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Uczestnicy światowego festiwalu młodzieży w Brzezinach

Entuzjazm, radość bycia we wspólnocie,
taniec, śpiew i modlitwa towarzyszyły
uczestnikom „Dni w Diecezjach”, którzy
w dn. 20 – 25 lipca przebywali w Regionie Brzezińskim w ramach spotkań bezpośrednio poprzedzających 31. Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie z udziałem papieża
Franciszka.
W wydarzeniu udział wzięło ponad
170 młodych z zagranicy: Francji, Węgier
i Haiti. Każdego dnia młodzież uczestniczyła w cyklu spotkań formacyjnych, kulturalnych i sportowych. Czas spędzony
w naszym mieście pozwolił gościom odkryć bogactwo kraju, do którego przyjechali. Spotkania z lokalną społecznością
oraz rówieśnikami stanowiły dobrą okazję do międzynarodowej integracji, nawiązania nowych znajomości.

ŚDM w Regionie Brzezińskim rozpoczęły się uroczystą mszą świętą sprawowaną pod przewodnictwem ks. Marka Balceraka – dziekana brzezińskiego i głównego
koordynatora Regionu. W słowie skierowanym do uczestników ŚDM podczas
homilii ks. Piotr Górski wskazał na istotę
przesłania papieża Franciszka wzywającego do otwarcia się na Boże Miłosierdzie
i wzajemnego pojednania. W czasie wieczoru integracyjnego na terenie Muzeum
Regionalnego tutejsza młodzież odegrała
scenki charakteryzujące kraje gości. Z kolei Francuzi i Węgrzy zaprezentowali się
w śpiewie i poprzez zabawę. Do jak najgłębszych i ubogacających przeżyć obcokrajowców zachęcili gospodarze Regionu: burmistrz Marcin Pluta oraz starosta
brzeziński Edmund Kotecki, życząc im
radości z pobytu na ziemi brzezińskiej.

Każdego dnia młodzieży towarzyszył
wybrany temat. W czwartek uczestnicy
ŚDM w Regionie Brzezińskim koncentrowali się na tematyce życia: MOJA ŁÓDŹ MOJE ŻYCIE. Każdy z uczestników wykonał łódź swojego życia, zastanawiając
się, co jeszcze chciałby poprawić w swojej
"łodzi” i móc w pełni wypłynąć na głębię.
A w trosce o kondycję fizyczną na Orliku
w Strykowie rozegrano Międzynarodowe
Mistrzostwa Sportowe z udziałem reprezentacji: Polski, Francji i Węgier. Wieczorem po Marszu dla Życia i Rodziny (więcej
w osobnym artykule) młodzi przenieśli się
do ogrodu muzeum, gdzie mogli uczestniczyć we wspólnej zabawie. Nie zabrakło
pokazu tańców narodowych. Wykonano
m. in. poloneza, który poprowadził dyrektor Muzeum Regionalnego- Paweł Zybała.
c.d. str. III
Fotorelacja str. III, IV
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W związku z rozpoczęciem
modernizacji ewidencji gruntów,
budynków i lokali
dla obrębów
Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa
Kolonia, Szczecin Gmina Dmosin
(powiat brzeziński)
odbędą się zebrania informacyjne
dla mieszkańców wsi,
na terenie których wykonywana
jest modernizacja.
3 sierpnia 2016 roku (środa)
Wola Cyrusowa
- sala OSP, godz. 12:00
razem dla wsi Wola
Cyrusowa Kolonia
i Wola Cyrusowa
Szczecin - świetlica wiejska,
godz. 15:00
Joanna Bojko
Geodeta Powiatowy
tel. 46 874 28 26

e-mail: geodeta.pow@powiat-brzeziny.pl

" Nie czas jest nam dany, ale chwila.”
Georges Poulet
Ojcom Franciszkanom i Parafianom Parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu
w Brzezinach, a także Najbliższym,
dotkniętym smutkiem i żałobą z powodu śmierci
o. Wawrzyńca Stacha OFM,
opiekuna Żywego Różańca, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
i wieloletniego Kapelana Szpitala Powiatowego w Brzezinach,
który odszedł do Domu Miłosiernego Ojca,
SKŁADAMY WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA.
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki
Przewodniczący Rady Powiatu Marian Krasiński
Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłoszenie płatne

3

27. 07. 2016 r.

Ryszard Rynkowski gwiazdą tegorocznych wakacji
W tym roku w wakacyjnym koncercie z cyklu „U Zbyszka na podwórku” wystąpi Ryszard Rynkowski – zdobywca trzech platynowych i czterech złotych płyt, autor tak
znanych utworów jak: „Szczęśliwej drogi
już czas”, „Wypijmy za błędy”, czy „Dziewczyny lubią brąz".
Koncert odbędzie się w niedzielę 28
sierpnia br. o godzinie 19:00 w Muzeum

Regionalnym w Brzezinach. Pomysłodawcą tych cieszących się powodzeniem wśród
mieszkańców Brzezin jest znany polski
aktor – Zbigniew Zamachowski. Tradycyjnie wystąpi on także z gwiazdą tegorocznych wakacji, czyli Ryszardem Rynkowskim. Koncert, wzorem lat ubiegłych
,poprowadzi Monika Zamachowska.
W minionych latach „U Zbyszka na podwórku” wystąpili już: Piotr Machalica,

31 lipca XI Zlot Motocyklistów
Wieloletnią już tradycją jest lipcowy
Zlot Motocyklistów w Powiecie Brzezińskim. 31 lipca br po raz drugi odbędzie się on w Brzezinach, gdyż wcześniej był elementem Dni Jordanowa
i Eufeminowa. W imieniu samorządu
powiatowego tegoroczny zlot organizuje Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu
"Nasz Powiat"
Zbiórkę motocyklistów zaplanowano 31 lipca br. o godzinie 13.30 na parkingu za Urzędem Miasta. Tu -przez

Uczczą pamięć ofiar
Powstania Warszawskiego
1 sierpnia br. o godz. 17.00 władze miasta
Brzeziny oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny i klubu Widzewa
z Brzezin zapraszają mieszkańców Brzezin
do uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar Powstania Warszawskiego w Brzezinach przy
pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.
O godz. 17.00 gdy rozlegną się dźwięki
syren, zatrzymajmy się na chwilę w zadumie i wspomnijmy, tych którzy oddali życie
za wolność naszej ojczyzny. Zachęcamy kierowców przejeżdżających samochodów, aby
włączyli się w akcję upamiętnienia wybuchu
Powstania Warszawskiego i po zatrzymaniu
pojazdu użyli klaksonów.
g.k.

pół godziny-pasjonatów „dwóch kółek ” i ich wspaniałe maszyny będą
mogli podziwiać mieszkańcy Brzezin.
„- Chcemy pokazywać ludzi z pasją,
którzy przyjadą do nas z całego województwa zaprezentować swoje pojazdy
-” mówi starosta brzeziński Edmund
Kotecki. „- Jest to także dla nas okazja, aby poznali oni uroki pięknej i gościnnej ziemi brzezińskiej” - dodaje
starosta.

Magda Umer, Wojciech Malajkat, Grupa MoCarta, Grzegorz Turnau, Stanisław
Sojka, Natalia Kukulska i Artur Andrus.
„- Myślę, że i tym razem będzie to niezapomniany, bardzo kameralny wieczór” –
zachęca do udziału w koncercie - dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała.
Bilety w cenie 30 zł są do nabycia
w Muzeum Regionalnym, Centrum Promocji i Kultury oraz sekretariacie Urzędu Miasta.
TOM
Na przejazd po powiecie brzezińskim motocykliści wyjadą o godzinie
14:00. Trasa będzie wiodła przez Kołacin, Wolę Cyrusową, Tadzin, z powrotem Brzeziny, a następnie Witkowice, Pustułkę, Gałkówek Kolonię,
Jordanów, Małczew, aż do klasztoru
oo. Franciszkanów. Tu bowiem o godzinie 15:00 zostanie odprawiona msza
św. w ich intencji.
Oczywiście -jak to na zlotach bywa-dla motocyklistów przygotowano też
pamiątkowe gadżety, tym razem już
z XI Zlotu Motocyklistów w Powiecie
Brzezińskim.
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
Ogłoszenie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. ul. Świętej Anny 57
wynajmie salę bankietową na imprezy rodzinne,
okolicznościowe, szkolenia- do 50 miejsc.
kontakt tel. 46 874 36 25

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Brzeziny informuje Mieszkańców Miasta, że w dniu
1 sierpnia 2016 r. o godz. 17:00 w związku z uczczeniem 72 rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego zostanie emitowany
w czasie jednej minuty modulowany dźwięk syren.
Burmistrz
Marcin Pluta

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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Mieszkańcy DPS-u w bibliotece

Wystawa „Szlakiem młynów na Mrodze,
Mrożycy, Rawce, Miazdze i Piasecznicy”
jest prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej tylko do końca lipca. Ostatnio zobaczyli ją mieszkańcy brzezińskiego
Domu Pomocy Społecznej.

Była to kolejna atrakcja dla podopiecznych DPS-u przygotowana z inicjatywy radnej Zofii Krawczyk. W bibliotece o młynach wodnych opowiadała
im bibliotekarka Maria Witkowska. Nie

Młodzi łodzianie w Muzeum Regionalnym

obyło tu się bez wspomnień, gdyż starsi
wiekiem słuchacze dobrze jeszcze pamiętali czasy młynów wodnych. Wiele jednak mogli się jeszcze dowiedzieć,
gdyż Maria Witkowska zaprezentowała historię młynarstwa i wypieku chleba począwszy od okresu Biskupina, poprzez zapisy w średniowiecznej księdze
henrykowskiej aż po wydarzenia współczesne np.: związane z kręceniem filmów, kiedy to jeden z dawnych młynów
zdecydowano się spalić na potrzeby
sztuki filmowej.
Obecnie Stowarzyszenie Strefa Rowerowa Brzeziny, którego członkiem
jest autor zdjęć młynów - Marcin Dobromir Duda- przygotowuje kolejną
ekspozycję dotyczącą tym razem dawnych dworków.
Mieszkańcy brzezińskiego DPS-u z pewnością także będą chcieli ją zobaczyć, gdyż niektórzy z nich pamiętają
jeszcze czasy świetności tych obiektów.
TOM
Co roku grupa dzieci uczestnicząca w półkoloniach w łódzkim Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima odwiedza brzezińskie Muzeum
Regionalne. W tym roku 21 lipca br., gościli
w Brzezinach.
„- Staramy się, aby atrakcyjnie zagospodarować czas naszym dzieciom z półkolonii, na przykład pokazać im, co ciekawego
się dzieje się w regionie” – wyjaśnia instruktor z Pałacu Młodzieży – Jowita Popow. Pracownicy Muzeum Regionalnego w Brzezinach starają się więc przygotować dla nich
jakieś atrakcje. W tym roku, oprócz zwiedzania wystaw, zorganizowano grę miejską z zagadkami tzw. quest oraz pieczenie
podpłomyków.
Z pewnością był to dzień pełen wrażeń
dzień dla ponad czterdziestu młodych łodzian, którzy tego dnia odwiedzili Brzeziny.
TOM

„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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Półmetek wakacji w „Świetliku”

Na całe dwa miesiące wakacji zaplanowano zajęcia półkolonijne w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik”.

Kochaj życie!

"Każde życie jest bezcenne" pod takim
hasłem przeszli uczestnicy tegorocznego
Marszu dla Życia i Rodziny w dn. 21 lipca
br. W pochodzie organizowanym już od
kilku lat w naszym mieście wzięli udział
mieszkańcy oraz młodzież, która przyjechała do regionu brzezińskiego na Światowe Dni Młodzieży.
Brzezinianie licznie zgromadzili się
w centrum miasta na Placu im. Jana Pawła II - wielkiego obrońcy życia ludzkiego.
Ks. Mariusz Wojturski, proboszcz parafii
Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach, zachęcił uczestników Światowych
Dni Mlodzieży, by na rozpoczęcie pochodu każda z grup: Polaków, Węgrów i Francuzów w swoim języku ojczystym zawołała "Kocham życie". Kapłan zaznaczył, że
każde życie jest wyjątkowe i dlatego należy podejmować starania w jego obronie.
Tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych,
uczestnicy przemarszu przeszli do

kościółka Świętej Anny ulicami: Piłsudskiego, Matuszewskiego, Żeromskiego,
Andersa. Biorącym udział w marszu towarzyszył radosny śpiew przedstawicieli
każdej narodowości. Pochód zakończył się
mszą świętą, w czasie której młodzi złożyli
przy ołtarzu "łodzie swojego życia" wykonane podczas wcześniejszego spotkania
formacyjnego w Strykowie.
-"Nie zmarnujmy zatem życia. Chrońmy życie od jego poczęcia do naturalnej
śmierci. Niech życie każdego z nas będzie
świadectwem miłości dla świata spragnionego pokoju, miłości i pojednania. To jest
nasze zadanie, najważniejszy egzamin
w naszym życiu" - wskazywał w homilii ks. Paweł Stołowski, proboszcz parafii
Świętego Ojca Pio w Kalonce.
Uczestnicy marszu wyrazili swoje poparcie i szacunek dla życia i rodziny, stanowiącej fundament życia społecznego.
A.J.

Jest ona czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8 do 16, a przychodzi tu około dwudziestu dzieci, które
uczęszczały do „Świetlika” także w czasie roku szkolnego. Na wakacje przygotowano jednak szereg atrakcji, które mają
pozwolić im odetchnąć od trudów życia
szkolnego. Oprócz zajęć typowo świetlicowych dzieci mają także okazję wychodzić
na krytą pływalnię, „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2, a także do zaprzyjaźnionych instytucji. O bezpieczeństwie
w czasie wakacji opowiadali im policjanci
z Komendy Powiatowej Policji, a w Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkali się
z Marcinem Dobromirem Dudą, którego
zdjęcia prezentowane są tam aktualnie na
wystawie „Szlakiem młynów na Mrodze,
Mrożycy, Rawce, Miazdze i Piasecznicy”.
W planach jest jeszcze m.in. pieczenie
pizzy w piecu chlebowym Muzeum Regionalnego, wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a na zakończenie wakacji ognisko w leśniczówce
w Szymaniszkach.
TOM

Firma GraLech zatrudni:
Szwaczki
Wysokie zarobki
Praca od zaraz
Umowa o pracę
46 874 25 18
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ZUS ostrzega przed możliwością podszywania
się pod pracowników Zakładu
Do jednego z łódzkich emerytów zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się
nazwiskiem zastępcy dyrektora I Oddziału ZUS i zapytała,czy jest zainteresowany dodatkiem do emerytury. Telefon zaskoczył emeryta a zwłaszcza to, że kobieta
podawała się z nazwiska za osobę, którą
Pan akurat dobrze zna, ale jej głosu jako
znajomego nie rozpoznał. Zdenerwował
się i szybko zakończył rozmowę, następnie sam zadzwonił do znajomej Dyrektor
i o wszystkim ją poinformował. „-Dzięki

temu możemy dziś przestrzec emerytów,
by nie wierzyli we wszystko,co usłyszą
przez telefon – mówi Monika Kiełczyńska Regionalny Rzecznik ZUS.
Nie wiemy, jaki byłby dalszy ciąg rozmowy, ale dla ZUS jest to jednak sygnał,
że kolejny raz ktoś podszywa się pod
jego pracowników. Przypomnijmy więc,
że: wizyta pracownika ZUS w domach
klientów możliwa jest tylko wówczas gdy:
przeprowadzana jest kontrola zwolnień lekarskich – jeżeli nie jesteśmy chorzy, nie

Nie daj się oszukać. Nie daj się zaskoczyć.
Od dłuższego czasu odwiedzają mnie
konsumenci, w większości w starszym
wieku, którzy padli ofiarą nieuczciwych
przedstawicieli handlowych różnych firm
energetycznych. Tę praktykę zauważa
również najpoważniejszy dystrybutor
energii elektrycznej w kraju PGE Obrót
i na swojej stronie informuje o tym problemie i instruuje konsumentów jak się
zachować w takiej sytuacji. Temu problemowi poświęca komunikat „Uważaj na
nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej”, w którym czytamy:
„Bądź czujny i uważnie czytaj umowę
proponowaną przez sprzedawcę. Często
na pozór atrakcyjna oferta zawiera wiele ukrytych niekorzystnych warunków,
o których nikt nie wspomina. Nie daj się
zaskoczyć!
Wprowadzenie nowych przepisów
dotyczących tzw. uwolnienia rynku
energetycznego pozwoliło na swobodny
wybór sprzedawcy energii elektrycznej.
Niestety, sytuacje tę wykorzystują również nieuczciwi przedstawiciele handlowi. Pojawiły się osoby, które odwiedzając
Państwa w domach namawiają do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz
do podpisania nowej umowy czy aneksu.
Co więcej, podając się za „pracowników
zakładu energetycznego” chcą być kojarzeni z PGE.
Przekonują, że oferują korzystniejsze
warunki sprzedaży. Na pierwszy rzut oka
ich oferta może wydawać się atrakcyjna,
ponieważ cena za kWh jest nieco niższa.
Jednak nie wspominają oni o wielu niekorzystnych dla klienta zapisach ukrytych w umowie. Są to m.in. bardzo wysokie sumy za upomnienia w przypadku

spóźnienia się z płatnością, wyższe opłaty handlowe, czy dodatkowe usługi typu
ubezpieczenie zdrowotne.
Nie daj się oszukać:
- Zapytaj jaką firmę reprezentuje
handlowiec i sprawdź jego tożsamość,
- Sprawdź, co zostało Ci zaproponowane w pakiecie poza energią
elektryczną,
- Dokładnie skontroluj wysokość
opłaty handlowej, kary za nieterminowe
wpłaty oraz wszelkie dodatkowe koszty,
- Uważnie i na spokojnie przeczytaj
umowę przed jej podpisaniem,
- Sprawdź jakie są warunki rozwiązania umowy,
- Zadzwoń na
PGE Contact Center 422 222 222.
- Pamiętaj, że
w przypadku podpisa nia u mow y
poza Biurem Obsługi Klienta (np.
w domu), zawsze
przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy w ciągu 14 dni od jej
podpisania.”

mamy więc co spodziewać się takiej wizyty, przeprowadzana jest kontrola płatnika
składek, jeśli siedziba firmy jest w tym samym miejscu co adres zamieszkania płatnika. Na taką kontrolę inspektorzy umawiają się z wyprzedzeniem.
„Nie ma zatem możliwości,by pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
odwiedzali klientów w domach. Pracownicy ZUS nie składają także telefonicznych
propozycji płatnego wypełnienia jakichkolwiek wniosków. Bądźmy więc ostrożni
w kontaktach z osobami, które takie możliwości proponują”- dodaje mówi Monika
Kiełczyńska Regionalny Rzecznik ZUS.
g.k.
Od siebie dodam, że nie musimy uzasadniać przyczyn odstąpienia od umowy, a każdy kto poczuje się pokrzywdzony przez nieuczciwego sprzedawcę może
powiadomić o tym Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, ul. Sienkiewicza
16, tel. 46 874 11 10 lub Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi ul. Piotrkowska 120, 90006 Łódź, telefon: 42 636 36 89, 42 637
51 51,faks 42 636 07 12, E-mail: lodz@
uokik.gov.pl
Zbigniew Bączyński –
powiatowy rzecznik
konsumentów w Brzezinach

W zwiazku z pracami renowacyjnymi przeprowadzanymi w Kościele
Świetego Ducha w Brzezinach, prosimy osoby, które być może
posiadają w swoich archiwach domowych fotografie wnętrza kościoła,
o udostępnienie takich zdjęć siostrom Bernardynkom.
Ułatwi to pracę konserwatorowi zabytków i przyczyni się do odtworzenia
dawnego wnętrza kościoła – chodzi o freski.
Siostry Bernardynki
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Podwójne mistrzostwo Polski dla Jakuba Balceraka

Gdy wiosną pisaliśmy o dwóch srebrnych medalach z Mistrzostw Polski zdobytych przez Jakuba Balceraka, zapowiedzieliśmy, że z pewnością będziemy
pisać o jego dalszych sukcesach. Nie trzeba było długo czekać, gdyż w ostatnich
dniach zdobył dwa złote i jeden brązowy
medal w czasie letnich Mistrzostw Polski w pływaniu w kategorii 16-latków.
Wywalczył też srebrny i brązowy medal
w sztafecie.
Wszystkie trzy indywidualne medale Jakub Balcerak zdobył w pływaniu
grzbietem, w którym to stylu się specjalizuje. Jego wzorem jest Radosław
Kawęcki..
Obecny sukces Jakuba Balceraka nie
przyszedł łatwo, gdyż nadrobione sekundy, który dzieliły go jeszcze niedawno od

rywali, to efekt wielu miesięcy ciężkiej
pracy. Trenuje bowiem dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku i raz w sobotę. Trzy razy w tygodniu ćwiczy też na
siłowni. „-Lubię jednak wyjść z treningu
zmęczony, ciężko jest, ale na razie daję
radę” – mówi Jakub Balcerak.
Młody zawodnik oczywiście musi
łączyć treningi z zajęciami szkolnymi,
a w tym roku zaczyna właśnie naukę
w II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.
Trenuje natomiast w klubie MKS Trójka
Łódź usytuowanym przy III LO, gdzie
chciałby się przenieść.
Jakub Balcerak naukę pływania zaczynał na pływalni w Brzezinach pod okiem
Łukasz Przybysza, a następnie doskonalił swoje umiejętności min. u Krzysztofa

Wspomnienie św. Krzysztofa

W poniedziałek w brzezińskich parafiach
wspominano św. Krzysztofa - patrona kierowców, a następnie- tradycyjnie- święcono pojazdy.

Właściwe uroczystości przypadały
25 lipca, lecz pojazdy święcono także
w niedzielę i były to nie tylko samochody, ale także rowery i motory.
Wartowiedzieć, że św. Krzysztof to
męczennik chrześcijański, który według danych historycznych zginął w III
w.n.e. Zgodnie z legendą przenosił podróżnych na barkach przez rzekę, a jednym z nich miało się okazać dzieciątko
Jezus, które rzekło do św. Krzysztofa zdziwionego jego dużym ciężarem: „Jam jest Jezus, twój Zbawiciel.

Sienkiewicza. Obecnym jego trenerem
jest Maciej Młynarczyk.
Sukces Jakuba Balceraka to owoc pracy całej jego rodziny, która wspiera go
w rozwoju sportowym. Czasem nie jest
łatwo, gdyż na co ważniejsze zawody
trzeba kupować nowy strój, który kosztuje około 1000 zł. „- Jesteśmy jednak
dumni z syna” – mówi jego mama - Aneta Balcerak.
Obecnie Jakub Balcerak przygotowuje się starannie do jesiennych zawodów
o Grand Prix Polski w Poznaniu, gdyż
sukces tam odniesiony umożliwiłby mu
start w Mistrzostwach Europy. Marzy też
o wyjeździe za cztery lata na Olimpiadę
do Tokio
Życzymy mu dalszych sukcesów, gdyż
jeszcze cała przyszłość przed tym młodym, 16-letnim pływakiem z Polika
w gminie Brzeziny.
TOM
Dźwigając mnie, dźwigasz cały świat”.
Nadano mu wtedy imię Christophoros,
które z języka greckiego oznacza: "niosący Chrystusa".
W średniowieczu św. Krzysztof został zaliczony do grona 14 "Wspomożycieli", czyli szczególnych patronów.
Opiekował się podróżnymi, pielgrzymami, przewodnikami, f lisakami, marynarzami. Dziś uważany jest za patrona kierowców, ruchu i komunikacji oraz
wielu zawodów z nimi związanych.
TOM

8

27. 07. 2016 r.

Rodziny zastępcze wciąż poszukiwane
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
wciąż poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
W ostatnich latach położono nacisk
na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, co
daje lepsze efekty wychowawcze niż instytucjonalna opieka nad dziećmi. Dostrzega
to także ustawodawca i dzieci z tych rodzin otrzymują również wypłaty z programu „500+”. Wszystkie rodziny zastępcze
otrzymują świadczenia na dzieci, a osoby
pełniące rolę zawodowych rodzin zastępczych dodatkowe stosowne uposażenie.
“- Rodzina zastępcza musi mieć przede
wzystkim motywację do wykonywania
tej funkcji” – wyjaśnia koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w brzezińskim

PCPR - Magdalena Adamska. Oczywiście
trzeba też spełnić inne wymagania, mieć
odpowiednie warunki lokalowe i przejść
stosowne szkolenia. Rodziny spokrewnione przechodzą kilkugodzinne szkolenie
w PCPR, a niezawodowe i zawodowe ponad 50-godzinne kursy.
Taka rodzina daje szansę na nowe życie
wielu dzieciom. Różne są bowiem przypadki losowe, które decydują u umieszczeniu w pieczy zastępczej. Czasem jest to
brak rodziców, innym razem ich niewydolność wychowawcza.
“Każdy ma też szansę na zmianę swego
życia i zdarzają się powroty dzieci do rodzin biologicznych, co -jak mówi Magdalena Adamska -często jest efektem współpracy wielu instytucji – ośrodków pomocy

Nowe wnętrza PCPR
wnętrzami. - “ Ma tu być bowiem funkcjonalnie i estetycznie” – wyjaśnia dyrektor
tej placówki - Małgorzata Pyka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może się pochwalić odnowionymi

Remont w szkole
muzycznej
Ponad setkę dzieci rozpoczynających
od września br. naukę w Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia w Brzezinach
powita wyremontowany budynek. W czasie wakacji prowadzone są prace remontowe związane z wymianą drzwi na I i II
piętrze budynku szkolnego. Następnie na
ścianach szkolnych korytarzy I i II piętra
zostania położona gładź, która zostanie
pomalowana na jasno szary kolor. Remontowi poddana zostanie także sala koncertowa znajdująca się na I piętrze, gdzie zaplanowano cyklinowanie parkietu. Środki
na remont w wysokości ok. 45 tys. złotych
pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa oraz rady rodziców szkoły.
g.k.

Zmiany dotyczą w szczególności II piętra, gdzie pomalowano pokoje pracowników, założono nową posadzkę i zmieniono
oświetlenie, a w całym PCPR wprowadzono nowe oznakowanie ułatwiające znalezienie właściwego działu. Na tym piętrze pracują specjaliści realizujący zadania
ustawowe z zakresu pieczy zastępczej

społecznej, szkoły, policji i sądu. Taka rodzina biologiczna musi bowiem unormować swoje życie, często pozbyć się szkodliwych nałogów. - Każdy taki powrót
nas jednak bardzo cieszy, choć jednocześnie bardzo się go boimy, gdyż zdarzały
się przypadki, że dzieci znów wracały do
rodzin zastępczych “– wyjaśnia Magdalena Adamska.
W 2015 roku takich rodzin „drugiej
szansy” funkcjonowało na terenie powiatu brzezińskiego w sumie 44 – spokrewnionych 21, niezawodowych 17 i zawodowych – 6. Osoby zainteresowane
pełnieniem tej funkcji powinny kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 maja 3/5 tel.
46 874 21 67 lub 46 874 21 68.
TOM
w powiecie brzezińskim. Przybywających
do instytucji witają słowa ks. Jana Twardowskiego: „Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko
się zaczyna”. Mają one dodać otuchy małoletnim, którzy często zaczynają całkiem
nowe życie w rodzinach zastępczych.
“- W planach mamy jeszcze przygotowanie w pokoju psychologa kącika dla
dzieci z rodzin zastępczych, gdzie spotykałyby się z rodzicami biologicznymi” –
informuje Małgorzata Pyka, która od 15
lat kieruje Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
TOM
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Święto patronalne
brzezińskiego
oddziału rejonowego
PZERiI

W sobotę 23 lipca br. o godz. 15.00
w stołówce „Smakosz” od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania „Roty”
rozpoczęły się uroczystości związane
z obchodami świata patronalnego brzezińskiego oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Minutą ciszy uczczono pamięć
tych członków związku, którzy odeszli w ostatnim czasie. Przybyłych gości, wśród których byli m.in. sekretarz
powiatu i radny miasta Brzeziny Zbigniew Bączyński, sekretarz oddziału
rejonowego w Brzezinach PZERiI Danuta Kawka, powitała Krystyna Ambrozińska przewodnicząca brzezińskiego
oddziału PZERiI.
Z uwagi na osiągniecie wieku i długoletnią przynależność do Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów wyróżniono Krystynę Frydrych
i Stanisława Grzejszczaka. Jubilatki
otrzymały specjalne dyplomy „za długoletnią przynależność do Związku, za
wierność i przykład z życzeniami, aby
Jesień Życia była zbiorem owoców przynoszącą pokój i dającą nadzieję nagrody
nieprzemijającej od Dawcy Wszelkiego
Życia” oraz upominki, a zgromadzeni
w stołówce zaśpiewali im „Sto lat”. Radny Zbigniew Bączyński składając życzenia jubilatom i wszystkim emerytom,
gratulował doskonale przeprowadzonego remontu sali „Smakosza”.
Zwieńczeniem święta patronalnego
był występ zespołu prowadzonego przez
Czesławę Dziedzic „Brzezinianki”,

któremu akompaniował instruktor
Grzegorz Jędrzejczak. Zespół wykonał specjalnie na te okazje przygotowany program składający się z kilkunastu piosenek przeplatających się
z wierszami.
W części drugiej wystąpili „Zygmuntowiacy” z Koluszek – zespół prowadzony przez Teresę Petrykowską. Ostatnim

elementem sobotnich obchodów jubileuszu był poczęstunek.
Święto patronalne brzezińskiego
oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, w którym
uczestniczyło ponad 90 osób dofinansowane został z dotacji miasta Brzeziny.
g.k.

Wyrazy szczerego współczucia
i wsparcia z powodu śmieci
o. Adolfa „Wawrzyńca" Stacha
Rodzinie i Bilskim
składają
Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Zastępca Burmistrza Justyna Nowak
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Kędzia
Radni Miasta Brzeziny

Z powodu śmierci
Bogumiła Zalewskiego
wyrazy szczerego współczucia
dla Ewy i Czesława Zalewskich
składają
właściciele i pracownicy firmy Wamar
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Nadzwyczajna XXVII Sesja Rady Miasta Brzeziny
Nadzwyczajna sesja RM Brzeziny została zwołana 25 lipca br. na wniosek
burmistrza Brzezin. Głównym jej tematem było wprowadzenie zmian w budżecie miasta w związku z podpisaniem
22 lipca br. umowy dotacji z wojewodą
łódzkim na pokrycie kosztów inwestycji remontu kanału deszczowego zgodnie
z treścią otrzymanej wcześniej promesy w kwocie: 1.136.638,00 zł. co stanowi
80% kosztów kwalifikowanych zadania.
Pozostałe zmiany po stronie dochodów
objęły m. in. 30 tys. zł z dywidendy spółki PEC, 8 tys. zł na potrzeby OSP, 36 tys.
zł dla szkół miejskich na zakup książek
do bibliotek. W planach wydatków 50
tys. zł przeznaczono na projekt II etapu modernizacji osiedla przy ul. Niemcewicza, o 35 tys. zł zwiększono kwotę
na przebudowę drogi gminnej ul. Kilińskiego (budowa chodnika na odcinku
od ul. M.C. Skłodowskiej do ul. Waryńskiego), 100 tys. zł na utwardzenie terenu
przy ul. Bohaterów Warszawy (budowa
miejsc parkingowych pomiędzy Gimnazjum i Przychodnią Rejonową) i również
100 tys. zł na chodnik na odcinku ul. Św.
Anny (od ul. Reformackiej do siedziby
TBS) oraz zwiększenie wkładu do spółki TBS w wysokości 70 tys. zł. na remonty. W związku z planowaną przez ZUK
budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz
odtworzeniem nawierzchni w ul. Leśnej
zaplanowano zniesienie z budżetu miasta przebudowy tej drogi i przekazanie
tych środków do spółki ZUK. 150 tys.
zł przeznaczono na remont dachów kamienic znajdujących się w zasobie miasta
(przy ul. Kościuszki, Lasockich i Waryńskiego). 20 tys. zł zaplanowano na program funkcjonalno-użytkowy dot. budowy wielofunkcyjnej, pasywnej hali
sportowej w Brzezinach i 75 tys zł. na
projekt przebudowy Przedszkola nr 3.
Sprzeciw- wobec niektórych inwestycji- wyraził T. Barucki, podkreślając konieczność podjęcia inwestycji korzystnych dla mieszkańców, jak np. budowa
mieszkań socjalnych. Radny przyznał,
że popiera inwestycję na osiedlu Sejmu
Wielkiego. Z kolei I. Skipor wskazała, że
w obecnej chwili miasto nie wymaga budowy hali, a należy skupić się na rewitalizacji kamienic.
Odnosząc się do wypowiedzi radnych, burmistrz poinformował, iż

niedługo zamierza podjąć współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w celu budowy tanich mieszkań.
Wobec braku poparcia części radnych
projektu modernizacji parku miejskiego
burmistrz przypomniał, że rewitalizacja tego miejsca była jednym z ważniejszych punktów programu radnych startujących z list PiS. Burmistrz wskazał, by
radni nie zawiedli w tej kwestii swoich
wyborców. M. Pluta dodał, że przeprowadził owocne rozmowy w celu przyłączenia podstrefy Brzeziny do Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Natomiast T. Barucki zaznaczył, że nie można
wymuszać decyzji radnych przynależnością do danego komitetu wyborczego. D. Guzek, jako zwolennik budowy
hali sportowej w Brzezinach, zwrócił się
z prośbą o przedstawienie kosztów tej
inwestycji. Burmistrz wyjaśnił, że koszt
budowy hali to ok. 6 – 7 mln zł, poziom
dofinansowania wyniesie ok. 80%. Radny D. Guzek wskazał również, że obecnie
mieszkańcy chcąc skorzystać z takich
obiektów, muszą jeździć poza Brzeziny,
zasilając budżet innych miast.
Radna G. Pietrasik zaznaczyła, iż
miasto powinno wspierać spółkę TBS,
zasoby te zamieszkują mieszkańcy Brzezin, płacący podatki przeznaczane także
na inwestycje. T. Barucki podkreślił, iż
obecnie ważniejsze są mieszkania i budowa strefy inwestycyjnej.
Z. Krawczyk oznajmiła, iż jest
zwolenniczką budowy hali. Stwierdziła, że takie miejsce jest potrzebne w trosce o zdrowie mieszkańców. Wiceprzewodnicząca pozytywnie wyraziła się

o projekcie „zaginione miasto”, zaapelowała by pozwolić burmistrzowi zrealizować proponowane projekty. Z. Bączyński
wyraził swoje poparcie wobec budowy
hali przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Radny zaznaczył potrzebę
utworzenia obiektu wielofunkcyjnego.
A. Kurczewski zaznaczył, że popiera budowę hali, ale nie w takiej kwocie. Jako
ostatni w tej dyskusji głos zabrał przewodniczący G. Kędzia wyjaśniając, że
w tak małym mieście taki obiekt ma
rację bytu, w przypadku gdy w okolicy nie ma innych miejsc. Zaproponował w zamian wybudowanie strzelnicy
w Brzezinach.
Uchwała dot. wyżej opisanych zmian
w budżecie została przyjęta stosunkiem
głosów 5 za (radni: Krzysztof Jeske, Dariusz Guzek, Zbigniew Bączyński, Andrzej Kurczewki, Zofia Krawczyk), 3
przeciw (radni: Maciej Sysa, Ilona Skipor, Tadeusz Barucki) i 3 wstrzymujące
się (radni: Grażyna Pietrasik, Grzegorz
Maślanko, Grzegorz Kędzia).
Podczas obrad Rada podjęła także
uchwałę ws. udzielenia dotacji w wysokości 50 tys. zł na sfinansowanie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków o co wnioskował
ks. Mariusz Wojturski proboszcz parafii podwyższenia Świętego Krzyża
w Brzezinach.
Całość obrad dostępna jest pod
linkiem:
h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=AmghdtXOW_Y
A.J.

Doktor Ewie Kawczyńskiej
wyrazy szczerego współczucia
i wsparcia z powodu śmieci
Mamy
składają
Pracownicy i Zarząd Szpitala
Specjalistycznego Brzeziny
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Porozumienie ze strażakami

W poniedziałek 18 lipca br. burmistrz
Brzezin Marcin Pluta i komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach Jarosław Tomaszewski
podpisali porozumienie na pomoc finansową dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.
Jest to konsekwencja uchwały budżetowej, w której miejscy radni zgodzili się
na udzielenie wsparcia dla brzezińskich
strażaków. W ślad za zawartym porozumieniem Komenda Powiatowa PSP
w Brzezinach otrzyma 12 tys. złotych
na poprawę skuteczności prowadzonych
z zakresu ochrony przeciwpożarowej
działań ratowniczo- gaśniczych. Przekazane środki zostaną przeznaczone na
zakup dla brzezińskich strażaków specjalistycznych ubrań ochronnych oraz
środków ochrony indywidualnej.
g.k.

Spotkanie informacyjne dot. współpracy z Funduszem Municypalnym

Z inicjatywy burmistrza Brzezin Marcina Pluty i dyrektora Stowarzyszenia
Łódzki Obszar Metropolitalny Karoliny Włodarskiej w poniedziałek 25 lipca
br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny odbyło się spotkanie dot. nowej
perspektywy finansowej UE na lata 20142020 i rozwoju z tym związanym. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o korzyściach, jakie daje gminom współpraca
z Funduszem Municypalnym w ramach
projektów inwestycyjnych w nieruchomości oraz przygotowaniu samorządów
terytorialnych do absorpcji środków zewnętrznych na projekty rozwojowe w tym
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
( ZIT)
Najważniejszym zagadnieniem był fundusz municypalny czyli fundusz krajowy
realizowany przez Bank Gospodarstwa
Krajowego przeznaczany na rozwój obszarów zurbanizowanych. To zagadnienie
omówił Aleksander Jankowski z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku

Gospodarstwa Krajowego S.A. Dodajmy,
że miasto Brzeziny jest żywo zainteresowane pozyskaniem środków z tego funduszu min. na przebudowę rynku i stworzenia nowych miejsc do mieszkania
i prowadzenia działalności gospodarczej,
w tym biurowej.

Z kolei Paweł Lisowski - dyrektor ds.
współpracy z Samorządem Terytorialnym
BGK S.A. przedstawił informacje o innych
możliwościach finansowania pomostowego z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wkłady własne albo na obsługę nawet całych inwestycji ze środków europejskich.
Dzięki obecności na spotkaniu Dariusza Gizy z ProPOLIS Consulting sp.
z o.o. uczestnicy dowiedzieli się, w jaki
sposób przygotować budżety i finanse
gmin do aplikowania o środki europejskie w kontekście nadmiernego zadłużenia samorządów.
Specjalista do spraw podatku VATmecenas Jerzy Martini- zinterpretował
nowe przepisy i zasady dotyczące VAT-u.
W trzygodzinnym spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób.
g.k.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
o. Adolfa „Wawrzyńca" Stacha
kapelana Powiatowego Centrum Zdrowia
w Brzezinach w latach 2004-2011
Rodzinie i Bilskim
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Pracownicy i Zarząd Szpitala Specjalistycznego Brzeziny
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Motoryzacja
AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone,
skorodowane, bez opłat, 505 927 959
AUTO-SKUP KAŻDE 500-484-727
KUPIĘ AUTO DO 1000zł 509-099-286
SPRZEDAM przyczepę traktorową , wywrotkę do
tyłu 604 607 306
LPG -monta ż-serwis, AUTO -Naprawa
600-148-628
SPRZEDAM traktor MF-135, 47 KM, mechanicznie
w bardzo dobrym stanie, cena 11.000,-,
604 607 306, 46 874 28 81
PRZYCZEPA 6t, Siewnik 788-264-336
SPRZEDAM HUNDAIA ATOSA 1.0 1999r., za 4000,zł 723-664-775
SPRZEDAM FORD ESCORT Rok produkcji 1997
667-669-116
SPRZEDAM VW Passat 98r. 506-944-176

Usługi
TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, , 608 33 44 55
,rabaty, cena umowna
TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03
ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,
uprawnienia budowlane, 605 397 614
REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116
POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Brzeziny,
Koluszki i okolice. Dojazd!!! 732 313 316
ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,
508 537 104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882
PR ANIE dy wanów, obić tapicerskich
i samochodowych – karcher, 606 495 830
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,
508 537 104
ALARMY, domofony – montaż, naprawa,
601 207 689
WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do
piwa, 889 994 992
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery!
bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501
144 475, www.odslonka.pl
PIELĘGNAC JA ogrodów, cięcie drzew,
żywopłotów, zakładanie i koszenie trawników,
naprawa, malowanie ogrodzeń, itp., 44 714 49 45,
605 236 737
UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu
budowlanego, 510 809 025
ODZYSKIWANIE danych, 732 313 316
MYCIE okien, porządki w Twoim domu lub
mieszkaniu, pranie dywanów, wykładzin, tapicerki
meblowej i samochodowej. „Perfekcyjny dom”,
887 258 364
POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych,
nisko podwoziówka, 665 734 042

SERWIS laptopów, 732 313 316
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:
kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka,
nietypowe zabudowy, stoły drewniane. Tanio
i solidnie !, 515 361 875
DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami
ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi
i c.o. poprowadzi budowy, 604 381 688
ROWERY używane – serwis, naprawa, sprzedaż,
792 934 565
OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471
DACHY – krycie papą termozgrzewalną
i docieplanie stropodachów, 510 109 832
WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376
USŁUGI brukarskie, 507 837 781
DACHY profesjonalnie, papa termozgrzewalna,
malowanie, smarowanie – z gwarancją,
500 044 496
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,
600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
MATEMATYKA, angielski, tel. 503 141 771
MATEMATYKA, gimnazjum, liceum, studenci,
502 208 511
P L I S Y, R O L E T Y, Ż A L U Z J E - P R O D U C E N T
507-142-112
www-plisyroletybrzeziny.pl
WYPOSAŻENIE SALI WESELNEJ 500-247-181
MONTAŻ pokryć dachowych 721-160-085
POMPY CIEPŁA-HYDRAULIKA REKUPERACJA 724633-009
NAPOJE NA WESELA i imprezy okolicznościowe
hurtowe ceny, dowóz do klienta 660-170-744
UKŁADANIE kostki brukowej krótkie terminy
kontakt 537-954-994
BUDOWA domów, budynków gospodarczych 783117-546
BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż
– producent 503-573-046
DACHY od A do Z 661-870-354
TYNKI MASZYNOWE, REMONTY, DOPIEPLENIA
514-723-688
ELEKTRYK- anteny, alarmy,napędy, monitoring,
domofony 515-362-050, www.instalmed.pl
PANI CZYŚCIUTKA- sprzątanie-powierzchnie,okna
507-121-173
SKŁAD „BRZEZIŃSKI” zaprasza po najlepszy polski
węgiel! ul. Wojska Polskiego 38D 697-977-590
PIACH płukany, siany, żwir, pospułka, kruszywo
607-638-292
MALOWANIE pokoi i balkonów itp. 600-738-124

Praca
S ZWACZKĘ – wysokie zarobki, ubezpieczenie,
661 121 966
ZATRUDNIĘ fryzjerkę 507-974-929

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło
Koluszek, 508 860 054 od 17
ZATRUDNIĘ mężczyznę z prawem jazdy,
512 462 175, 514 891 749
FIRMA GRALECH zatrudni pracowników na
produkcję, stałe godziny pracy, umowa o pracę,
praca od zaraz, 46 874 25 18, Jordanów 19A
SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki,
umowa o pracę, 506 188 477
ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź –
Widzew, atrakcyjne zarobki, przyjazna atmosfera,
gwarantowany dowóz z Brzezin, 790 831 185
ZATRUDNIMY mężczyzn na produkcje,
693 594 265
ZATRUDNIĘ od zaraz mechanika samochodowego,
535 77 05 24
EKSPEDIENTKĘ SPOŻYWCZY 500-247-181
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E transport krajowy 5
dni w tygodniu 669-903-180, 601-812-617
PRACA na dachach dzwonić po 18.00,
505-128-289
PRZYJMĘ szwaczkę 790-882-804
SZWACZKI zatrudnię, praca cały rok 663-496-011
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kraj 508-301-062
ZATRUDNIĘ brukarzy i pomocników 508-301-062
ZATRUDNIĘ brygadzistę do kostki brukowej
508-301-062
ZATRUDNIĘ SZWACZKĘ -Sukienki: Tkanina,
dzianina 504-047-314
OPERATORA koparki zatrudnię 505-570-166
ZATRUDNIĘ kierowców kat. C+E , praca w kółkach
606-481-699
ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E kraj 603-793-543
ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E zagranica
603-793-543
HURTOWNIA budowlana „Tobartus” w Jeżowie
zatrudni specjalistę/stkę ds. sprzedaży,
magazyniera oraz kierowcę C+E Hds 601-692-302
ZATRUDNIĘ mechanika samochodowego
tel. 505-027-436
PRZYJMĘ pracownika z doświadczeniem na dachy
661-870-354
PRZYJMĘ pracownika do zakładu pogrzebowego
601-348-124
ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego
kobiety oraz mężczyzn 512-159-406 po godz. 18
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E 501-038-542
PILNIE przyjmę opiekunkę do 2 dzieci w wieku
szkolnym 517-238-049
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki 514-288-649
ZATRUDNIĘ cukiernika i pomoc cukiernika (uczeń)
512-462-169
ZATRUDNIĘ prasowaczkę i szwaczki 500-448-129
POSZUKUJĘ pracy w charakterze opiekunki
do dziecka, osoby starszej, chorej, może być
sporadycznie 661-130-119
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ZATRUDNIĘ pracownika do pracy na dachach ,
prawo jazdy
kategorii B 721-160-085
DO SPRZĄTANIA obiektu (sala weselna)
507-526-543
„INSIDE” ZATRUDNI szwaczki, prasowaczkę Stare
Koluszki 7e
602-776-665
ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowowykończeniowych 606-697-886
MECHANIKA,
elektromechanika
samochodowego,samodzielnego zatrudnię.
Zgłoszenia osobiste z CV – PPHU DAMISS
Południowa 12/14 g.8-17
ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli 502-148-234
FIRMA NAVARR STEEL poszukuje handlowca
w branży stalowej CV Biuro@navarro.pl
570-772-528
POMOC kuchenna 507-526-543
ZATRUDNIMY ekspedientkę 887-767-311

Nieruchomości
SPRZEDAM mieszkanie 60m2 w bloku przy ul.
Kulczyńskiego 605-830-668
SPRZEDAM M-3 ROGÓW 503-964-689
SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką
i garażem, Rogów, 503 507 485 strona internetowa
tobiks.gratka. pl
SPRZEDAM M6, 509 171 241
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy
ul. Przemysłowej, 797 903 458
DZIAŁKA ul. Jarzębinowa 788-264-336
DZIAŁKI budowlane ok. 1000 m2 w Brzezinach, ul.
Mrocka, atrakcyjne położenie, dostęp do mediów,
607 167 175 po 16.00
SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach.
Działka ogrodzona gotowa do zagospodarowania,
powierzchnia 1500m2 505-879-777
DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok –
Raformacka 16, 502 218 623
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
SPRZEDAM /wynajmę mieszkanie w kamienicy
52 m2, 517 694 485
SPRZEDAM 0,25 ha i 0,29 ha w Rogowie,
664 062 125

Farmer sp. z o.o. w Brzezinach
zatrudni Głównego Księgowego
na 1/2 etatu - pełna księgowość.
CV prosimy kierować na adres
biuro@farmer-brzeziny.pl
tel. 504 184 065

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 24m2 (TBS)
603-610-750
ZAMIENIĘ M4 - 60,5 m2 po remoncie na M2 – 38
m2, 663 002 720
SPRZEDAM działki 2941 m2 i 1585 m2 w Rogowie,
664 062 125
DZIAŁKI budowlane 1200 m2, 2400 m2 (Zalesie)
sprzedam, 661 076 095
SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny,
ul. Polna, prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357
SPRZEDAM działkę rolno-budowlaną obręb Wola
Cyrusowa Kolonia powierzchnia 4600m2- 22zł/m2
505-128-289
POSIADAM LOKAL do wynajęcia w centrum
Koluszek 40m2 693-450-093
SPRZEDAM M2 Modrzewskiego 2 36m2 512-987500
SPRZEDAM działkę budowlaną 2200m3
w Bronowicach w tym staw 400m3- woda, światło
na działce 788-816-249
POSZUKUJĘ domu lub mieszkania do wynajęcia,
Brzeziny i okolice 694-100-077
M-6 sprzedam parter 886-423-100
GARAŻ przy Urzędzie 504-044-904
W kamienicy 40m2 po kapitalnym, bez
czynszowe sprzedam
(46) 833-77-08 -wieczorem
WYNAJMĘ lokal pod działalność gospodarczą
w Brzezinach 506-508-343
MIESZKANIE do wynajęcia 30m2 534-002-398
KUPIĘ mieszkanie w bloku 2/3 pokojowe
531-892-673
SPRZEDAM mieszkanie 42m2 Brzeziny ul.
Moniuszki 664-811-218
SPRZEDAM M-4 68m2 z garażem Żeromskiego
200.000zł 603-698-833
KUPIĘ mieszkanie w bloku do 50m2 531-892-673
SPRZEDAM kawalerkę , Rogów Leśna 605-138-765
SPRZEDAM mieszkanie 45m2 (TBS przy Policji)
501-431-257
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia na długi
okres 535-501-871
SPRZEDAM dom 120m z 2010r Helenów gm.
Brzeziny 380.000,- 606-595-694
DWA pokoje z kuchnią do wynajęcia 512-693-495

Posiadam do wynajęcia
w centrum Brzezin
pomieszczania biurowe
na piętrze
o pow. 14, 21, 22, 30 m2
tel. 510 162 014

Różne
SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na
zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej
i złotej, naprawy, grawerowanie, skup złomu
srebrnego i złotego, upominki urodzinowe,
imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,
Targowisko Miejskie.
KUPIĘ zboże, 508 471 814
CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe,
wieńce, silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102
WYPRZEDAŻ węży strażackich, 604 227 209
SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko
80/200 i 120/200, 604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny,
604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM meble antyki, zegar, komodę
sypialnia, kufer, sekretarzyk, wypoczynek salon,
604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM piłę BOSH kątową ze stołem
profesjonalna 604-607-306
SPRZEDAM meble STYLIUS 791-285-454
LABLADORY – szczenięta, 660 854 640
YORKI – 605 397 614
SPRZEDAM trampolinę profesjonalną NISSAN ,
604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM łóżko sypialniane 180/200 markowe,
604 607 306, 46 874 28 81
SKUTECZNE usuwanie bólu – klawiterapia –
wizyty domowe, 507 130 096
NAGROBKI GRANITOWE-piwnice Brzeziny ul.
Krakówek 34 503-491-722 -Wojciechowski
ODDAM ziemię z wykopu stawu 505-027-487
SPRZEDAM cegłę klinkierową Roben grafit 1,50szt
509-328-016
DREWNO opałowe, trociny 782-652-445
SPRZEDAM wagę suwakową 400kg i wagę
sklepową 15kg 605-884-584
SPRZEDAM mieszankę zbożową i pszenżyto
604-358-755
PRZYJMĘ gruz , ziemię 606-607-639
SPRZEDAM cegłę białą i mieszałkę do kiełbasy
80l. 501-420-316
ZAPRASZAMY na zakupy do sklepu elektrycznego
Brzeziny, Konstytucji 3-go Maja 4
SPRZEDAM bardzo tanio ładny segment oraz
wersalkę 787-648-461

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Wygrany spring na początku przygotowań

Od zwycięstwa serię meczów sparingowych przygotowujących do nowego sezonu rundy jesiennej łódzkiej klasy okręgowej rozpoczęli piłkarze Startu Brzeziny.
Podopieczni trenera Jacka Stańdo wygrali
na wyjeździe z LKS Lubochnia 2:1 (1:1) po
dwóch trafieniach Wojciecha Koperniaka.
Niestety w dwóch kolejnych meczach brzezinianie przegrali.
Niespełna po tygodniu zajęć treningowych czarno-czerwoni sprawdzili swoją formę z LKS Lubochnią (piotrkowska
klasa okręgowa). Zespół wymagający, ale
znacznie odbiegający piłkarsko od zespołu z Brzezin. Na to spotkanie nasi piłkarze musieli udać się w zaledwie dziesięcioosobowym składzie. Z konieczności więc
na placu gry pojawił się sam trener Jacek
Stańdo. Pierwszy kwadrans nie był dla
przyjezdnych zbyt udany. Rywale wykorzystali błędy w defensywie Startu i wyszli na prowadzenie. Brzezinianie starali się szybko odpowiedzieć, ale piłkarze
z Lubochni co chwila oddalali zagrożenie.
W końcu w 30. minucie na listę strzelców
wpisał się Wojciech Koperniak. Remis 1:1
utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron
inicjatywę przejęli czarno-czerwoni. Brzezinianie stwarzali groźne sytuacje, ale narażali się na kontry. W 55. minucie po raz
drugi w polu karnym świetnie znalazł się
Wojciech Koperniak, który nie dał żadnych szans na obronę bramkarzowi. Mimo
jeszcze kilku okazji z obu stron wynik nie
uległ już zmianie i mecz zakończył się
zwycięstwem Startu 2:1. To spotkanie kontrolne bardzo ważne było dla trenera Jacka
Stańdo. Szkoleniowiec czarno-czerwonych
chciał lepiej przyjrzeć się poszczególnym

zawodnikom i ich postawie na boisku. Jego
zdaniem młodzi zawodnicy posiadają spore umiejętności, ale przed nimi dużo ciężkiej pracy. Czasu do rozpoczęcia rozgrywek zostało niewiele, więc nasi piłkarze
nie mają ani chwili do stracenia. W środę Start przegrał na obiekcie w Byczynie/
Poddębicach z Termami Nerem Poddębice
(IV liga łódzka) 0:9, w sobotę przegrał 1:2
z GLKS Dłutów (łódzka klasa okręgowa).
Jedyną bramkę dla czarno-czerwonych
strzelił Piotr Grzywacz. Brzezinianie na
zajęciach treningowych będą spotkać się
trzy razy w tygodniu, a w weekend będą
sprawdzać swoją formę w meczach sparingowych. Jednostki treningowe zaplanowano na otwartym terenie na stadionie
miejskim i głównym boisku oraz w siłowni. Z klubem na pewno pożegnali się już:
Bogusław Saganowski, Jacek Bernat, Jarosław Janowski, Jakub Ciesielski, Patryk
Krauze, Jarosław Rusek oraz grający trener Marcin Olejniczak, który w nowym
sezonie poprowadzi MKS Zduńska Wola
w sieradzkiej klasie okręgowej. Nie wiadomo jeszcze czy to koniec personalnych
rozstań z BKS. W nowym sezonie w klubie występować będą: Jakub Sapiński oraz
Paweł Worotnicki z LZS Justynów. Pond
to z wypożyczenia do Jutrzenki drzewce
wraca Robert Szubert, Waldemar Pabiniak
i Tomasz Kaźmierczak dochodzą po poważnych kontuzjach.
Kolejne spotkanie kontrolne brzezinianie rozegrają w najbliższą niedzielę 31 lipca. Rywalem podopiecznych trenera Jacka
Stańdo w wyjazdowym pojedynku będzie Stal Niewiadów (piotrkowska klasa
okręgowa).
Dawid Saj

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
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Pożegnanie uczestników Światowych Dni Młodzieży
27. 07. 2016 r.

Od środy 20 lipca br. brzeziński region
gościł ponad 200 uczestników Światowych
Dni Młodzieży. W poniedziałek 25 lipca br.
odbyło się ich pożegnanie. Kilkanaście minut po godzinie 8.00 do Częstochowy odjechali Węgrzy, a ok. 11.00 do Krakowa pojechali Francuzi. Odjeżdżających Węgrów
na przykościelnym parkingu pożegnał
burmistrz Brzezin Marcin Pluta. Była obowiązkowa wymiana podarunków, a także
podziękowania z obydwu stron. „Wielkie
dzięki, że byliście z nami, cieszymy się, że
zmieniliście oblicze naszych serc. Cieszymy
się, że to wy przyjechaliście do nas. Wszystkim zaangażowanym w organizację dziękuję” - mówił burmistrz Marcin Pluta, żegnając odjeżdżających Węgrów.
Pożegnanie Francuzów poprzedziła
uroczysta Msza św. koncelebrowana przez
kapłanów dekanatu brzezińskiego, strykowskiego i koluszkowskiego pod przewodnictwem francuskiego księdza. Po
udzielonym błogosławieństwie ks. Mariusz
Wojturski- na prośbę francuskiego księdza,
który dowiedział się o tradycji święcenia samochodów w dniu św. Krzysztofa - dokonał poświecenia autobusu gości z Francji.
Po pożegnalnej mszy świętej goście z Francji wspólnie z wolontariuszami z Polski
i wiernymi przeszli do pobliskiego parku,
niosąc ze sobą łódź. Łódź, z masztem w kolorze Światowych Dni Młodzieży i będąca
symbolem Światowych Dni Młodych, została podpisana przez wszystkich uczestników kilkudniowych spotkań, a następnie
umieszczona na wyspie w parku, by przypominać o Światowych Dniach Młodzieży.
Łódź jest symbolem upływającego życia, Brzeziny położone są niedaleko Łodzi,dlatego każdego dnia spotkań poruszano
tematy związane były z łodzią.
g.k.
Fotorelacja str.16
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Wyprawka szkolna 2016
27. 07. 2016 r.

Do 7 września uczniowie szkół, których
siedziba znajduje się na terenie miasta Brzeziny mogą składać wnioski o objecie ich programem „Wyprawka szkolna ”u dyrektorów
szkół, gdzie będą realizować naukę od września br. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1045) program kierowany jest do uczniów
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje:
uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym
w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół
podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół
zawodowych, liceów ogólnokształcących,
techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Poza podręcznikami
w ramach programu mogą dokonać zakupu
materiałów edukacyjnych uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna

w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczającymi w roku szkolnym 2016/2017
do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III
i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum
lub szkoły ponadgimnazjalnej. Dotyczy to jednak uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
bo nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego
przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
W zależności od tego, czy uczeń korzysta
z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175
zł do 770 zł.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia albo
na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia
albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się
do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń. Do wniosku o udzielenie pomocy
w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zwrot kosztów zakupu podręczników
nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu
do wysokości wartości pomocy określonej
w rozporządzeniu. W przypadku zakupów
indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

I

jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym- również
zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka),
rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie
odpowiednio podręczników lub materiałów
edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych
tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016 „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupu podręczników lub
materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów
zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu zawierającego: imię
i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku
szkolnym 2016/2017, wykaz zakupionych
podręczników lub materiałów edukacyjnych,
kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis
osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie
zakupu wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów,
dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.
Realizacja zwrotu rodzicom kosztów zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi najpóźniej do połowy listopada 2016 r.
Według wstępnych szacunków na terenie
miasta Brzeziny z programu może skorzystać
14 uczniów na łączną kwotę ponad 3,6 tysiąca złotych.
g.k.

Radnemu Jakubowi Piątkowskiemu i jego Żonie
serdeczne gratulacje
z okazji narodzin Syna Miłosza Błażeja
składają
Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Zastępca Burmistrza Justyna Nowak
Pracownicy Urzędu Miasta

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
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Jaroszki już gotowe, Janinów już wkrótce

Znany jest już także koszt wykonania odcinka drogi z Janinowa do Nowych Skoszew, co ma wynieść około 150
tys zł. Istniejąca droga gruntowa zostanie przebudowana, zrealizowana zostanie

podbudowa tłuczniowa oraz położona nawierzchnia bitumiczna. Utwardzone zostaną także pobocza. Szerokość całej drogi
będzie miała ok. 6 m.
Do 18 sierpnia br. można natomiast
składać oferty na przebudowę drogi w Poćwiardówce. Na to zadanie gmina Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 i oczekuje na
decyzję o dofinansowaniu zadania, która może będzie znana w połowie sierpnia
b.r. Istniejąca jezdnia ma zostać poszerzona, a na jej całej szerokości wykonana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna. Ten
zakres prac zrealizowany zostanie na odcinku ok. 1,5 km. Wzdłuż drogi, w ciągu
zabudowy mieszkaniowej na odcinku ok
800 mb wybudowany będzie chodnik dla
pieszych wraz ze zjazdami do posesji. Na
pozostałym fragmencie drogi wykonane
zostaną pobocza gruntowe.
TOM

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzeziny!
Zakończyła się inwestycja drogowa w Jaroszkach na odcinku o długości 1634m.
Wkrótce mają rozpocząć się prace w Janinowie na odcinku około 500 m. Obie drogi biegną w kierunku autostrady w gminie
Nowosolna.
Wybudowany odcinek drogi w Jaroszkach odchodzi od drogi gminnej Moskwa-Buczek i biegnie w stroną nowo
wybudowanego wiaduktu nad autostradą. Zakres inwestycji obejmował wykonanie podbudowy 2x20 cm i nawierzchni
asfaltowej o szerokości 3 metrów z warstwą wiążącą i ścieralną, wzmocnienie
skarp płytami ażurowymi i uporządkowanie terenu. Obecnie samorząd gminny ma przeprowadzić kontrole, czy wykonawca, czyli Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego, wykonał prace zgodnie z dokumentacją. Droga do użytku powinna
być oddana w połowie sierpnia. Kosz tej
inwestycji to 548.921,25 zł. z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych wyniesie 196.290 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem wylewanie nieczystości ciekłych
do gruntu jest niedopuszczalne. Zabronione jest odprowadzanie
nieczystości płynnych do urządzeń melioracyjnych, przydrożnych
rowów, wylewanie ich na pola oraz do własnych ogrodów.
Działając na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), każdy posiadacz szamba
zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych
podpisaną z firmą asenizacyjną wpisaną do rejestru działalności
regulowanej, prowadzonego przez Urząd Gminy oraz przechowywać
dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości. Należy przy tym
jednak pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność
wywozu szamba lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków.
Umowy oraz dowody opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
typu szambo należy przechowywać przez okres minimum 12 miesięcy
i okazać na każde wezwanie organu gminy, reprezentowanego
przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Brzeziny.
W związku z powyższym Wójt Gminy Brzeziny informuje o rozpoczęciu
procedury kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych na
terenie Gminy Brzeziny. Podczas czynności kontrolnych właściciel
nieruchomości jest zobowiązany przedstawić umowę oraz rachunki
potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
Ścieki bytowo-gospodarcze nie są nawozem, zawierają detergenty,
które mogą zawierać trujące związki chemiczne, fosforany
i azotany. Substancje te powodują skażenie gleb i wód gruntowych.

Uczestnicy światowego festiwalu młodzieży w Brzezinach
27. 07. 2016 r.

c.d. ze str.1
W kolejnym dniu młodzież wyjechała do Koluszek, by wziąć udział w mszy
świętej sprawowanej przez bpa Ireneusza
Pękalskiego. Po południu w parku miejskim czekały kolejne atrakcje. Rozegrano grę terenową opracowaną przez Stowarzyszenie Mroga. Najlepszym zostały
wręczone nagrody w postaci medali i okolicznościowych upominków. Wieczorem
ulicami Koluszek przeszło nabożeństwo
Drogi Krzyżowej. Rozważania poprowadzone były w językach: polskim, francuskim i węgierskim. W czwartym dniu
pobytu w „porcie Brzeziny” (23.07.) młodzież koncertowała się wokół tematu:
„Busola wartości”. Podczas pracy w grupach uczestnicy ŚDM zastanawiali się m.
in. nad kierunkiem swojego życia oraz,
w jaki sposób odnajdują spokój w swojej codzienności. W czasie mszy świętej
Ks. Andrzej Wroński mówił o potrzebie
wzmocnienia swych sił, a więc powrotu do źródła, jakim dla wierzących jest
chrzest. W nawiązaniu do przypadającej
rocznicy Chrztu Polski dokonano odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkał się
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koncert o. Łukasza Buksy – franciszkanina, duszpasterza młodzieży, który
w niekonwencjonalny sposób dotarł do
słuchaczy z przesłaniem Ewangelii. Wykorzystując ogromną wyrazistość poprzez teksty swoich utworów, zakonnik
przekazał głębokie treści. Słuchacze nie
pozostając obojętni na tę formę przekazu, okazali bardzo żywiołową reakcję. Po
południu pielgrzymi z zagranicy mogli
poznać historię początków Państwa Polskiego odzwierciedloną w rekonstrukcji
Chrztu Polski. W rolę Mieszka i Dobrawy
znakomicie wcielili się francuskojęzyczni goście. Nie zabrakło atrakcji ukazujących średniowieczne realia: stanowiska
garncarskie, mennicze, czerpania papieru. Młodzi chętnie włączyli się do udziału w turniejach rycerskich i innych rozgrywkach jak np. przeciąganie liny.
Wieczorem młodzież uczestniczyła
w koncercie zespołu New Day. Brzeziny stanowiły jeden z przystanków promocji nowej płyty zespołu: „Pod prąd”.
Dzień zakończono adoracją Najświętszego Sakramentu.
Niedzielny poranek rozpoczął się spotkaniem formacyjnym przygotowanym
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przez wspólnotę „Ognisko Miłości” z Olszy. Tuż po obiedzie grupy udały się do
Atlas Areny w Łodzi, gdzie odbyły się kulminacyjne wydarzenia tzw. „Święto Narodów” z udziałem uczestników z całej
Archidiecezji Łódzkiej.
Podczas wszystkich spotkań z udziałem goszczącej w Regionie Brzezińskim
młodzieży towarzyszyło wiele pozytywnych emocji. Młodzi z Francji, Węgier
i Haiti chętnie włączyli się do wspólnej
zabawy udowadniając, że ŚDM to wielkie
święto radości. Był to także czas, by młodzi pielgrzymi mogli zapoznać się z naszą
kulturą, zwyczajami a także życiem codziennym w polskich miastach. Nie należy zapominać, że dużą odpowiedzialnością w przygotowaniu tych wydarzeń
wykazali tutejsi wolontariusze, którzy
przygotowali oprawę i wszelkie atrakcje, tak by młodzi z różnych stron świata
mogła poczuć wspaniałą atmosferę. Zagraniczni pielgrzymi wyrazili ogromną wdzięczność i zadowolenie z pobytu
w Regionie Brzezińskim, dziękując za
polską otwartość i znakomicie spędzony czas.
A.J.
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