
Alicja Plintara IV c, Michał Sikora IV
c, Wiktor Żabczyński IV c, Adam Duda
IV b – w kategorii klas czwartych. W kategorii klas piątych wyróżnienie otrzymali Filip Zieliński V c, Jakub Brodziak
V a, Błażej Okrasa V c, Julia Kubryn V
a, Maciej Wodzyński. Na poziomie klas
szóstych jury wyróżniło Zofię Ziętek VI a, Marcela Wieczorka - VI a, Weronikę Rosiak - VI c. Ideą konkursów jest
promocja kultury narodowej oraz ukazywanie piękna ojczystego języka.
Rodzicom i nauczycielom składamy
gratulacje i słowa uznania za zaangażowanie w przygotowaniu dzieci do konkursów, a wszystkim laureatom życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości
w dążeniu do celu.
g.k.
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V

Szlakiem młynów ziemi brzezińskiej
25 maja br. o godzinie 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
miał miejsce wernisaż wystawy: „Szlakiem młynów na Mrodze,
Mrożycy, Rawce, Miazdze i Piasecznicy”. Choć w tym czasie Polska rozgrywała mecz piłkarski ze Szwajcarią, to jednak chętnych
do oglądania tej ciekawej ekspozycji nie zabrakło.

BIS/20/2016
BIS/27/2016

Warto zauważyć, że przygotowała ją Strefa Rowerowa Brzeziny we współpracy z Działem Regionalnym Miejskiej Biblioteki Publicznej, który prowadzi Maria Witkowska. Autorem zdjęć
jest Marcin Dobromir Duda - prowadzący bloga - www.photopasja.com, absolwent liceum lotniczego w Dęblinie - pasjonat
zdjęć z powietrza, który także przygotowuje reportaże z wycieczek Strefy Rowerowej Brzeziny.
Wystawa z pewnością może zainspirować niejedną osobę do
takich rowerowych wojaży, piękne zdjęcia są bowiem efektem
jednej z nich.
Jak wyjaśnia prezes Strefy Rowerowej Brzeziny - Krzysztof
Wątorowski - był to pierwszy rajd tematyczny stowarzyszenia,
kiedy to udało się zwiedzić pozostałości 13 młynów wodnych.
Niektóre z nich np. w Kołacinie, Dmosinie Drugim, Jankowicach i Mościskach jeszcze działają, po innych zostały już tylko
ruiny.
W sumie ukazano je na ponad 50 fotografiach. Towarzyszą
im też inne ciekawe eksponaty np. stare mapy pozyskane ze Starostwa Powiatowego, na których zaznaczono ponad 20 młynów
wodnych, co dla rowerzystów stało się zachętą do dalszych ich
poszukiwań. Jako że młyny nieodłącznie kojarzą się z mąką, nie
mogło zabraknąć na wystawie tego wyrobu, który przywieziono z jeszcze działającego młyna wodnego w Kołacinie. Znalazły się też kłosy zbóż oraz dawny cep wypożyczony z Muzeum
w Gałkowie Dużym.
Gości wystawy częstowano różnorodnym i smacznym
pieczywem.
Prezentowana ekspozycja ma gościć w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przez cały lipiec. W przygotowaniu jest już następna
ekspozycja będąca efektem kolejnej wycieczki pt. "Szlakiem starych dworków ziemi brzezińskiej", gdyż jak mówi Marcin Duda:
„trzeba uchronić od zapomnienia to, co za kilka lat zginie”.
Strefa rowerowa Brzeziny w tym roku planuje też rajdy: „ Po
Parku Wzniesień Łódzkich”, “Na zakończenie wakacji”, „Kampania Wrześniowa” i „Bitwa Łódzka”, o czym można poczytać
na stronie internetowej www.s-r-b.pl. Warto w nich uczestniczyć
i jak mówi Krzysztof Wątorowski: „nie trzeba być członkiem
stowarzyszenia, by brać w nich udział, a tempo dyktuje najwolniejszy rowerzysta. Wiele można na nich zwiedzić, a przywozi
się ze sobą nie tylko wspaniałe wspomnienia, ale także ciekawe
fotografie, czego dowodem jest wystawa: „Szlakiem młynów na
Mrodze, Mrożycy, Rawce, Miazdze i Piasecznicy”.
TOM

VI

06. 07. 2016 r.

Wystawa policyjna w bibliotece

Dwóch policjantów-pasjonatów zaprezentowało swoje zbiory na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Łączą oni pracę w Komendzie Powiatowej Policji z kolekcjonowaniem wyposażenia służb mundurowych, gdyż
jak mówi jeden z nich - naczelnik wydziału Kryminalnego nadkom. Przemysław Potasiak, swój wolny czas chcą
także poświęcać temu, co najbardziej lubią, czyli policji.
Na otwarciu wystawy w dniu 22 czerwca br. postać
policjantów-kolekcjonerów zaprezentował komendant
powiatowy policji insp. Cezary Petrus. Przemysław Potasiak opowiedział natomiast o zbiorach, jakie można
było oglądać w dniach 22 i 23 czerwca w bibliotece. Drugim z kolekcjonerów, który prezentował swoje eksponaty, jest specjalista w Wydziale Kryminalnym – nadkom.
Mariusz Krysztofiak.
Znalazły się tam m.in. liczne odznaki i odznaczenia
policji oraz milicji, bagnety wojskowe, noże komandosów i nurka, czapki policyjne, hełmy oraz książki związane z tym tematem. Wystawę tę przygotował przy pomocy Miejskiej Biblioteki Publicznej oficer prasowy KPP
- sierż. sztab. Mariusz Chmiel. Odbiorcami ekspozycji
byli m.in. uczniowie klasy policyjnej w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych, brzezińscy strażacy oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. Z ciekawością oglądano
liczne eksponaty, nie zabrakło także zdjęć w czapkach
policyjnych.
Wystawa związana była z przypadającym w lipcu
świętem policji. Z tej samej okazji trzy lata temu w Komendzie Powiatowej Policji prezentowana była także
ekspozycja czapek policyjnych z całego świata.
TOM
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VII

Akcja ratownicza w szpitalu

c.d. ze str.1
- „Takie ćwiczenia odbywają się w brzezińskim szpitalu co
roku, personel ze wszystkich oddziałów musi na podobne wydarzenia bowiem przygotowany, gdyż wiadomo, że jeżeli człowiek
zna swoje zadania, to nawet w momencie wyjątkowej sytuacji,
kiedy w grę wchodzą również emocje takie jak strach, czy lęk, to
ewakuacja znacznie sprawniej przebiegnie” - wyjaśnia wiceprezes do spraw medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia - dr
Jarosław Buczyński. – „Podstawową trudność stanowi tu fakt,
że musimy ewakuować osoby chore, w niespecjalnie dobrym stanie ogólnym, często nie poruszające się o własnych siłach” - dodaje Jarosław Buczyński.
- „Ćwiczymy na najbardziej newralgicznych obiektach w naszym powiecie, a szpital na pewno do nich należ, dlatego przyjeżdżamy tu co roku, dzięki czemu strażacy poznają budynek,
ćwiczona jest współpraca różnych służb: straży zawodowej,
ochotników z OSP, policji oraz personelu medycznego” - wyjaśnia dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. Krzysztof Supera.

BIS/20/2016
BIS/27/2016

- „Ważne też jest, aby pracownicy potrafili przeprowadzić wstępną ewakuację, wiadomo bowiem, że do czasu przyjazdu straży zawodowej, czy
ochotniczej upłynie w kilka minut” - dodaje rozmówca.
Tak było także i tym razem. Kiedy pacjenci byli już przed obiektem,
przyjechały wozy strażackie z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Okazało się, że dwie pacjentki
pozostały jeszcze na oddziale. Jedną zniesiono przez klatkę schodową,
a drugą trzeba było ewakuować przy użyciu podnośnika. Na dole czekała już karetka, a teren zabezpieczała brzezińska policja.
Na szczęście tym razem to były to tylko ćwiczenia i nikomu nic się
nie stało.
TOM
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Zakończenie roku szkolnego
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w szkołach powiatowych

BIS/20/2016
BIS/27/2016

str. IX

X

06. 07. 2016 r.

Święto Zalewajki
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Ostatnie spotkanie dziecięcej Akademii Muzealnej
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XXVI sesja Rady Miasta Brzeziny

Obrady przeprowadzono 28 czerwca br. Sesję rozszerzono o punkt dot.
projektu uchwały o odwołanie radnego
z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego RM. Z. Bączyński poprosił o wyjaśnienie zmiany stałego terminu sesji
z czwartku na wtorek, co spowodowało,
że starostwo musiało przenieść przeprowadzenie swoich obrad. Przewodniczący
wyjaśnił, iż sesja została zwołana w tym
terminie na wyraźną prośbę burmistrza,
co związane było z podpisaniem umowy
przez wojewodę na dofinansowanie remontu kanału, która w rezultacie nie została jeszcze przygotowana przez Urząd
Wojewódzki.
Informacja burmistrza z prac między sesjami
1 czerwca br. burmistrz uczestniczył
w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej w Dąbrówce Dużej. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
na zadanie „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu przy ul. Wodociągowej
w Brzezinach” burmistrz wybrał Firmę
EDAN Mieczysław Piech z Bełchatowa
za kwotę 112.495,80 zł. 2 czerwca br. burmistrz spotkał się ze środowiskiem artystycznym w sprawie możliwości wykonania murali na szczytach niektórych
budynków w mieście. Burmistrz uczestniczył także w posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w Senacie. 3 czerwca br.
odbył się jubileusz CPiK. 6 czerwca br.
burmistrz uczestniczył w posiedzeniu

rady programowej Forum Smart City. 8
czerwca br., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie:
„Budowa separatora wód deszczowych
wraz z wykonaniem wylotu do rzeki
Mrożycy w rejonie ul. Lasockich w Brzezinach” ,burmistrz wybrał wykonawcę
– firmę FUH INSTAL - BUD za kwotę
393.000 zł. 9 czerwca br. odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania terenów miejskich na pasażu przy ul. Konstytucji 3 – go Maja. 10 czerwca br., po
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, burmistrz podpisał umowę
na zadanie: „Remont ciągu pieszego w ul.
Lasockich w Brzezinach” z wykonawcą –
firmą Usługi Budowlane „KAL-BRUK”
za kwotę 103.380,33 zł.
14 czerwca br. wraz z dyrektorami SP
nr 1 i Nr 2 oraz radnymi na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 burmistrz oficjalnie
otworzył miasteczko ruchu drogowego
wybudowane w ramach budżetu obywatelskiego. 15 czerwca br. burmistrz spotkał się z przedstawicielami WFOŚiGW
w Łodzi. 17 czerwca br. odbył się jubileusz 50 - lecia Przedszkola Nr 3. Burmistrz
uczestniczył również w posiedzeniu
Związku Miast Polskich w Wołominie.
22 czerwca br. burmistrz uczestniczył
w konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 23 czerwca Zarząd
Województwa Łódzkiego poinformował,
że Uchwałą Nr 706/16 z dn. 23 czerwca
br. wyłonił do dofinansowania projekt
pn.: „Ochrona dziedzictwa historyczno
– przyrodniczo - kulturowego miasta

poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach.” 24 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni
Socjalnej Communal - Service, na którym zostało zatwierdzone sprawozdanie
finansowe spółdzielni za rok obrotowy
2015 i sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015 oraz udzielono absolutorium Prezesowi spółdzielni. W dniach
24 - 26 czerwca odbyły się Dni Brzezin. 27 czerwca br. odbyło się Zwyczajne
Zgromadzenie Wspólników TBS w Brzezinach Sp. z o. o. Podjęte zostały uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego spółki za rok obrotowy 2015
i sprawozdania z działalności Zarządu
za rok 2015 oraz udzielono Zarządowi
i Radzie Nadzorczej absolutorium.
P. Maślanko poprosił o informację, na
jakim etapie są plany budowy skateparku
w Brzezinach, czy ten projekt jest nadal
aktualny. Radny zaznaczył, że na ten cel
można pozyskać środki przy współpracy
ze Stowarzyszeniem Mroga. Burmistrz
podtrzymał decyzję o budowie Skateparku. T. Barucki - odnośnie planowanych
murali -wskazał, że nie poprawi to stanu
budynków; potrzebne są remonty całych
elewacji. Zgodnie z zapowiedziami burmistrza w Brzezinach powstanie pierwsza tematyczna galeria murali nawiązująca do historii i tradycji miasta. Radna G.
Pietrasik przypomniała, że decyzje Rady
są oparte o argumenty burmistrza, który
zadeklarował, że inwestycja w parku nie
będzie realizowana, jeśli koszty wyniosą więcej niż 1% wkładu miasta. Radna
wskazała także na potrzebę rewitalizacji całych kamienic, nie tylko szczytów.
Odpowiadając na pytanie I. Skipor burmistrz wyjaśnił, że murale nie będą finansowane z funduszu remontowego wspólnot. Burmistrz poinformował
także, iż łączna kwota dofinansowania
w formie dotacji na rewitalizację parku
miejskiego z RPO i WFOŚiGW wynosi
łącznie 1.269.391,88 zł. M. Sysa zapytał
o terminy wykonania inwestycji: remontu kanału, chodnika przy ul. Lasockich.
Zastępca burmistrza podała terminy: 31
lipca br. na wykonanie chodnika oraz 30
listopada br. oddanie inwestycji kanału.
Z. Bączyński zapytał, kiedy miasto rozpocznie modernizację ul. Dąbrowskiego.
Burmistrz oznajmił, iż miasto znajduje
się na etapie wykonywania projektów.

XIV
Burmistrz podziękował dyrektor
Małgorzacie Kobierskiej za dotychczasowe kierowanie gimnazjum w Brzezinach.
Interpelacje i zapytania radnych
Z. Baczyński zwrócił uwagę na niekomfortowe warunki w salach gimnastycznych szkół miejskich.
K. Jeske zapytał o prowadzenie inwestycji na osiedlu Sejmu Wielkiego. Zastępca burmistrza wyjaśniła, że otwarcie ofert przesunięto o kilka dni z uwagi
na skierowane przez wykonawców pytania. G.Kędzia- w imieniu mieszkańcówzapytał, czy zamierza się wprowadzić
zmiany w polityce opieki nad zwierzętami. Zdaniem burmistrza obecny system
działa prawidłowo. Radny T. Klimczak,
powołując się na statut RM, zwrócił się
z prośbą, by przewodniczący Rady odczytywał odpowiedzi na interpelacje.
Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych oraz prezesów
spółek miejskich
T. Barucki, nawiązując do wcześniejszych informacji przekazanych przez
dyrektor CPiK, zapytał, ile trwały Dni
Brzezin. Radny chciał także wiedzieć,
czy odbyło się już zgromadzenie wspólników spółki PEC. E. Kalińska wyjaśniła, że CPiK -jako organizator- odpowiadał za jeden dzień trwania imprezy,
natomiast do wydarzenia dołączono także dwa sąsiadujące wydarzenia. Zgromadzenie wspólników PEC przewidziano
na 29 czerwca br. G.Maślanko zapytał
prezesa TBS, czy rozpoczęto sprzedaż
mieszkań na preferencyjnych warunkach, do czego prezes miał upoważnienie
od burmistrza. Prezes Miazek odpowiedział, że jeszcze nie. W odpowiedzi na
pytanie T. Baruckiego prezes oznajmił, iż
projekt uchwały zgromadzenia wspólników skierował do burmistrza kilka miesięcy temu. I. Skipor zapytała prezesa R.
Śliwkiewicza, o procedurę czyszczenia
studzienek i kanałów w mieście. Prezes
wyjaśnił, że po ulewach spółdzielnia zajmuje się sprzątaniem studzienek.
W następnej części Rada Miasta przyjęła procedurę zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Brzeziny
za rok 2015. Skarbnik miasta omówiła
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Brzeziny za rok 2015. Skarbnik wyjaśniła, że sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przekazane terminowo zostało pozytywnie zaopiniowane uchwałą
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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Plan wydatków nie został przekroczony w żadnym punkcie nie spowodował
zwiększenia zadłużenia miasta. Następnie J. Nowak przestawiła sprawozdanie dot. zmian i stanu mienia komunalnego Miasta Brzeziny za 2015 r. m. in.
sprzedaż działek przy ul. Żeromskiego
i przy ul. Modrzewskiego, pasa drogowego przy ul. Nadrzecznej. Miasto również
przejęło od TBS lokale mieszkalne przy
ul. Piłsudskiego oraz oddało do użytku wielopokoleniowy budynek przy ul.
Św. Anny 34a. Wartość całego mienia na
stan 31 grudnia 2015 r. to 74.518.461,01
zł. Wzrost wartości mienia w stosunku
do 2014 to 12%. Następnie skarbnik miasta przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi w sprawie opinii dot. sprawozdania Burmistrza Miasta Brzeziny z wykonania budżetu za 2015 rok. W wyniku
oceny zgodności z prawem dane liczbowe
zawarte w treści sprawozdania są zgodne
z uchwałą budżetową i nie stwierdzono
przekroczenia planu.
W imieniu Komisji Rewizyjnej opinię
dot. wykonania budżetu za 2015 rok odczytał przewodniczący komisji T. Klimczak, który podziękował członkiniom
komisji rewizyjnej: I. Skipor i G. Pietrasik, które zostały powołane do przeprowadzenia kontroli. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu
pod względem legalności, gospodarności i celowości. Komisja stwierdziła, że
uchwalony budżet przewidywał wykonanie w kwocie wydatków 37.589.900,76 zł.
i został zrealizowany na poziomie bardzo
bliskim planu. T. Barucki przekazał swoją uwagę do wykonania budżetu m. in.
brak wykonania budżetu obywatelskiego, który stanowił integralną cześć budżetu, jako forma inwestycyjna. Radny
oznajmił, iż udzieli absolutorium, choć
rożni się znacząco w wyborze priorytetów. Rada przystąpiła do rozpatrywania
procedury udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny za 2015 rok.
Blok uchwał
Jako pierwszy przyjęto projekt chwały dot. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok. Głos
zabrał obecny na sesji proboszcz Parafii
Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach ks. M. Wojturski. W swojej wypowiedzi podziękował Radzie za wszelki
przejaw wsparcia i życzliwości względem
najstarszej brzezińskiej świątyni. Proboszcz omówił konieczność przeprowadzenia modernizacji na zadaszeniu

kaplicy MB Różańcowej, zwrócił się do
Rady o dofinansowanie prac w wysokości 50 tys. zł. Poinformował także o dokonywanych procedurach w celu uzyskania pełnych praw własności do gruntu
przy studzience św. Jana Nepomucena.
Z.Bączyński zapytał proboszcza
o perspektywy szlaku turystycznego
w związku z odkopywanym tunelem
w podziemiach parafii. Radny wskazał,
że wiele miast polskich swoją ofertę turystyczną buduje na tego typu atrakcjach.
Ks. Wojturski poinformował o dotychczasowym przebiegu prac,które musiały zostać wstrzymane z uwagi na wyższą
konieczność związaną z renowacją dachu
wspomnianej kaplicy.
Kolejna uchwała dot. uchylenia
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej ze względu na
zbyt małe wspływy do budżetu. Następnie przewodniczący Rady Miasta oraz
przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili plany pracy kierowanych
przez siebie organów na II poł. 2016 r.
W związku ze złożonym w maju br.
wnioskiem dot. powrócenia do jednego
wiceprzewodniczącego Rada przeprowadziła także głosowanie nad projektem uchwały w tej sprawie. W pierwszym
głosowaniu ws. odwołania ze stanowiska
wiceprzewodniczącej RM Zofii Krawczyk 6 radnych zagłosowało za, przeciw
5, dwa głosy oddano nieważne. W drugim głosowaniu nad odwołaniem ze stanowiska wiceprzewodniczącego RM Andrzeja Kurczewskiego 9 radnych oddało
głos za, przeciw 3. 1 głos oddano nieważny. Tym samym radny Andrzej Kurczewski został odwołany z pełnienia funkcji
wiceprzewodniczącego RM.
Z.Krawczyk złożyła także wyjaśnienie w związku z podpisem złożonym na
wniosku o wcześniejsze odwołanie G.
Kędzi z funkcji przewodniczącego RM.
Wiceprzewodnicząca powołała się na zapowiedzi G. Kędzi dot. zamiaru ubiegania się o mandat posła. Zapewniła, że powierzone przez przewodniczącego RM
zadania wypełniała lojalnie, natomiast
jej rozgoryczenie wywołał sprzeciw G.
Kędzi w głosowaniu nad modernizacją
ul. Leśnej, o co ona walczyła od 12 lat.
Wolne wnioski i sprawy różne
I. Skipor zainteresowała się, dlaczego radni nie zostali zapoznani z treścią
odpowiedzi od wojewody ws. skargi na
burmistrza, która wpłynęła 6 czerwca
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br. Pismo odczytał przewodniczący RM.
Radna ponadto zapytała, kiedy zostanie
ogłoszony przetarg na wykonanie chodnika w ul. Kilińskiego, czy została uregulowana sprawa związana z budową
prowadzoną przy terenie magazynu materiałów sypkich. Radna Skipor zwróciła się także, by radni zostali zapoznani
z wynikami ekspertyzy pobranych próbek wody. Zastępca burmistrza wyjaśniła, że firma prowadząca budowę uzyskała
zgodę na przejazd, za wcześniejsze użytkowanie zostały nałożone kary. Barucki
poruszył problem nieprzyjemnego zapachu wydzielającego się w okolicach osiedla Głogowskiego. Radny zaproponował, by poprzez udział w referendach dać
możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom ws. planowanych inwestycji z uwagi na rozbieżność w doborze priorytetów
ze strony Rady i burmistrza. Z. Bączyński zaproponował prowadzenie konsultacji społecznych, ze względu na wysokie
koszta referendum.
I. Skipor zapytała, jak miasto zamierza uregulować sprawę wprowadzania
ścieków do stawu w parku miejskim.
Radna wskazała na konieczność zaostrzenia kontroli i wprowadzenie kar
dla zanieczyszczających zbiornik. T. Barucki odniósł się do problemu zalewania
budynku CPiK podczas opadów. Maciej
Sysa zapytał, kiedy miasto podejmie plany i działania w celu odwodnienia miasta

i zniwelowania skutków, które występują
w mieście po większych opadach deszczu. Radny chciał wiedzieć, czy miasto
podjęło już kroki w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami kamienicy przy ul. Mickiewicza 10 ws. naprawy
stropu tak aby TBS mógł podjąć działania w tym kierunku. T. Barucki poruszył sprawę inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej o długości 22 km. Radny
zaakcentował, by o inwestycji zostali poinformowani mieszkańcy. J. Nowak przekazała, że miasto przygotowało długofalowy plan w tym zakresie, sprawa będzie
omówiona podczas komisji we wrześniu.
Z.Krawczyk przytoczyła prośbę Honorowej Obywatelki Brzezin senator Ligii
Urniaż – Grabowskiej, która wyraża chęć
odwiedzenia miasta.
Mieszkanka Brzezin, inicjatorka projektu do budżetu obywatelskiego w 2015
roku, zapytała, czy zostały podjęte działania w celu realizacji tego zadania. Zdaniem zastępcy burmistrza projekt został
zrealizowany. Mieszkanka wyjaśniła,
że planowanego zadania nie wykonano
w całości, ponieważ przedmiotem wniosku był remont całej kamienicy, a środki
na ten cel przekazano z funduszu remontowego. Kolejna mieszkanka poinformowała Radę, że od kiedy zostały oddane
do użytku inwestycje na Osiedlu Kwiatowym i Przedwiośniu, w czasie opadów, spływa coraz większa ilość wody na

skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Sienkiewicza. Mieszkańcy otwierają kratki ściekowe. Mieszkanka zapytała wprost, jak
pogodzić tę sprawę z ratowaniem sklepów i mieszkań z problemem przejeżdżających kierowców. Mieszkanka zapytała
także, czy Brzeziny zakwalifikowały się
do programu KAWKA. Zastępca burmistrza zadeklarowała, że służby miasta
będą reagować, by mieszkańcy nie narażali swego zdrowia. W kwestii programu
KAWKA zastępca burmistrza dodała, iż
miasto oczekuje na decyzję o przyznaniu środków z NFOŚiGW. Problem zatkanych kratek ściekowych w mieście
wyartykułował także M. Sysa.
Mieszkaniec Brzezin zapytał, na jakim etapie jest inwestycja chodnika
przy ul. Dąbrowskiego. Zastępca burmistrza poinformowała, że wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, nie ma przeciwwskazań, aby zadanie zostało wykonane
jeszcze w tym roku. Na zakończenie
I. Skipor powróciła do poruszanej już
kwestii celowości utrzymania Straży
Miejskiej.
Po wyczerpaniu porządku obrad
przewodniczący zamknął XXVI sesję
Rady Miasta Brzeziny.
A.J.
Całość obrad dostępna jest pod link iem: ht tps://w w w.youtube.com/
watch?v=3F60nbgivyc

XXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Brzeziny
W piątek 24 czerwca br. na wniosek
burmistrza Marcina Pluty odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Porządek
obrad przebiegał następująco: otwarcie
sesji, stwierdzenie prawomocności sesji,
przyjęcie porządku obrad, rozpatrzenie
projektów uchwał: ws. odwołania radnego
z funkcji przewodniczącego Rady Miasta
Brzeziny; uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzeziny; uchwała ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla
jedenastu obszarów położonych na terenie miasta; uchwała ws. uchylenia uchwały ws. przystąpienia rozporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeziny dla czterech obszarów; uchwała ws. przystąpienia

rozporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr
1 i nr 8 położonych w rejonie ulic Łódzkiej, Kopernika, Strykowskiej i Ludowej;
uchwała ws. przystąpienia rozporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 6 i nr 8
położonych w rejonie ulic Kościuszki, Św.
Anny, Żeromskiego projektowanej drogi KDZ/KDG Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego; uchwała ws. przystąpienia rozporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzeziny dla działek z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej,
projektowanej drogi KDG oraz południowo-wschodniej granicy miasta; uchwała
ws. przystąpienia rozporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Brzeziny dla
działek z obrębu nr 1, nr 2 i nr 8 położonych w rejonie ulic Sejmu Wielkiego,
Waryńskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej; uchwała
ws. przystąpienia rozporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 w rejonie ulic Lasockich,
Mickiewicza i Modrzewskiego; uchwała
ws. przyjęcia i wdrożenia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Brzeziny na lata 2015-2020; uchwała ws.
określenia liczby wiceprzewodniczących
Rady Miasta Brzeziny; informacja burmistrza na temat stanu przygotowań do procesu rewitalizacji, zamknięcie obrad.
Na początek poruszono temat odwołania radnego z funkcji przewodniczącego
Rady Miasta Brzeziny. Radny Z. Bączyński odczytał uzasadnienie wnioskujących
za odwołaniem przewodniczącego RM.

XVI
W swoim imieniu mówił o transparentności działań przewodniczącego. Radni
dyskutowali nad zasadnością wniosku.
Przypomniano o nieobecności G. Kędzi
spowodowanej praktykami w Tallinie.
Rozmawiano także o potrzebie zatrudnienia dodatkowej osoby, która odciążyłaby J. Sidora z nadmiaru obowiązków,
co usprawniło by komunikację i przepływ dokumentacji. Radna G. Pietrasik
wyjaśniała, że nie zauważyła podczas kadencji przewodniczącego rażących uchybień. Przewodniczący G. Kędzia zabrał
głos z mównicy i wydał oświadczenie ws.
zarzutów stawianych przez niektórych
radnych. Następnie wybrano członków
Komisji Skrutacyjnej. Do komisji zgłoszono radnych: T. Baruckiego, I. Skipor,
T. Klimczak. Po półgodzinnej przerwie
głos zabrał przewodniczący komisji T. Barucki i odczytał regulamin. Po wydrukowaniu kart do głosowania radni kolejno
oddawali głosy.
Wyniki głosowania odczytał przewodniczący komisji. Wszystkie głosy były
ważne, z a odwołaniem głosowało 6 osób,
przeciwko 7. Wniosek ws. odwołania G.
Kędzi nie uzyskał minimalnej liczby głosów. Głosowanie uznano za ważne.
Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny
Głos zabrała M. Terka, która wyjaśniała, że w odpowiedzi na ustawowy
obowiązek burmistrza, przynajmniej raz
w trakcie kadencji należy dokonać oceny Studium. Sprawdzana była aktualność
dokumentów planistycznych. Następnie autor opracowania w krótkich słowach opowiedział, czego dotyczyła analiza. Obowiązek kontroli jest korzystny
dla samorządów, ponieważ można kontrolować plany zagospodarowania i wprowadzić potrzebne zmiany. Kontrola obejmowała plany od 2010 roku (poprzednia
kadencja) oraz od 2014 roku (obecna kadencja). Dokument sam w sobie jest aktualny. W pewnych miejscach należy
jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców. Odnotowano stuprocentowe pokrycie planu miejscowego, to w skali
kraju rzadkość. Pojawiają się nowe potrzeby, technologie i dlatego plan należy stale
aktualizować. Działania, które były podejmowane w ostatnim czasie są bez zastrzeżeń. Stary plan pozostaje z niezgodności z dokumentem Studium. Analizując
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zagospodarowanie, pod uwagę brano zagospodarowanie terenów pod inwestycje w odniesieniu do planu miejscowego.
Wystawiono pozytywną ocenę rozwoju przestrzennego. M. Terka dodała, że
dokument,zgodnie z uchwalą o planach
zagospodarowania, uzyskał pozytywną
ocenę Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (opinia z 7 czerwca
br.). Radny T. Barucki wspomniał o trzech
współwłaścicieli gruntu przy Berka Joselewicza, którzy nie zgadzają się na zmiany
w planie zagospodarowania. W ich imieniu pytał czy stacja ładowania rowerów
w tym miejscu to dobry pomysł. Trzej
mieszkańcy chcieliby pozostawić swoje działki przy tej lokalizacji. Burmistrz
odpowiedział, że rozmowy z mieszkańcami i właścicielami działek przy ul. Berka Joselewicza były prowadzone już dużo
wcześniej. Zawarto pewien kompromis.
Zauważono także, że konieczne jest
stworzenie warunków do budowy kanału odprowadzającego ścieki z naszego
miasta. Zmiany w planie nie są możliwe.
Radna I. Skipor wniosła uwagi do planu
– przy ul. Strykowskiej jest 60 numerów,
mieszkańcy prowadzą tam działalność
rolniczą, tylko 6 osób złożyło wnioski
o odrolnienie działek. Projektant odpowiadał, że zainteresowani nie skorzystali
ze swoich praw, nie złożyli odpowiednich
dokumentów. Radna pytała o skutki finansowe odrolnienia działek dla miasta.
Projektant mówił, że istnieje pewne założenie skutków finansowych. Radny Sysa
mówił, że głos mieszkańców jest bardzo
cenny i powinniśmy je uszanować. Jednak burmistrz argumentował, że inwestycja przyniesie korzyści dla większej ilości
mieszkańców.
Głos zabrał mieszkaniec Brzezin Marian Kawczyński. Mówił o kanale sanitarnym i trudnościach, z jakimi się mierzył
w trakcie powstawania trzech odcinków
instalacji. W dalszej części obrad odczytano projekt uchwały: ws. aktualności
Studium. W głosowaniu uchwała została przyjęta.
Uchwała ws. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów; dla czterech obszarów; dla
działek z obrębu nr 1 i nr 8 położonych
w rejonie ulic Łódzkiej, Kopernika, Strykowskiej i Ludowej; dla działek z obrębu nr 6 i nr 8 położonych w rejonie ulic
Kościuszki, Św. Anny, Żeromskiego projektowanej drogi KDZ/KDG Małczewskiej, Fredry i Piłsudskiego; dla działek

z obrębu nr 7 położonych w rejonie ulic
Sienkiewicza, Mickiewicza, Okrzei, Dąbrowskiego, Polnej, projektowanej drogi
KDG oraz południowo-wschodniej granicy miasta; dla działek z obrębu nr 1, nr
2 i nr 8 położonych w rejonie ulic Sejmu
Wielkiego, Waryńskiego, Konopnickiej,
Kościuszki, Kopernika i Strykowskiej; dla
działek z obrębu nr 8 w rejonie ulic Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego
Odczytano poprawki i lokalizacje danych działek. Kilka uwag było bezzasadnych z uwagi na brak możliwości zmiany
Studium. Uchwalane zmiany dotyczy także autopoprawek. Radni zagłosowali niejednogłośnie we wszystkich przypadkach
za podtrzymaniem rozstrzygnięcia burmistrza uwag. Wszystkie proponowane
uchwały zostały niejednogłośnie przyjęte.
Uchwała ws. przyjęcia i wdrożenia do
realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Brzeziny na lata 2015-202
Burmistrz J. Nowak wyjaśniała potrzebę przegłosowania uchwały, która wynika
z poprawek narzuconych przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska. Głównie
mowa była o wprowadzeniu słowa wdrożenia do tytułu uchwały. Po odczytaniu
nastąpiło głosowanie, radni przyjęli tę
uchwałę.
Uchwała ws. określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Brzeziny;
Głos zabrali wnioskodawcy tej uchwały. Następnie odczytano projektu. Przewodniczący przystąpił do głosowania,
w wyniku którego przyjęto uchwałę.
Informacja burmistrza na temat stanu przygotowań do procesu rewitalizacji
Burmistrz M. Pluta mówił, że w wyniku zmian w ustawie dotychczasowy dokument nie spełnia wszystkich wymagań i konieczne jest stworzenie nowego
planu rewitalizacji. Następnie głos zabrał Maciej Kowalczyk z Regionalnego
Forum Eksperckiego, który mówił o nowych wymaganiach ustawowych. Zapewnił, że Brzeziny są na liście podmiotów,
która wskazuje miasta spełniające warunki dofinansowania. Trzeba stworzyć
nowy plan według szczegółowych wytycznych, w którym rewitalizacja zyskuje
nową definicję i istnieje jako odpowiedź
na zapotrzebowanie społeczne. Konieczne w tym projekcie będą również konsultacje społeczne.
JLB
Całość dostępna pod adresem internetowym: https://www.youtube.com/
watch?v=tTpsK3EN6FQ

