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W 96. rocznicę „Cudu nad Wisłą”
W poniedziałek 15 sierpnia,
w 96. rocznicę „Cudu nad Wisłą”, w Brzezinach odbyły
się uroczystości związane z obchodami Dnia
Wojska Polskiego zorganizowane przez Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach.
O godz. 9.30
prz edstaw iciele
władz miasta, powiatu brzezińskiego, a także delegacje instytucji
publicznych, organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz
mieszkańcy Brzezin
zgromadzili się na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, by wziąć udział
w sierpniowych uroczystościach. Po złożeniu meldunku przez Piotra Dębskiego – sekretarza OSP Brzeziny burmistrzowi Brzezin Marcinowi Plucie, orkiestra zagrała

hymn państwowy. Przybyłych uczestników uroczystości powitał burmistrz Marcin Pluta.
„15 sierpnia to dla wielu Polaków czas
wypoczynku, dla innych święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej, ale dla nas tutaj zgromadzonych to również święto związane
z uczczeniem naszej niepodległości symbolizowanej przez Bitwę Warszawską

Jubileuszowo do Skoszew

określaną też jako >>Cud nad Wisłą<<,
której rocznicą jest Święto Wojska Polskiego. Zbieramy się również, aby uczcić pamięć poległych polskich żołnierzy, którzy
swoim męstwem udowodnili, że jesteśmy
państwem młodym, ale niepodległym.
cd. na str.3
Fotorelacja str.III
W tym roku w jubileuszowej XXV pielgrzymce
do Sanktuarium Maryjnego w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętej
Barbary w Skoszewach wzięło udział ponad
400 pątników.
Brzezinianie rozpoczęli pielgrzymowanie
mszą świętą w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu o godz. 7.00. Celebrował ją o. proboszcz Konstanty Ciaranek. „Życzymy wam wytrwałości
w tym dążeniu, aby przedstawić prośby przed
tronem Matki Bożej Skoszewskiej” – mówił
później ks. proboszcz Mariusz Wojturski z parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża, gdzie pielgrzymi zawitali około godziny 8. Po przebyciu 12 kilometrów pątnicy z Brzezin o godzinie
12 wzięli udział w uroczystej sumie w Sanktuarium Maryjnym w Skoszewach, którą współcelebrowali m.in. dziekan dekanatu brzezińskiego ks. Marek Balcerak, były dziekan ks.
Bogumił Walczak oraz o. proboszcz Konstanty
Ciaranek.
cd. na str.4
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1 lipca 2016 r. Powiat Brzeziński rozpoczął realizację projektu „Akademia
Mistrzów Zawodu - program wsparcia
dla uczniów kształcących się w Powiecie Brzezińskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu XI. Edukacja, Kwalifikacje,
Umiejętności - Działania XI.3. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.
Celem projektu jest ułatwienie
uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach – łącznie 60
uczniom Technikum Logistycznego,
Technikum Ekonomicznego i Technikum Ży wienia i Usług Gastronomicznych - przechodzenia z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.
PROJEKT OBEJMUJE:
Kursy umiejętności zawodowych dla
60 uczniów:
1. Kurs barmański I stopnia,
2. Kurs baristy I stopnia,
3. Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenia firmy,
4.Specja lista
ds.
k a d r owo
– płacowych,
5. Organizacja pracy w magazynie
i monitorowanie dystrybucji,
6.Mon itorowa n ie
procesów
transportowych.
Kursy doskonalące dla 6 nauczycieli:
1. Doradca edukacyjno – zawodowy
2. Monitorowanie losów absolwentów
Jeden nauczyciel nabędzie uprawnienia instruktora w zakresie nauki obsługi
wózków widłowych. W szkole powstaną 2 pracownie dla zawodów - technik ekonomista oraz technik logistyk.
Na potrzeby tego drugiego zakupiony

będzie także wózek widłowy. Wdrożony
zostanie w ZSP w Brzezinach program
monitorowania losów absolwentów.
Wszyscy uczniowie uczestniczący
w projekcie odbędą miesięczne płatne staże zawodowe (także w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) i zostaną objęci wsparciem
dor adc ów
e du k ac y jno -z awo do wych w wymiarze 20 godz. na osobę.
REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ od
1 września 2016 r.
Wartość projektu: 615 006,00 zł.
Wartość dofinansowania: 562 159,93 zł.
Informacje na stronie internetowej
realizatora: www.powiatbrzeziny.pl/
page/realizowane-projekty
oraz szkoły: http://www.zspbrzeziny.
szkoly.lodz.pl

(Zdjęcia z realizacji poprzedniego projektu w ZSP w Brzezinach)

ogłoszenie płatne
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W 96. rocznicę „Cudu nad Wisłą”

cd. ze str. 1
To nasza powinność, aby przynajmniej
raz w roku oddać im cześć, przypominając,
że było to wspaniałe zwycięstwo militarne.
Licząca ponad milion żołnierzy armia bolszewicka została pokonana przez młodą armię polską. Z jednej strony pomoc Boża,
a z drugiej dobra taktyka i pomoc Francuzów i Węgrów. Bitwa Warszawska zmieniła
losy Europy, która dzięki heroicznej postawie
Polaków nie stoczyła się w otchłań bolszewizmu. Było to wielkie zwycięstwo, któremu
przewodził marszałek Józef Piłsudski” – mówił burmistrz Marcin Pluta.
„>>Cud nad Wisłą<< był zwycięstwem
młodej armii polskiej, która funkcjonowała zaledwie od dwóch lat po odzyskaniu niepodległości. Bitwa Warszawska przez większość historyków uznawana jest za jedną
z najważniejszych bitew świata. Gdyby nie
nasze zwycięstwo, fala bolszewizmu przelałaby się na zachód Europy. Nie bez znaczenia
była tutaj zagraniczna pomoc, której udzieliły Węgry. Cieszę się, że 15 sierpnia jesteśmy
razem” – mówił wicestarosta Roman Sasin.
Następnie zebrani prowadzeni przez
połączone orkiestry Ochotniczej Straży

Firma SOLCRAFT zatrudni
do zakładu produkcyjnego
w Bogdance mechanika,
operatora maszyn
46 8740100
rekrutacja bogdanka@wp.pl

Pożarnej w Brzezinach i Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej pod przewodnictwem kapelmistrza Radosława Szymczyka przeszli pod pomnik marszałka Józefa
Piłsudskiego, przy którym złożyli wiązanki kwiatów. Kwiaty złożyli przedstawiciele
władz miasta w osobach burmistrza Marcina Pluty, sekretarz miasta Grażyny Dziedzic i radnego Jakuba Piątkowskiego, władz
powiatu brzezińskiego reprezentowanych
przez wicestarostę Romana Sasina, członka zarządu Irenę Gralewską-Jagiełło i sekretarza powiatu Zbigniewa Bączyńskiego.
Kwiaty złożyli także przedstawiciele zarządu
Miejsko - Gminnego Związku OSP w Brzezinach, zarządu OSP Brzeziny, Komendy
Powiatowej Policji w Brzezinach i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach, Zakładu Usług Komunalnych
sp. z o.o. w Brzezinach, Spółdzielni Socjalnej
Communal Service, komendy hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Brzezinach,

Związku Nauczycielstwa Polskiego, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz
lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości.
Honorową wartę zaciągnęli brzezińscy harcerze. W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy miasta Brzeziny.
Uczestnicy przeszli ulicami miasta do kościoła p.w. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Nad ich bezpieczeństwem czuwali
funkcjonariusze KPP Brzeziny oraz Straż
Miejska w Brzezinach. O godz. 10.30 uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny odprawili ks. Mariusz Wojturski – proboszcz
parafii Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach oraz ks. senior Bogumił Walczak. Na
zakończenie mszy ksiądz proboszcz poświęcił bukiety zbóż, ziół i kwiatów przyniesione do kościoła przez wiernych z racji święta
Matki Bożej Zielnej.
g.k.
Fotorelacja str.III

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy w tak bolesnym dla nas czasie okazali wiele
serca, życzliwości oraz wsparli nas ciepłymi słowami
otuchy i serdeczną myślą w okresie żałoby i podczas
mszy pogrzebowej STEFANA PAZURKA

żona, córka i synowie z rodzinami

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
składa serdeczne podziękowania

Pani Ewie Daszkiewicz

za przekazane publikacje dotyczące historii Polski.
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

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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Jubileuszowo do Skoszew
cd. ze str. 1
W tym roku z Brzezin do Skoszew wyruszyła XXV zorganizowana pielgrzymka, jednak tradycja wędrówek pątników do
Skoszew sięga wielu wieków wstecz. Znajduje się tam bowiem kopia obrazu Matki
Bożej Skoszewskiej, który zasłynął łaskami
już w 1390 r. Oryginał spłonął wraz z kościołem 3 czerwca 1934 r.
Pierwszy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem trafił do Skoszew pod koniec XIV
w. Prawdopodobnie namalowany został
w Rzymie w drugiej połowie XIV w. na
polecenie papieża Grzegorza Wielkiego,
który przekazał go do Konstantynopola
cesarzowi bizantyjskiemu, a następnie trafił do wojewody łęczyckiego. Ostatecznie
ofiarowano go kościołowi w Skoszewach.

Pielgrzymki do Skoszew w okresie swojej
największej świetności dorównywały szlakowi na Jasną Górę i do Krzeszowa na Śląsku. Do skoszewskiej Madonny pielgrzymowali m.in.: król Władysław Jagiełło,
arcybiskupi gnieźnieńscy Wacław Leszczyński i Stanisław Szembek oraz Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, który
8 października 1934 r. poświęcił w pałacu watykańskim obecną kopię obrazu.
W 1996 roku arcybiskup łódzki Władysław
Ziółek uroczyście koronował obraz Matki
Bożej Skoszewskiej, a 7 października 2002
r. kościół w Skoszewach podniósł do rangi
Sanktuarium Maryjnego.
TOM
Fotorelacja str.15

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE
ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5

tel. 663 742 876

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na obrady XXVIII sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 25 sierpnia 2016 r.
(czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.
Przedmiotem obrad będzie m.in.:
•Informacja w sprawie planu remontów i inwestycji drogowych (tzw. harmonogramu) na okres do końca kadencji
władz samorządowych.
•Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Brzeziny i Komisji Rady Miasta
•Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie m.in.:
-zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2016 r.;
-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016-2019;
-wspólpracy Miasta Brzeziny z Powiatem Brzezińskim,
-wniesienia wkładu pieniężnego do TBS,
-określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu uzytkowania wieczystego
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Zofia Krawczyk

Pielgrzymka Jasna Góra 2016
Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Pielgrzymce
z Brzezin na Jasną Górę (20.08.2016-26.08.2016).
W tym roku wyruszamy z hasłem

„Chrzest Bramą Miłosierdzia”.
Szczegóły na stronie
www.facebook.com/piesza-pielgrzymka-brzeziny-jasnagora.
Zapisy i informacje: Klasztor OO Franciszkanów
od 12.08.2016r. po mszy o godz. 18.
Organizatorzy
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Będzie dotacja na remont więźby kościoła farnego

Na początku sierpnia zawarto umowę na
udzielenie dotacji na roboty budowlane
przy obiekcie Kościoła p.w. Podwyższenia
Św. Krzyża pomiędzy miastem Brzeziny
a Rzymskokatolicką Parafią Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach.

Umowa jest konsekwencją uchwały
Rady Miasta Brzeziny z 25 lipca br. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W imieniu
władz miasta umowę podpisały Justyna

Nadchodzi faza playoff w Lidze Orlikowej
Zakończyły się rozgrywki rundy zasadniczej
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Poznaliśmy najlepszą ósemkę, która powalczy o mistrzostwo w rundzie pucharowej systemem mecz
i rewanż. Pierwsze spotkania zaplanowano
w najbliższy weekend.
W ostatnim zaległym pojedynku pierwszej rundy Bączki rywalizowały z Misiami.
Mecz lidera z trzecią drużyną w tabeli był
bardzo emocjonujący. Główną motywacją dla Misiów był fakt, że Bączki triumfowały we wszystkich dotychczasowych
spotkaniach. Przez dłuższy czas utrzymywał się bezbramkowy remis, ale do przerwy lider przegrywał aż 1:5. Druga połowa

to podwyższenie prowadzenia do 2:7, a następnie gonitwa coraz bardziej agresywnych
Bączków. Ostatecznie Bączkom zabrakło
czasu i po raz pierwszy zeszli z boiska pokonani. Mecz zakończył się rezultatem 7:5
dla Misiów. Do ćwierćfinałów awansowało
osiem najlepszych zespołów z pierwszej rundy: Bączki, Zdrowie Rogów, Misie, Transformersi, Relaks 50+, OKS, Zieloni Bimbrownicy i Zielona Strona Mocy.
W wyniku oficjalnego losowania w pierwszym ćwierćfinale Transformersi zmierzą się
z Relaksem 50+. Mecz zaplanowano na sobotę 20 sierpnia o godzinie 18:00 na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr 1. Tego samego
dnia na tym samym boisku o godzinie 19:30

Nowak – z-ca burmistrza i sekretarz miasta Grażyna Dziedzic, parafię reprezentował ks. proboszcz Mariusz Wojturski.
Dotację przyznano na sfinansowanie
remontu konserwatorskiego więźby dachowej kościoła farnego, która jest w nie
najlepszym stanie technicznym. Przewidywany koszt pierwszego etapu prac to
ponad 112 tys. złotych, z których 50 tys.
stanowić będzie otrzymana dotacja. Prace rozpoczną się jeszcze w sierpniu i potrwają do połowy października. W zakres
robót wejdą naprawa, wymiana i konserwacja części więźby dachowej nad prezbiterium, gotycką kaplicą i zakrystią. Przeprowadzi je firma konserwatorska „Piotr
Białko – zabytki malarstwa, rzeźby i architektury” z Krakowa, która prowadziła również prace remontowe związane
z osuszaniem fundamentów brzezińskiego kościoła i renowacją krypty grobowej
Lasockich.
g.k.
w drugim ćwierćfinale Misie zagrają z Zielonymi Bimbrownikami. W niedzielę 21 sierpnia o godzinie 17:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 w trzecim ćwierćfinale
Bączki skonfrontują się z OKS, a o godzinie
18:30 w czwartym ćwierćfinale Zdrowie Rogów zagra z Zieloną Stroną Mocy. Rewanże
odbędą się tydzień później. Do półfinałów
awansują zwycięzcy dwumeczów.
Dawid Saj

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

DZIAŁKA BUDOWLANA

STARE KOLUSZKI, 1000m2, ogrodzona,
plan zagospodarowania, przyłącza

45zł/m2. Tel. 515-493-834
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Kampania „Dzielnicowy bliżej nas”

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach aktywnie realizują założenia programu prewencyjnego „Dzielnicowy bliżej nas”. Program ten ma na celu
przybliżenie pracy, roli i znaczenia dzielnicowego w służbie na rzecz społeczeństwa. W brzezińskiej komendzie została
opracowana kampania społeczna polegająca m. in. na spotkaniach ze wszystkimi
zainteresowanym. W ramach tych spotkań prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące programu „Dzielnicowy
bliżej nas” oraz „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Poprzez wymianę
poglądów i doświadczeń różnych środowisk i przedstawicieli administracji publicznej na co dzień współpracujących z
dzielnicowymi, wypracowywane są rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców. Kierownictwo Komendy
Powiatowej Policji w Brzezinach na czele z insp. Cezarym Petrusem przykłada szczególne znaczenie do budowania
platformy współpracy celem wdrażania
wspólnych działań. W ramach kampanii
przygotowano różnego rodzaju materiały
informacyjne dotyczące dzielnicowych w
celu rozpropagowania ich w zainteresowanych środowiskach. Sylwetki poszczególnych dzielnicowych miasta i powiatu przybliżaliśmy już w BIS. 9 sierpnia
w Rogowie oraz 11 sierpnia w gminie
Brzeziny odbyły się spotkania z przedstawicielami lokalnych środowisk oraz
władzami gmin, podczas których szczególnie aktywną rolę odgrywali terenowi
dzielnicowi. Mł. asp. Sławomir Stańczyk,
dzielnicowy gminy Rogów, przybliżył

słuchaczom zadania terenowego dzielnicowego, jak również problematykę swojej
służby oraz swoje zainteresowania i hobby w życiu prywatnym. Natomiast asp.
szt. Robert Fal scharakteryzował swoją długoletnią służbę w gminie Brzeziny. Z kolei uczestniczący w spotkaniach
naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego podinsp. Dariusz Kurek w
ramach pokazu multimedialnego zaprezentował w praktyce funkcjonowanie
„Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Komendanci – mł. insp. Piotr Szustowski w Rogowie i insp. Cezary Petrus
w gminie Brzeziny – zaprezentowali dane
statystyczne sytuujące brzezińskich policjantów na czołowej pozycji w wykrywaniu i zatrzymywaniu sprawców przestępstw. Wskazywali też, jak ważną rolę
odgrywa zwalczanie wykroczeń szczególnie uciążliwych
i dziękowali mieszkańcom za współpracę. To ich informacje, wola i chęć
partnerskiej współpracy przekładają się na tak dobre
wyniki – zadowolenie osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób
dbających o bezpieczeństwo i porządek
publiczny. Można
śmiało stwierdzić,
iż tak szerokie

promowanie wspomnianego programu
i wzmocnienie roli dzielnicowego jako
policjanta „pierwszego kontaktu” przyczynią się do jeszcze lepszej współpracy
i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Kolejne spotkania w ramach konsultacji społecznych planowane są 17 sierpnia
w gminie Jeżów oraz 18 sierpnia w gminie Dmosin. Zwieńczeniem będzie organizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach Cezarego Petrusa
i Starostę Powiatu Brzezińskiego Edmunda Koteckiego konferencja poświęcona podsumowaniu kampanii, która
odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny.
g.k.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Brzezinach zaprasza
na spotkanie dotyczące możliwości przyłączenia
do sieci ciepłowniczej
ulic: Waryńskiego, Słowackiego, Krakówek, Konopnickiej,
Kordeckiego oraz ulic do nich przyległych. Spotkanie
odbędzie się 23.08.2016r. o godz.
18:00 w Muzeum Regionalnym w Brzezinach
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Młodzież z Brzezin na spotkaniu z papieżem Franciszkiem

Ogromne wzruszenie, spotkania i rozmowy z młodymi z każdego zakątka globu,
wspaniałe przeżycia na długo pozostające
w pamięci – w taki sposób można podsumować obecność młodzieży Regionu Brzezińskiego na 31. Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie w dniach 26 - 31 lipca
z udziałem papieża.
Program Światowych Dni Młodzieży
obejmował m.in. centralne dni spotkań
młodzieży z Ojcem Świętym oraz towarzyszące im wydarzenia o charakterze duchowym i kulturalnym. Młodzi uczestniczyli w różnego rodzaju katechezach,

spotkaniach ze wspólnotami i ruchami religijnymi działającymi w wielu miejscach
świata. Duże zainteresowanie wzbudziły koncerty oraz znakomicie opracowane
inscenizacje.
„Spotkania z papieżem, rozmowy między uczestnikami, przeciwności losu, odnajdywanie w nich chwil szczęścia, radzenie sobie z trudnościami, reakcje bliskich
osób w obliczu tych sytuacji… To wszystko ukazało nasze charaktery w nowym
świetle i przyczyniło do samodoskonalenia” – relacjonuje Joanna Tracz.
Pierwszym miejscem spotkań były
krakowskie Błonia, gdzie młodzi integrowali się z zagranicznymi gośćmi, tańczyli przy lednickich piosenkach, ale także
poznawali kulturę pielgrzymów różnych
stron świata. Kiedy Ojciec Święty przyjechał na Błonia, został powitany radosnymi okrzykami ,,Papa Francesco” oraz
głośnymi brawami. Z ogromną uwagą
młodzi słuchali przemówień papieża trafiających do niejednego serca i sumienia.
Papież z wiarą wskazywał, że młodzi są

świadkami Chrystusa, nadzieją świata i to
do nich należy głoszenie nauk Jezusa. Jednocześnie Franciszek wyraził ubolewanie
z powodu młodych ludzi, którzy poddali się bez podjęcia walki, a swoim „nudnym życiem” zarażają innych lub lgną do
,,sprzedawców fałszywych iluzji”.
Na Błoniach zostało również przeprowadzone wyjątkowe nabożeństwo Drogi
Krzyżowej, połączone z prezentacją polskich wspólnot świadczących uczynki miłosierdzia. ,,Droga Krzyżowa z papieżem
była dla mnie niezwykłym momentem
podczas ŚDM. Nadal jestem wzruszona
do głębi, że mogłam brać udział w takim
wydarzeniu, które poprzez modlitwę zjednoczyło ludzi z całego świata” – podkreśla
Agnieszka Szymańska.
Brzezińska grupa uczestniczyła także
w spotkaniach w podkrakowskich Brzegach połączonych z całonocnym czuwaniem. Tu z kolei papież nawoływał, aby
młodzież była aktywna, nie poddawała się społecznemu paraliżowi i nie myliła szczęścia z wygodą. Następnego dnia,
nawiązując do spotkania Jezusa i Zacheusza, papież zapewnił zebranych, że pomimo defektów, grzechów, niedoskonałości, są piękni w oczach Boga. Zachęcił,
by pokonać swój wstyd i powierzyć życie
Jezusowi, aby szerzyć dobro i pokonywać
krytykę tłumów. Franciszek nakłaniał do
budowania jedności narodów, do pomocy
w obliczu szerzącego się w świecie przelewu krwi. ,,Był to fantastyczny czas! Dzięki spotkaniom z papieżem czułam, że Bóg
i Jego Syn tam są i czuwają nad nami. Podczas pobytu w Krakowie jeszcze bardziej
zbliżyłam się do Boga” – wspomina Marta Kobus.
Młodzi Regionu Brzezińskiego na długo zapamiętają wydarzenia z Krakowa, co
potwierdzają opinie wyrażone przez niektórych uczestników ŚDM. Młodzież już
dziś planuje kolejny wyjazd na następne
Światowe Dni Młodzieży w Panamie.
a.j.

„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.

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w środę 31 sierpnia - UWAGA -
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Sukcesy kolarzy w Nutella Mini Tour de Pologne

Wprawdzie wyścigi kolarskie w Rio de
Janeiro dawno się zakończyły, ale swoje
małe igrzyska mieli niedawno zawodnicy
klubu kolarskiego Raz Na Wozie Brzeziny
MTB Team. Brzezinianie spisali się znakomicie podczas największego w Polsce touru kolarskiego dla młodszych adeptów
kolarstwa pod nazwą Nutella Mini Tour
de Polonge.
Zawody odbywały się w największych miastach naszego kraju i brało
w nich udział ponad stu kolarzy z Polski
i zagranicy. Kusiło wejście na podium,
gdzie nagrody i medale w blasku fleszy,
kamer telewizyjnych i fanfar, wręczane
były przez ministrów, wojewodów i prezydentów światowych związków kolarskich. Nic dziwnego zatem, że mimo niewielkiego dystansu 5 kilometrów, każdy
zawodnik próbował zająć najwyższą pozycję, a najlepiej zdobyć jedno z miejsc
na podium. Nasi zawodnicy startowali w trzech miastach: Warszawie, Katowicach i Krakowie. W ubiegłym roku
w Krakowie Dawid Skwarka zdobył
drugie miejsce. W tym roku było lepiej.
W Warszawie Mateusz Gwiazda po kilkudziesięciu metrach od startu prowadził
cały 132-osobowy peleton. Niestety, upadek na mokrej od deszczu ulicy Karowej
odebrał mu prowadzenie. Jednak przed
metą młody brzezinianin odrobił straty
i zdobył srebrny medal. Trzecie miejsce
również zajął brzezinianin Mateusz Konwiński. Na podium nagrody i medale nasi
zawodnicy odebrali z rąk ministra sportu

Witolda Bańki, wiceprezydenta Warszawy i prezydenta Europejskiej Federacji
Kolarskiej.
W młodszej grupie wiekowej startowała Weronika Skrzyńska i młodszy
brat Mateusza Gwiazdy, Dawid. Weronika była bardzo blisko podium, na mecie
zameldowała się szósta. Na trzydziestym
miejscu linię mety przekroczył natomiast
Dawid Skwarka.
Weronika nie zrezygnowała z dalszej rywalizacji i następnego dnia wystartowała w Katowicach. Tym razem,

po pięknym starcie, do końca utrzymała bardzo dobrą pozycję i linię mety
przekroczyła na medalowym trzecim
miejscu. W Katowicach na placu przed
„Spodkiem” trofea wręczali wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, prezydent
Katowic Marcin Krupa i prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wacław Skarul.
Ostatni dzień zawodów rozegrano
w Krakowie. Start i meta miały miejsce
na Rynku Głównym. Startowało trzech
naszych zawodników: Mateusz Gwiazda,
Gabriel i Beniamin Świerczyńscy. Gabriel
zajął czterdzieste miejsce, a jego młodszy brat Beniamin dwudzieste siódme.
Mateusz Gwiazda długo jechał na czterdziestym miejscu. Dopiero w połowie
trasy na niewielkim podjeździe w okolicach Barbakanu pokazał klasę, wymijając większość zawodników i dzięki temu
metę przekroczył na drugiej pozycji, zdobywając kolejne medalowe miejsce. Trofea w Krakowie otrzymał z rąk prezydentów światowej i europejskiej federacji
kolarskiej. Kolarze klubu Raz Na Wozie
Brzeziny MTB Team na podium stawali
trzykrotnie.
Warto wspomnieć, że sukcesy były
możliwe dzięki Urzędowi Miasta Brzeziny, firmom Inter-Solar, TTM i Dynamo
Łódź. Między innymi dzięki tej pomocy nasi utalentowani kolarze mogli reprezentować miasto na krajowych arenach
ubrani w koszulki z herbem Brzezin.
Dawid Saj

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 a) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z wyłączeniem
pkt 1b) i 1c) przeglądu rocznego stanu technicznego elementów budynków zarządzanych przez TBS
w Brzezinach Spółka z o.o. stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego.
Wykaz nieruchomości wraz z ich powierzchnią użytkową do pobrania w siedzibie Spółki w godzinach pracy od
dnia 12.08.2016 r. ( pokój nr 3). Prosimy podać w ofercie cenę brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Kryterium wyboru oferty :
- cena 100%
Termin składania ofert :
- do 29.08.2016 r. do godz. 1400
Miejsce składania ofert :
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego
budynków stanowiących własność Powiatu Brzezińskiego”, należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat) w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane kopię uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z kopią aktualnego
zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Bliższych informacji udziela dział ADM spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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ZAWIADOMIENIE
Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokale mieszkalne :
- nr 8 - pokój z kuchnią (31,63 m2),
- nr 17 - pokój z kuchnią (31,63 m2),
- nr 19 – pokój z aneksem kuchennym (21,63 m2),
usytuowane w nowo wybudowanym budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.
Zgodnie z uchwałą nr XIV/89/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15.09.2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Brzeziny, lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku przeznacza się do wynajmu
w drodze konkursu osobom, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem lokalu nie przekracza:
1) 300 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 250 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Uprawnionymi do najmu lokali mieszkalnych są :
1. osoby, które utraciły lokale w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego, które przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą
prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny;
2. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, które przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny. Pierwszeństwo mają osoby, które zajmują lokal o powierzchni użytkowej przekraczającej normatywną powierzchnię użytkową uprawniającą
do przyznania dodatku mieszkaniowego;
3. rodziny spełniające na dzień złożenia wniosku kryteria ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014
r. poz. 1863), zamieszkałe w lokalach o powierzchni użytkowej nie większej niż 40 m2, które przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny
samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo własności lokalu
mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny. Pierwszeństwo wynajmu mają osoby, które przekażą lokal o większym metrażu;
4. osoby posiadające ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, które przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny
samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo własności lokalu
mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny.
5. Lokale mieszkalne, które nie zostaną wynajęte osobom określonym wyżej przeznacza się dla innych osób, które przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo
własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny.
Lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku mogą być wynajęte osobom spełniającym kryteria określone w pkt 1- 5 jeżeli nie
zalegają z zapłatą należności za zajmowany obecnie lokal i w okresie ostatnich 12 miesięcy zaległości nie przekraczały 3 krotnej wysokości miesięcznych należności za lokal.
Osoby spełniające wyżej wymienione wymogi, zainteresowane najmem mieszkania powinny złożyć w terminie:
następujące dokumenty:

od 10 sierpnia 2016 r. do 19 sierpnia 2016 roku

1. wypełniony wniosek (wzór wniosku do pobrania w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny lub na stronie internetowej www.brzeziny.pl);
2. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy ubiegającego się
o lokal uzyskanych w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego:
1) w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaświadczenie o wysokości dochodu,
2) w przypadku emerytów i rencistów zaświadczenie z ZUS o wypłaconym świadczeniu lub odcinki renty,
3) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie o uzyskanym dochodzie
3. w przypadku osób niepełnosprawnych, orzeczenie właściwego organu o ustalonym stopniu niepełnosprawności;
4. w przypadku, gdy wniosek składa osoba zamieszkała w lokalu stanowiącym jej własność wyrażająca chęć przeniesienia prawa własności tego lokalu na rzecz Miasta Brzeziny, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność lokalu (akt notarialny lub
wypis z księgi wieczystej) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta
Brzeziny w drodze darowizny.
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza
16 pok.110.
Uwaga : wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!
Stawka czynszu za lokal w budynku przy ul. Świętej Anny 35A, na dzień ogłoszenia konkursu wynosi:

6,00 zł za m2

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w środę 31 sierpnia - UWAGA -
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Dożynki gminno-parafialne w Rogowie
W tym roku dożynki gminno-parafialne w
Rogowie postanowiono połączyć z odpustem w tamtejszej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Program ograniczono do mszy świętej dziękczynnej i wieczornego koncertu. „W tych trudnych dla rolnika czasach

potrzeba bowiem odrobiny skromności” –
wyjaśnia wójt gminy Rogów Daniel Kołada.
Uroczystości rozpoczęły się procesją wokół kościoła. Na czele delegacji wieńcowych
szli starostowie tegorocznych dożynek –
Piotr Szczodrowski i Katarzyna Ćwiklińska
– oboje z Marianowa Rogowskiego. Poszczególne sołectwa przygotowały ozdobne bochny chleba, a sołectwo z Przyłęka Dużego

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 a) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z wyłączeniem
pkt 1b) i 1c) przeglądu rocznego stanu technicznego elementów budynków zarządzanych przez TBS
w Brzezinach Spółka z o.o. stanowiących własność Miasta Brzeziny.
Wykaz nieruchomości wraz z ich powierzchnią użytkową do pobrania w siedzibie Spółki w godzinach pracy od
dnia 12.08.2016 r. ( pokój nr 3). Prosimy podać w ofercie cenę brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Kryterium wyboru oferty :
- cena 100%
Termin składania ofert :
- do 29.08.2016 r. do godz. 14:00
Miejsce składania ofert :
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego
budynków stanowiących własność Miasta Brzeziny”, należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat) w godzinach
8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane kopię uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z kopią aktualnego
zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Bliższych informacji udziela dział ADM spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060
Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 a) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z wyłączeniem
pkt 1b) i 1c) przeglądu rocznego stanu technicznego elementów budynków stanowiących własność TBS
w Brzezinach Sp. z o.o.
Wykaz nieruchomości wraz z ich powierzchnią użytkową do pobrania w siedzibie Spółki w godzinach pracy
od dnia 12.08.2016 r. ( pokój nr 3). Prosimy podać w ofercie cenę brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Kryterium wyboru oferty :
- cena 100%
Termin składania ofert :
- do 29.08.2016 r. do godz. 14:00
Miejsce składania ofert :
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego
budynków stanowiących własność TBS w Brzezinach Sp. z o.o.”, należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat) w
godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane kopię uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z kopią aktualnego zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Bliższych informacji udziela dział ADM spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

okazały wieniec. W korowodzie podążali też liczni goście, m.in. starosta brzeziński
Edmund Kotecki, wójt gminy Jeżów Anna
Szeligowska, Komendant Powiatowy Policji
insp. Cezary Petrus, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jarosław Tomaszewski, prezes zarządu powiatowego OSP dh Krzysztof Czułno oraz prezes Rejonowego Koła
Pszczelarzy Zbigniew Sokołowski. Mszę
świętą dziękczynną, która rozpoczęła się
o godzinie 12, celebrowali natomiast zaproszeni przez proboszcza Jana Kozaka księża
– wicedziekan dekanatu brzezińskiego, proboszcz parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża
w Brzezinach ks. Mariusz Wojturski, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
ks. dr Kazimierz Dąbrowski oraz proboszcz
parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Świnach
ks. Jarosław Życki. Starostwie dożynkowi
przekazywali dziękczynne bochny zarówno
na ręce księży jak i władz gminy Rogów, które reprezentowali wójt Daniel Kołada oraz
przewodniczący Rady Gminy Robert Góra.
Oczywiście, po mszy tradycyjnie dzielili oni
chlebem i miodem, nie mogło go bowiem
zabraknąć dla żadnego z mieszkańców. Uroczystościom dożynkowym towarzyszył znany w całej okolicy odpust z licznymi kramami i atrakcjami dla starszych i młodszych.
O godzinie 17.00 przewidziano natomiast
występy dwóch lokalnych zespołów – Mode-Mix z Koluszek i Pilage z Brzezin.
TOM
Fotorelacja str. VII

FIRMA MAINS S.C.
zatrudni pracownika
na stanowisko:
Monter urządzeń elektrycznych
na podstawie umowy o pracę.
Możliwość przyuczenia
Oferty proszę składać
pod adresem mailowym
office@mains.pl
lub kontaktować się telefonicznie
46-8752777

Firma EKO-GAZ

(Brzeziny, ul. Waryńskiego 8)

zatrudni kierowcę kat. C

Telefon 885 052 000

11

18. 08. 2016 r.

Odpust Porcjunkuli u franciszkanów

2 sierpnia w brzezińskiej parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu świętowano Uroczystość Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Jest ona patronką Prowincji Zakonnej z siedzibą w Krakowie, do której
przynależy brzeziński klasztor oo. Franciszkanów. Sumę odpustową o godzinie 18 odprawił dziekan dekanatu koluszkowskiego ks. Krzysztof Nowak. Na
jej zakończenie wierni uczcili też św.
Franciszka z Asyżu poprzez ucałowanie
relikwii.
Kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Porcjunkuli św. Franciszek otrzymał w XIII wieku w darze
od benedyktynów, a następnie odbudował ją, postępując zgodnie ze słowami, które miał usłyszeć od Chrystusa:
„Franciszku, idź, odbuduj mój kościół,
gdyż popada w ruinę!". Według podania, znajdująca się 2 km na południe od
Asyżu świątynia została ufundowana w
VI w. przez pielgrzymów wracających z
Ziemi Świętej. Mieli oni tam przywieźć

BOGREX Grzegorz Lipiński

Niesułków Kol. 26
95-010 Stryków

tel. 602 687 528
bogrex@tlen.pl
www.bogrex.pl

-sprzedaż kostki brukowej i granitowej
-kompleksowe usługi brukarskie
-usługi koparko – ładowarką
-roboty ziemne, wykopy
-niwelacja terenu

grudkę ziemi z grobu Matki Bożej. Na
podarowanym terenie powstały szałasy pierwszych naśladowców św. Franciszka. Po śmierci świętego niewielka
kapliczka stała się miejscem jego kultu. Dzisiaj miniaturowa świątynia znajduje się wewnątrz Bazyliki Matki Bożej
Anielskiej.
TOM

Arcybiskup
odwiedzi Brzeziny
W niedzielę 21 sierpnia arcybiskup
senior ks. Władysław Ziółek odprawi
o godzinie 11.00 uroczystą sumę odpustową w parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej. Sześć lat wcześniej – 1 lipca 2010, jeszcze jako metropolita łódzki, erygował on tę parafię,
wyodrębnioną w granicach dotychczasowego ośrodka duszpasterskiego pod
wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej,
powołanego dekretem z dnia 19 listopada 2008 roku.
Msze święte w kaplicy NMPCZ
w niedzielę 21 sierpnia zaplanowano
o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00. Nie będzie natomiast mszy o godz. 12.15.
TOM

Zakład z tradycjami zatrudni
szwaczki i chałupniczki.
Stała praca, dogodne warunki.

Tel. 606 769 490

Rogów, dnia 18 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrębu Józefów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), realizując
uchwałę Nr 26/V/2015 Rady Gminy w Rogowie z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Józefów zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrębu Józefów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 sierpnia 2016 r.
do 23 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów. Z niezbędną
dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063
Rogów, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
19 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów
o godzinie 13.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Rogów
na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
− bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów,
− w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: sekretariat@rogow.eu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
okresie od 26 sierpnia 2016 r. do 10 października 2016 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rogów.
Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy w Rogowie.
Wójt Gminy Rogów
/ - / Daniel Kołada

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w środę 31 sierpnia - UWAGA -

12

18. 08. 2016 r.

drobne ogłoszenia
Motoryzacja

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kraj, 508 301 062

kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe

SZWACZKI zatrudnię, praca cały rok, 663 496 011

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

zabudowy, stoły drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875

ZATRUDNIĘ brukarzy i pomocników, 508 301 062

bez opłat, 505 927 959

ROWERY używane – serwis, naprawa, sprzedaż,

ZATRUDNIĘ brygadzistę

AUTO-SKUP każde, 500 484 727

792 934 565

508 301 062

do kostki brukowej,

KUPIĘ auto do, 1000zł, 509 099 286

OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471

ZATRUDNIĘ SZWACZKĘ -Sukienki: Tkanina, dzianina,

SPRZEDAM przyczepę traktorową ,wywrotkę do tyłu

DACHY – krycie papą termozgrzewalną i docieplanie

504 047 314

604 607 306

stropodachów, 510 109 832

OPERATORA koparki zatrudnię, 505 570 166

LPG-montaż-serwis, AUTO-Naprawa, 600 148 628

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

ZATRUDNIĘ kierowców kat. C+E , praca w kółkach,

SPRZEDAM traktor MF-135, 47 KM, mechanicznie

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

606 481 699

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

DACHY profesjonalnie, papa termozgrzewalna,

ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E kraj, 603 793 543

46 874 28 81

malowanie, smarowanie – z gwarancją, 500 044 496

ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E zagranica, 603 793 543

PRZYCZEPA 6t, Siewnik, 788 264 336

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

HURTOWNIA budowlana „Tobartus” w Jeżowie zatrudni

SPRZEDAM VW Passat 98r., 506 944 176

600 086 995

specjalistę/stkę ds. sprzedaży, magazyniera oraz kierowcę

SKUTER sprzedam stan idealny, 516 061 980

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

C+E Hds, 601 692 302

SPRZEDAM Małysz stan perfekcyjny 1,9TDI, 604 607 306

MATEMATYKA, angielski, tel. 503 141 771

PRZYJMĘ pracownika z doświadczeniem na dachy,

SPRZEDAM Fiat 126 p, rok prod. 2000.Pierwszy

POMPY ciepła – hydraulika rekuprecyjna, 724 633 009

661 870 354

właściciel, przebieg 93.000 (46)874 52 71 lub 510 636 727

NAPOJE na wesela i imprezy okolicznościowe hurtowe

PRZYJMĘ pracownika do zakładu pogrzebowego

SPRZEDAM Daewoo Matiz rok 1999 , stan b. dobry,

ceny, dowóz do klienta, 660 170 744

w Koluszkach (mile widziane doświadczenie) stały etat

695 248 086

UKŁADANIE kostki brukowej krótkie terminy kontakt,

lub dorywczo, 693 222 303

SPRZEDAM HONDE Shadow VT 125, 607 263 321

537-954-994

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

SPRZEDAM Audi 80, 604 607 306, 46 874 28 81

BUDOWA domów, budynków gospodarczych,

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 514 288 649

Usługi

783 117 546

ZATRUDNIĘ prasowaczkę i szwaczki, 500 448 129

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż –

ZATRUDNIĘ pracownika do pracy na dachach , prawo

ORGANIZACJA domowych imprez okolicznościowych

producent 503 572 046

jazdy

(imieniny, urodziny, chrzciny, kinderbale z fontanną

DACHY od A do Z, 661 870 354

SZWACZKI -praca cały rok, 509 869 237

czekoladową, itp.), 507 05 33 44

TYNKI maszynowe, remonty , docieplenia, 514 723 688

„INSIDE” zatrudni szwaczki, prasowaczkę Stare Koluszki

TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03

ELEKTRYK- anteny, alarmy,napędy, monitoring,

7e,

kategorii B, 721 160 085

DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy, docieplenia,

domofony, 515 362 050, www.instalmed.pl

602 776 665

elewacje, poprawki, wnętrza płyty K-G, gładzie, glazura,

PANI CZYŚCIUTKA- sprzątanie-powierzchnie,okna,

ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli, 502 148 234

terakota, 669 477 012

507 121 173

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 664 597 688

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

SKŁAD „BRZEZIŃSKI” zaprasza po najlepszy polski

ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817

uprawnienia budowlane, 605 397 614

węgiel!

BRYGADA mixokret, 696 85 72 85

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116 od 22

PIACH płukany, siany, żwir, pospułka, kruszywo,

KOBIETĘ do sprzątania, 722 395 452

do (41)

607 638 292

PRZYJMĘ pomocnika na dachy, 785 534 988

MALOWANIE pokoi i balkonów itp., 600 738 124

PRZYJMĘ szwaczki, 792 023 988

732 313 316

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

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 285 518

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

604 543 817

SZWACZKI i krojczego . Produkcja własna – zatrudnię.

508 537 104

ANGIELSKI-korepetycje, 607 221 015

Nowosolna, 602 356 260

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

PRZYŁĄCZA wod.-kan. Tel: 799 203 990

ZAKŁAD krawiecki zatrudni osoby: do pomocy na

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

AGREGATEM posadzki, 696 857 285

szwalni,do obsługi maszyn (dziurkarki,guzikarki,rygla),

– karcher, 606 495 830

BRUKARSTWO, 696 857 285

605 086 828

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

MALOWANIE, remonty, 721 958 081

ZATRUDNIĘ chałupniczki-szycie, 792 023 988

508 537 104

US ŁUGI koparko-ładowarką i minikoparką.

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź, Nowosolna, 606 892 107

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

tel: 799 203 990

POTRZEBNA dziewczyna do pracy w handlu obwoźnym

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

PRANIE ciśnieniowe, Lipiny, 601 929 461

z okolic Rogowa, Mrogi Dolnej ,512 462 175 do 32 Malka-

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H -

Dojazd!!!

ul. Wojska Polskiego 38D, 697 977 590

889 994 992

Praca

ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata
oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 507 974 929

Kozłowska
ZATRUDNIĘ piekarza/ cukiernika do pracy w piekarni,
502 849 008

www.odslonka.pl

ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice koło

ZATRUDNIĘ pracownika gospodarczego, magazyniera,

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

Koluszek, 508 860 054

508 301 062

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

ZATRUDNIĘ mężczyznę z prawem jazdy, 512 462 175,

ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym

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

514 891 749

kategorii C+E + karta kierowcy- weekend w domu,

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa

Polska-Niemcy-(Benelux)-Polska, 502 297 568

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

o pracę, 506 188 477

ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 605139 221

budowlanego, 510 809 025

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E transport krajowy 5 dni

KOSMETYCZKĘ i fryzjerkę, Andrespol, 600 521 173

w tygodniu, 669 903 180, 601 812 617

ZATRUDNIĘ pomoc w zakładzie krawieckim, 500 285 518
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ZATRUDNIĘ pracownika na stację paliw w Paprotni

SPRZEDAM działkę budowlaną 2200m3 w Bronowicach

SKLEP na targowisku miejskim do wynajęcia,

znajomość komputera, wyk. Średnie, 602 721 923

w tym staw 400m3- woda, światło na działce, 788 816 249

516 255 570 po 17.00
SPRZEDAM mieszkanie 60 m2, 511 159 202

FARMER sp. z o.o zatrudni pracownika do obsługi wago-

POSZUKUJĘ domu lub mieszkania do wynajęcia ,

pakowarki . Tel. kont. 504 184 065

Brzeziny

ZATRUDNIĘ chałupniczki , proste szycie, 602 466 902

M-6 sprzedam parter, 886 423 100

, 792 470 799

GARAŻ przy Urzędzie, 504 044 904

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

ZATRUDNIĘ pracownika na produkcję do stolarni –

W kamienicy 40m2 do remontu, bez czynszowe

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,

Brzeziny 10zł/h, 882 928 505

sprzedam

grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki

NAWIĄŻĘ współpracę z lektorem języka angielskiego,

(46) 833 77 08 -wieczorem

urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,

692 775 167

KUPIĘ mieszkanie w bloku 2/3 pokojowe, 531 892 673

Targowisko Miejskie.

ZATRUDNIĘ sprzedawcę do sklepu alkoholowego

SPRZEDAM mieszkanie 42m2 Brzeziny ul. Moniuszki,

KUPIĘ zboże, 508 471 814

w Andrespolu, 795 512 944

664 811 218

SKUP macior, knurów, bydła i trzody chlewnej,
726 879 139

i okolice, 694 100 077

Różne

PRZESZYCIA dla małej szwalni lub zespołu chałupniczek,

SPRZEDAM M-4 68m2 z garażem Żeromskiego

661 121 966

200.000zł., 603 698 833

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

KIEROWCA -B C E poszukuje stałej pracy, 665 355 057

KUPIĘ mieszkanie w bloku do 50m2, 531 892 673

silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102

ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego kobiety oraz

SPRZEDAM kawalerkę , Rogów Leśna, 605 138 765

WYPRZEDAŻ węży strażackich, 604 227 209

mężczyzn 512 159 406 po godz. 18

SPRZEDAM dom 120m z 2010r Helenów gm. Brzeziny

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko

ZATRUDNIMY pomoc krojczego, 506 188 477

380.000,- 606 595 694

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

FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała praca,

SPRZEDAM dom 172m2, działka 1700m2 Moskwa-

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

zatrudnienie, bardzo dobre warunki , miła atmosfera,

Nowosolna . Do zamieszkania, 601 380 051

46 874 28 81

509 233 753

MIESZKANIE do wynajęcia 50m2, 608 381 009

SPRZEDAM meble STYLIUS, 791 285 454

ZAKŁAD krawiecki zatrudni sprzątaczkę 3 razy

SPRZEDAM działkę 1,33ha Witkowice, 661 900 410,

LABLADORY – szczenięta, 660 854 640

w tygodniu, 509 233 753

782 342 455

SPRZEDAM łóżko sypialniane 180/200 markowe,
604 607 306, 46 874 28 81

ZATRUDNIĘ pracownika do montażu regałów wysokiego

DO WYNAJĘCIA budynek około 150m2 na zakład ,

składowania. Praca na wysokości i w delegacji,

magazyn itp. 517 123 830, 504 633 973

NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul. Krakówek

501 988 220

SPRZEDAM 1ha Wola Cyrusowa Kolonia, 600 645 944

34, 503 491 722

ZATRUDNIĘ do baru kierowcę z samochodem

SPRZEDAM 60m2 ,Bloki, Kulczyńskiego I piętro,

ODDAM ziemię z wykopu stawu, 505 027 487

w weekendy lub w tygodniu, 508 593 330

509 044 638

SPRZEDAM cegłę klinkierową Roben grafit 1,50/szt.

PILNIE zatrudnię kierowców C i C+E, kraj, 5 dni

SPRZEDAM działkę 9400m2 w Koziołkach , rolna

509 328 016

w tygodniu, dobre stawki, 508 230 297

przeznaczona w planie pod budowę domu, budowle

DREWNO opałowe, trociny, 782 652 445

usługowe, magazynowe, gospodarcze. Dojazd asfalt z 2

SPRZEDAM mieszankę zbożową i pszenżyto, 604 358 755

stron. Woda i prąd przy działce!! 603 988 776

PRZYJMĘ gruz , ziemię, 606 607 639

Nieruchomości
SPRZEDAM M-3 ROGÓW 503 964 689

SPRZEDAM działki budowlane od 900-1300m

SPRZEDAM cegłę białą i mieszałkę do kiełbasy 80l.,

DZIAŁKA ul. Jarzębinowa, 788 264 336

w Brzezinach ul. Mrocka – okazyjnie 59zł/m2, 792 433 601

501 420 316

DZIAŁKI budowlane ok. 1000 m2 w Brzezinach, ul.

SPRZEDAM mieszkanie 39 m2 w bloku przy ul. Bohaterów

SPRZEDAM nasiona facelii i łubinu na poplon,

Mrocka, atrakcyjne położenie, dostęp do mediów,

W-wy 3, w tygodniu dzwonić po 18:00, 691 521 223

tel. 606 155 155

607 167 175 po 16.00

SPRZEDAM M-6, 509 171 241

SPRZEDAM stemple budowlane 607 706 656

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka

WYNAJMĘ mieszkanie 36m2 ul. Przedwiośnie 1A m

SPRZEDAM 2 szafy lodówkowe – tanio, 603 610 750

ogrodzona gotowa do zagospodarowania, powierzchnia

11, 602 335 459

ŁUBIN gorzki (46)874 12 14

1500m2, 505 879 777

NOWY lokal 30m2 parter ul. Sienkiewicza wynajmę,

SPRZEDAM balustradę balkonową, 601 371 226

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS,

sprzedam, 508 300 999

SKUP bydła świń, macior, knurów, 726 879 139,

501 431 257

POSZUKUJĘ lokalu do wynajęcia, 510 965 224

602 813 762

DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273

SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy 52m2, 607 263 321

TANIO sprzedam park maszyn szwalniczych, 606 446 827

SPRZEDAM garaż za Urzędem Miasta, 661 398 086

SPRZEDAM mieszkanie 60m2 w bloku z cegły, parter,

PILNIE!! sprzedam łóżko piętrowe i rowerek koła „16”
stan b. dobry, tanio 512 151 362

SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok – Raformacka

603 649 467

16, 502 218 623

WYNAJMĘ sklep spożywczy z wyposażeniem Rogów

SPRZEDAM kopaczkę dwurzędową w dobrym stanie,

SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu – 120 tys.

PGR, 692 611 592

532 599 802

do negocjacji, IV piętro 604 278 815

SPRZEDAM mieszkanie M-3 w Koluszkach, 508 722 119

KUPIĘ podręczniki do II kl. Tech. Logist. 604 280 553

SPRZEDAM działkę 3700m2 z możliwością zabudowy

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

PROSIĘTA, 512 105 749

,okolice Bogdanki 608 022 893

WYNAJMĘ M-5 Głowackiego, 662 518 836

SPRZEDAM podręczniki do kl. I Tech., 604 280 553

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 24m2 (TBS)

3 ha ZALESIONE + siedlisko k/Łodzi, 501 384 860

SPRZEDAM komody pokojowe, 601 929 461

603 610 750

LOKALE użytkowe do wynajęcia-Rogów, 605 784 278

SPRZEDAM pianino, 517 626 244

DZIAŁKI budowlane 1200 m2, 2400 m2 (Zalesie)

WYNAJMĘ garaż przy ul. Głowackiego pow. 18m2,

sprzedam, 661 076 095

531 666 335

SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny, ul.

SPRZEDAM mieszkanie 48,5m2 bloki, 605 884 542

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

SPRZEDAM M-3 lub zamienię na większe, 663 386 699

SPRZEDAM M2 Modrzewskiego 2 36m2 512 987 500

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w środę 31 sierpnia - UWAGA -
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Kiepsko z przygotowaniami piłkarzy
Kiepsko wyglądają przygotowania piłkarzy Startu Brzeziny do rundy jesiennej nowego sezonu łódzkiej klasy okręgowej. Brzezinianie przegrali w meczu kontrolnym z lokalnym rywalem
Polonią Andrzejów, pokonali słabiutki Widok Skierniewice i oddali mecz walkowerem w rozgrywkach Pucharu Polski okręgu łódzkiego. Kibice nie mogą być spokojni o formę piłkarzy
i początek ligowych rozgrywek.
Mecz z Polonią Andrzejów odbył się na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej w Brzezinach. Już w czterdziestej sekundzie golkiper gospodarzy musiał wyciągać piłkę z siatki po
szybkiej akcji lewą stroną piłkarzy z Andrzejowa. Czarno-czerwoni próbowali w pierwszej
odsłonie odrobić straty, ale nie potrafili przeprowadzić składnej akcji. Po zmianie stron rywale z Andrzejowa podwyższyli prowadzenie. Start zagrał lepiej, ale nie zdobył nawet honorowego gola.
Zdecydowanie lepiej wyglądał sparing w Skierniewicach. W 19. minucie goście egzekwowali rzut rożny. W zamieszaniu w polu karnym piłkę do bramki wbił Piotr Grzywacz. Dwie
minuty później przyjezdni mogli podwyższyć prowadzenie, ale akcji nie wykończył Radosław Kamiński. Po wyrównanej pierwszej połowie goście z Brzezin prowadzili 1:0. W drugiej
odsłonie piłkarze Widoku zaatakowali. Sygnał do ataku dał Daniel Paprocki – w 55. minucie wykonywał rzut wolny z odległości około trzydziestu metrów. Po bezpośrednim strzale
bramkarz Startu wyciągnął się jak długi i końcami palców wybił futbolówkę na rzut rożny.
W kolejnej akcji strzelał Damian Sztocki, ale znowu lepszy był golkiper gości. Dwie dogodne
okazje strzeleckie miał Kacper Madej. W 79. minucie Start podwyższył prowadzenie. Błąd popełnił Mateusz Kołaczek, a piłkę z bliska do bramki wbił Radosław Kamiński. W 82. minucie
gospodarze strzelili kontaktowego gola. Akcję lewą stroną pola karnego przeprowadził Piotr
Jaworski, który wycofał piłkę, do której dopadł Rafał Sawicki i umieścił futbolówkę w bramce.
W niedzielę brzezinianie powinni rozegrać spotkanie II rundy okręgowego Pucharu Polski okręgu łódzkiego z rezerwami czwartoligowego Zawiszy Rzgów. Powinni, ale nie rozegrali ze względu na niekompletny skład. Mecz został oddany walkowerem. W razie zwycięstwa
w III rundzie Start spotkałby się prawdopodobnie z trzecioligowym Widzewem Łódź – łodzianie w środę 17 sierpnia o godzinie 17:30 zagrają na wyjeździe z LKS Gałkówek.
W sobotę 20 sierpnia o godzinie 17:00 czarno-czerwoni rozpoczną ligową jesień. W meczu 1. kolejki łódzkiej klasy okręgowej podopieczni trenera Jacka Stańdo zagrają na wyjeździe z Włókniarzem Konstantynów Łódzki. Pierwszy mecz w Brzezinach w ramach 2. kolejki odbędzie się w sobotę 27 sierpnia o godzinie 16:00. Rywalem Startu będą Termy Uniejów.
Dawid Saj
OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 a) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z wyłączeniem pkt
1b) i 1c) przeglądu rocznego stanu technicznego elementów budynków zarządzanych przez TBS w Brzezinach
Spółka z o.o. stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych.
Wykaz nieruchomości wraz z ich powierzchnią użytkową do pobrania w siedzibie Spółki w godzinach pracy od
dnia 12.08.2016 r. ( pokój nr 3). Prosimy podać w ofercie cenę brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Kryterium wyboru oferty :
- cena 100%
Termin składania ofert :
- do 29.08.2016 r. do godz. 14:00
Miejsce składania ofert :
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego
budynków stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych”, należy składać w pokoju nr 5 (sekretariat) w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane
kopię uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z kopią aktualnego zaświadczenia
z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Bliższych informacji udziela dział ADM spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-26-21
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

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
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.
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Bilety na Rynkowskiego i „Intrygę” jeszcze dostępne
Wciąż jeszcze można kupić bilety na zaplanowany 28 sierpnia koncert Ryszarda
Rynkowskiego i spektakl Teatru Kamienica „Intryga”, który odbędzie 11 września.
„Bilety dobrze się sprzedają, w szczególności na >>Intrygę<<, która stanowi nową propozycję kulturalną Muzeum
Regionalnego” – informuje pracownik tej
instytucji, kustosz Anna Kwaśkiewicz.
„Dawno nie byłam w teatrze, a że spektakl będzie w Brzezinach, nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, żeby zobaczyć znanych
i lubianych aktorów” – wskazuje 40-letnia
Iwona – jedna z wielu brzezinianek, które
kupiły bilety.
Niecodzienne widowisko rozpocznie
się 11 września o godzinie 19.30 na letniej scenie Muzeum Regionalnego. „Intryga” to sztuka teatru „Kamienica”, która
łączy w sobie elementy kryminalne i romansowe. Za rolę w tym przedstawieniu
Zbigniew Zamachowski w 2014 r. otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na
Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Prywatnych. Oprócz aktora rodem z Brzezin wystąpią m.in. takie sławy jak Tomasz
Stockinger, Szymon Bobrowski, Joanna Koroniewska oraz Beata Ścibakówna. Przedstawienie wyreżyserował Jan
Englert.
Ryszard Rynkowski, który wystąpi
na scenie plenerowej brzezińskiego muzeum 28 sierpnia o godzinie 19, to posiadacz trzech platynowych i czterech złotych płyt, autor tak znanych utworów jak:
„Szczęśliwej drogi już czas”, „Wypijmy
za błędy” czy „Dziewczyny lubią brąz".
Zbigniew Zamachowski tradycyjnie wystąpi ze swoim gościem. Koncert wzorem lat ubiegłych poprowadzi Monika
Zamachowska.

Bilety na „Intrygę” w cenie 30 i 45 zł
oraz na koncert Ryszarda Rynkowskiego
w cenie 30 zł są w sprzedaży w Muzeum

Regionalnym, Centrum Promocji i Kultury oraz sekretariacie Urzędu Miasta.
TOM

Łódzkie parki na fotografii
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach od
lat współpracuje z Łódzkim Towarzystwem
Fotograficznym. W efekcie praktycznie co
roku w Brzezinach gości jedna z wystaw łódzkich fotografików. Na tegoroczne wakacje
przygotowano ekspozycję ukazującą łódzkie parki oraz architekturę miejską.
„Można obejrzeć wiele parków, których
nie znamy, a są przepiękne” – wskazuje bibliotekarka Maria Mroczkowska. Łącznie
prezentowanych jest 21 fotografii, m.in. autorstwa Mariusza Marcinkowskiego, Sławomira Grzanka, Izabeli i Adama Zielińskich
oraz Mariusza Nowickiego.
Autorzy ci to reprezentanci około
140-osobowego Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, które powstało w 1949 r. Jest
to obecnie najstarsze, nieprzerwanie działające towarzystwo fotograficzne w Polsce. Nie
każdy może jednak do niego należeć, gdyż

FIRMA MAINS S.C.
zatrudni pracownika
na stanowisko:
Monter urządzeń elektrycznych
na podstawie umowy o pracę.
Możliwość przyuczenia
Oferty proszę składać
pod adresem mailowym
office@mains.pl
lub kontaktować się telefonicznie
46-8752777

trzeba wykazać się odpowiednim portfolio.
Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne organizuje m.in. konkurs „Fotografia Miesiąca”
oraz przygotowuje w swojej siedzibie przy
ulicy Piotrkowskiej 102 około 20 wystaw
rocznie. Jedną z nich możemy oglądać do
końca sierpnia w Brzezinach.
TOM

Firma Partners Team
zatrudni do oddziału
w Rawie Mazowieckiej
osoby do lekkiej pracy
manualnej
(wkładanie elementów zabawek
do półproduktu spożywczego).
PRACA SIEDZĄCA. Bezpłatny
dowóz z Brzezin i okolic.
Wymagania: książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych.
Telefon kontaktowy 660-612-263
lub osobiście w siedzibie firmy:
Rawa Maz., ul. Mszczonowska 36
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Brzeziny

Szkoły czekają na eko-pracownie

W Szkołach Podstawowych w Gałkówku Kolonii i Dąbrówce Dużej

zakończyły się prace remontowe mające
na celu przygotowanie pomieszczeń na

eko-pracownie, które decyzją z 30 czerwca dofinansował zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej w ubiegłym roku otrzymała
już z WFOŚIGW dotację w kwocie 33.500
zł na utworzenie ogródka przyszkolnego
o nazwie „Róża wiatrów". Także w ubiegłym roku WFOŚIGW w Łodzi sfinansował pierwszą eko-pracownię dla gminy
Brzeziny, którą usytuowano w Gimnazjum w Przecławiu.
W ramach konkursu WFOŚiGW „Nasza Eko-pracownia" Szkoła Podstawowa
w Gałkówku Kolonii przygotowała projekt
pod nazwą „Młody przyrodnik" i otrzyma
dotację w kwocie 26.201 zł. Projekt Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Dużej nosi natomiast nazwę „Badam, odkrywam, chronię - myślę ekologicznie", a jego dotacja
wyniesie 35.000 zł. Eko-pracownie będą
wyposażone m.in. w stoły laboratoryjne, tablice szkolne, nowe ławki i krzesła,
sprzęt komputerowy, audio-wideo oraz fotograficzny, liczne pomoce dydaktyczne,
a także rośliny doniczkowe.
TOM

Będzie droga do Gaju

przebudowę istniejących zjazdów do posesji
i pól, gdzie nawierzchnia zostanie wykonana z kruszywa. Wzmocnione zostaną także
pobocza, poprawie ulegnie system odprowadzania wód deszczowych i roztopowych
- udrożnione zostaną istniejące przepusty.
Kilka dni wcześniej – 10 sierpnia przekazano teren dla potrzeb przebudowy odcinka drogi z Janinowa do Nowych Skoszew,
który zostanie wyłączony z ruchu na czas
prac. Zadanie to będzie kosztować 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 około 6 metrów.

Gmina Brzeziny oczekuje na decyzję dotyczącą dofinansowania przebudowy drogi
w Poćwiardówce. Na to zadanie złożony był
wniosek do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, który został już
pozytywnie zweryfikowany. W ramach inwestycji istniejąca jezdnia ma zostać poszerzona a na całej szerokości przebudowanej
drogi wykonana będzie nowa nawierzchnia
bitumiczna. Ten zakres prac zrealizowany
zostanie na odcinku około 1,5 km. Wzdłuż
drogi, w ciągu zabudowy mieszkaniowej na
odcinku ok. 800 mb powstanie chodnik dla
pieszych wraz ze zjazdami do posesji. Na
pozostałym fragmencie drogi wykonane
zostaną pobocza gruntowe.
TOM

16 sierpnia oddano plac budowy, gdzie
powstanie 567-metrowy odcinek drogi do
Gaju. Jest to efekt porozumienia, jakie samorząd gminy Brzeziny zawarł z gminą
Koluszki.
Wspomniany odcinek biegnie bowiem
przez teren gminy Koluszki, która jest realizatorem inwestycji. Gmina Brzeziny,
jako zarządca tej drogi na mocy zawartego z Gminą Koluszki porozumienia, dofinansuje to zadanie kwotą do wysokości
307.654 zł, przy całkowitej wartości zadania
brutto 327 654 zł. Wykonawca z Piotrkowa Trybunalskiego na podbudowie z kruszywa wykona nową nawierzchnię jezdni z
mieszanek mineralno-bitumicznych. Szerokość jezdni po przebudowie wyniesie 4 m
a na łuku drogi do 5 metrów. Planuje się też

OGŁOSZENIE!
Gmina Brzeziny informuje mieszkańców, że od 16 sierpnia 2016 r.
rozpoczną się roboty drogowe w miejscowości Janinów – odcinek drogi
od drogi powiatowej Nr 5100E do granicy z Gminą Nowosolna.
Droga na czas robót wyłączona zostanie z ruchu.
Szanowni mieszkańcy!
Jeśli podróżujecie tą drogą to prosimy o zaplanowanie zmiany trasy
przejazdu. Roboty drogowe mogą potrwać do końca września 2016 r.
Za utrudnienia przepraszamy!
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W 96. rocznicę „Cudu nad Wisłą”

III

Przebudowa drogi w Tadzinie
IV

10 sierpnia nastąpił odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr
2937E biegnącej przez miejscowość Tadzin. Prace dotyczyły odcinka o długości
840 metrów.
Inwestycję podzielono na dwa zadania. Pierwotnie samorząd powiatowy planował bowiem przebudować 500
metrów, lecz korzystny wynik przetargu

i wsparcie samorządu gminy Brzeziny
pozwoliły poszerzyć zakres prac. Koszt
całego zadania to blisko 200 tys. zł, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 39.450 zł, a z gminy
Brzeziny 40.000 zł. Za te środki odtworzono nawierzchnię jezdni oraz wyrównano drogę, gdyż wcześniej miała różną
szerokość – od 4,80 do 5,10 m, a obecnie
będzie to 5 metrów.
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W tym roku samorządowcy z powiatu
planują jeszcze wykonać nakładki cienkowarstwowe za około 300 tys. zł w miejscowościach Witkowice, Jeżów, Kosiska,
Wola Cyrusowa, Kałęczew i Zawady.
Ze środków na usuwanie szkód popowodziowych przekazanych przez Urząd
Wojewódzki planuje się także przebudowę skrzyżowania w Witkowicach oraz
odcinka drogi w Olszy.
TOM

Aktywnie i interesująco, czyli wakacje w CPiK

Gry, zabawy, zajęcia w plenerze, wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwiedzanie rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi,
zmagania sportowe na Orliku „Zielonka"
– to tylko niektóre atrakcje, jakie Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach przygotowało podczas tegorocznych półkolonii
wakacyjnych.
Zajęcia wakacyjne rozpoczęły się 25
lipca. Przez trzy dni w tygodniu na uczestników półkolonii czekały rozmaite spotkania tematyczne, jak np. „Spotkania
z wakacyjną książką", „Strażak w mieście", „Dzień z dziennikarzem", „Zabawy
i piosenki półkolonijne" oraz „Dzień teatralny". Dzieci biorące udział w warsztatach zapoznały się z zagadnieniami
bezpieczeństwa ruchu drogowego przedłożonymi przez sierż. sztab. Artura Nogalskiego z brzezińskiej KPP. Dużym

zainteresowaniem cieszyły się wycieczki do strażnicy przy ul. Waryńskiego w
Brzezinach, podczas których dzieci mogły
obserwować pracę strażaków, obejrzeć i
„wypróbować" sprzęt strażacki stosowany
podczas interwencji. Natomiast w czasie
wyjazdu do Radia Łódź uczestnicy półkolonii zwiedzali siedzibę rozgłośni, przyglądali się również pracy dziennikarzy i
innych osób współtworzących redakcję
radiową. Zajęciom wakacyjnym towarzyszyły prelekcje oraz ćwiczenia manualne.
Oprócz zabawy opracowano zajęcia przybliżające życie i twórczość H. Sienkiewicza, którego rok obecnie obchodzimy, jak
również zajęcia teatralne, na zakończenie
których dzieci przedstawiły inscenizację
jednej z bajek. Wychowawcy dbali także, by dzieci przestrzegały zasad dobrego wychowania, m.in. poprzez stosowanie
zwrotów grzecznościowych. Spotkania
ostatniej grupy uczestników rozpoczęły
się 16 sierpnia i potrwają do 24 sierpnia.
a.j.

Serwis informacyjny Miasta Brzeziny:

Kultura, sport, zdrowie, edukacja: wyślij SMS o treści TAK.KU na numer 664 079 910 Drogi, zagrożenia pogodowe, awarie:
wyślij
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Stare Miasto i zaginione miasto
Stare Miasto to jedna z najstarszych ulic
Brzezin – dzisiejsza ulica J. Piłsudskiego (do
rejonu ul. T. Rejtana). Zaginione Miasto to
legendarny „Krakówek” na łąkach – zaczątek miasta Brzeziny opuszczony w XVII w.
I. Stare Miasto
Dziś centralnym miejscem Starego Miasta jest pałacyk romantyczny – od 1980 r.
siedziba Muzeum Regionalnego. Pałacyk
ceglany w stylu neogotyckim, miniaturę średniowiecznego zamku ufundował architekt
powiatowy Karol Kleiber.
W zabytkowym obiekcie w stylu angielskich pałacyków myśliwskich eksponowana jest głównie historia Brzezin. Dla czasów „miasta krawców” z końca XIX i pocz.
XX w. są wystawy obrazujące urządzenie
warsztatu krawiectwa nakładczego, dzieje
żelazka i maszyn do szycia. Zgromadziłem
kolekcję żelazek obejmującą blisko 250 eksponatów różnych typów, w tym 60 maszyn
oraz kilkadziesiąt przyborów. Są to zapewne
największe tego rodzaju zbiory w Polsce. Są
bogate zbiory etnograficzne – strój ludowy,
narzędzia, rzemiosło wiejskie. Z dziedziny
historii także zbiory zdjęć i archiwaliów, kolekcja naczyń domowych z XIX w. Ciekawe
są meble po konserwacji.
Na fasadzie pałacyku są dwie biograficzne tablice pamiątkowe i ZHP. Nowsza upamiętnia fakt urodzenia się tu w 1961 r. Zbigniewa Zamachowskiego, dziś wybitnego
aktora. Zanim wybudowano pałacyk, stał tu
dworek rodziny Buynów. Urodzili się w nim:
Adam Buyno (1875-1939), wybitny działacz PPS i współpracownik J. Piłsudskiego
oraz jego młodsza siostra Maria (1877-1952)
z męża Arctowa, znana pisarka dla dzieci
i młodzieży. Jej pamięć również utrwala tablica granitowa. W stronę miasta położona
jest zabytkowa, klasycystyczna willa Mazowity z 1904 r. Naprzeciwko odrestaurowana kamienica w stylu neorenesansowym.
W tym stylu jeszcze okazalsza kamienica
przy rogu ul. 1-Maja.
Stare Miasto, fragment traktu łęczyckiego, nazywane tak już w poł. XVI w. obrodziło wybitnymi Polakami. W pobliżu
dzisiejszego Muzeum, na ul. Grobla (dziś
Spacerowa), urodził się wybitny działacz
ariański, ojciec tej literatury w języku polskim – Grzegorz Paweł z Brzezin (1521-1595)
syn mieszczanina Zagrobelnego. Niedaleko stoi jedyna zabytkowa chałupa drewniana (zielona) z jakich składały się Brzeziny aż
do 1882 r. (w 1860 r. było ich 344). W takich
domach, mieszczących zwykle trzy rodziny, urodzili się znani brzezinianie, synowie
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rzemieślników: działacz niepodległościowy
PPS, a podczas okupacji przewodniczący
ogólnopolskiej Rady Pomocy Żydom „Żegota”, Julian Grobelny (1893-1944); pochodzący z rodziny żydowskiej, twórca istniejącego
kinoteatru w Amsterdamie (1932 r.) w oryginalnym „stylu Tuszyńskiego” – Abraham
Tuszyński. (1886-1942). Tablica granitowa na bloku upamiętnia dawne gospodarstwo rodziny Wincentego Matuszewskiego
(1870-1918) – wybitnego działacza SDKPiL,
uczestnika i męczennika Rewolucji Październikowej na Syberii.
Stąd ulicą 1 Maja (dawniej Kozia i Krótka), tak nazwaną w 1932 roku, dochodzimy
do mostu na Mrożycy.
II. Zaginiony „Krakówek”
Tam po obu stronach ul. Waryńskiego
łąki kryją najstarszą część miasta Brzeziny
z czasów XIV-XVII w. nazywaną „Krakówkiem” (należy go odróżnić od ulicy Krakówek). Nazwa związana jest z główną legendą Brzezin. Opowiada się, że w miejscu tych
łąk stało znakomite i ludne miasto nazywane Krakówkiem lub Małym Krakowem
(po łacinie Parva Cracovia), bo rywalizowało aż ze stolicą. Za grzechy ludzi, niewiarę
w Chrystusa, dopustem Bożym zapadło się
pod ziemię. Ponoć jeszcze dziś w pogodną
noc możemy wsłuchać się w bijący dzwon
zatopionego również kościoła. Na miejscu
Krakówka wyrosły brzozy – brzeziny, od
których nowo założone miasto przyjęło nazwę. Trafnym akcentem jest tu pochodzenie nazwy (topograficzne) od cech terenu
(brzeziny). Oczywiście w najstarszym dokumencie miejskim z 1339 r. i później nasze
miasto zawsze nazywane jest Brzeziny, nigdy Krakówek.
Przez długie lata łąki wokół dzisiejszej,
zrekonstruowanej studni na lewym brzegu Mrożycy, kryły tylko legendę o początkach miasta. W 1958 r. byłem świadkiem
odkrycia podczas melioracji źródła z dębową cembrowiną. W tym miejscu w latach 1982 i 1993 Muzeum nasze prowadziło
badania archeologiczne. Zbadano studnię
z XVI w. i otaczające ją m.in. pnie drzew po
karczunku. Cembrowina dolna ma wymiary 135x135, głębokość 300 cm i zbudowana
jest z desek dębowych wzmocnionych palami. Górną część zrekonstruowano z dębiny
staraniem Towarzystwa Przyjaciół Miasta
i Muzeum.
Obok studni odkryto dom dwuizbowy
czworoboczny, długości 750 cm, szerokości 250 cm. Fundamenty ułożone były z podwójnego rzędu kamieni o szer. 65 cm, ściany
działowe z pojedynczego rzędu. Ściany postawiono z bali drewnianych. Wyposażenie

V

było prymitywne. W większym pomieszczeniu zastaliśmy ruiny pieca kopulastego do
wypieku chleba. Tuż przy piecu znajdowało się palenisko otwarte zbudowane z cegieł.
Małe palenisko – z drobnych kamieni i połupanych cegieł było w drugiej izbie. Dawniej prawie każdy piekł chleb w domu. Takie
domostwa przeważały w ówczesnych Brzezinach. Tę chatę datuje się na XVII w. Zabytki ruchome: ułamki naczyń glinianych,
szczątki kafli, drobne okucia żelazne, rozbite szkło, kości, polepa trafiły do Muzeum.
Pięknym znaleziskiem są: kufel do piwa malowany i wypalany oraz podobnie wykonana duża misa.
„Krakówek” był dużą częścią osady targowej, ciągnącej się od fary, m.in. dzisiejszą
ul. E. Orzeszkowej na wschód. Przecinała go
ulica na północ, wzdłuż Mrożycy – przedłużenie dzisiejszej ul. B. Joselewicza.
Jakie są przyczyny opuszczenia Krakówka ? Być może spalili go Szwedzi podczas
„potopu” 1655 r. Ja przypuszczam, że miasto
uległo stopniowemu zalewaniu przez wody
podskórne. W XVI-XVII w. na Mrożycy
było pięć młynów na spiętrzonej wodzie,
systematycznie podtapiającej domostwa.
„Nowe miasto”, właściwe centrum z rynkiem (dziś Plac Jana Pawła II) powstało na
początku XVI w. na południe od „Krakówka”. Mowa będzie o nim w następnym
odcinku.
Jerzy Kołodziej
Fot. R. Wodzyński
Zdjęcia:
1.Zrekonstruowana studnia z XVI w.
w najstarszej części miasta, tzw. Krakówku.
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GALA
BOKSU

Organizatorzy:
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O PUCHAR BURMISTRZA BRZEZIN MARCINA PLUTY

WALKI BOKSERSKIE
28 sierpnia 2016, godz.12.00

Miejsce:
dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 2, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 17
(w razie niesprzyjającej pogody zapraszamy do sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 5)

Goście honorowi:
PAWEŁ SKRZECZ - WICEMISTRZ OLIMPIJSKI
SASHA SIDORENKO - MISTRZYNI ŚWIATA
ROMAN ROZEK - MEDALISTA MISTRZOSTW EUROPY, WIELOKROTNY MISTRZ POLSKI
LESZEK BORKOWSKI - WIELOKROTNY MISTRZ POLSKI
JAN PROCHOŃ - MEDALISTA MISTRZOSTW POLSKI
JAN WNĘK - MEDALISTA MISTRZOSTW POLSKI
ZDZISŁAW MACIEJEWSKI - MISTRZ POLSKI
KAZIMIERZ SZCZERBA - MEDALISTA OLIMPIJSKI, WIELOKROTNY MISTRZ POLSKI
RYSZARD PASIEWICZ - OLIMPIJCZYK, WICEMISTRZ POLSKI

Sponsorzy,
partnerzy,
partnerzy medialni:

PO ZAKOŃCZENIU GALI BURMISTRZ MARCIN PLUTA ZAPRASZA
BIS/20/2016DO MUZEUM REGIONALNEGO NA IMPREZĘ PLENEROWĄ str. VI
„U ZBYSZKA NA PODWÓRKU” O GODZ. 19.00
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Dożynki gminno-parafialne w Rogowie
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Gorące podziękowania dla wszystkich,
którzy przyczynili się do pięknego przeżycia
XXXI Światowych Dni Młodzieży
w REGIONIE BRZEZIŃSKIM:
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dla burmistrza Miasta Brzeziny – pana Marcina Pluty,
dla starosty powiatu brzezińskiego – pana Edmunda Koteckiego,
dla pani wójt Gminy Brzeziny – Barbary Hojnackiej,
dla komendanta policji – pana Cezarego Petrusa,
dla komendanta Straży Pożarnej – pana Jarosława Tomaszewskiego,
dla dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – pana Radosława Podogrockiego,
dla pani Elżbiety Olszyńskiej, pani Elżbiety Szklarek, pani Joanny Bujnowicz, pani Ewy Kalińskiej, pani Anny
Józwik, pana Grzegorza Kozieła, pana Pawła Zybały, pani Iwony Zonenberg, pana Ryszarda Śliwkiewicza,
pana Pawła Słomkowskiego, pani Bogumiły Kuśmierek, pani Elżbiety Vezies, pana Wawrzyńca Musiała,
pana Dariusza Sasina, księży z dekanatów: strykowskiego, koluszkowskiego i brzezińskiego, ks. Piotra
Obiedzińskiego wraz z chórem, dla Ogniska Miłości, ss. Bernardynek, grupy modlitewnej ze Skoszew
(Piotra, Darka, Małgosi, Kasi, Halinki i Marysi), muzycznych zespołów regionalnych: „Byszewianie”
i „Zygmuntowiacy”, tłumaczy z angielskiego i francuskiego, dla rodzin przyjmujących gości, dla pani Eli
i Marysi, które troszczyły się o sprawy kulinarne, Kół Gospodyń z Brzezin z Witkowic i z Jeżowa,
dla harcerzy, Dawida odpowiedzialnego za transport, sanitariuszek Ali i Martyny wspierających panią doktor,
wolontariuszy pod opieką Marleny i Kamili, dla odpowiedzialnych za sklepik Oli i Magdy, grupy teatralnej
pod przewodnictwem Wojtka, Witka i Ewy, prezenterów: Witka i Ewy, animatorów modlitwy i grup dzielenia,
służby liturgicznej ołtarza pod przewodnictwem Piotra i Darka, dla tych, którzy w cichej modlitwie polecali
Bogu to wydarzenie i ofiarowywali Mu swoje cierpienia.
Naszą wdzięczność składamy także na ręce pasterza
naszej Archidiecezji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego,
który ubogacił nas swoją obecnością i pasterskim błogosławieństwem
podczas Eucharystii sprawowanej w Koluszkach
Na koniec podziękowanie kierujemy do samego Boga,
który jest źródłem wszelkiego dobra i w swoich zamysłach posługuje się człowiekiem.
Niech dobro, które stało się udziałem nas wszystkich, przynosi trwałe owoce.
Koordynatorzy Światowych Dni Młodzieży w Regionie Brzezińskim:
Ks. Marek Balcerak
Paulina Skrzynecka

Materiały własne wydawcy

