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Będzie wodociąg na Dąbrowskiego

Od 28 lipca prowadzone są roboty związane z budową sieci wodociągowej w ulicy
Dąbrowskiego w Brzezinach. Dotychczas
funkcjonującą sieć w tej ulicy wykonano
w latach 80-tych ubiegłego wieku z rur żeliwnych o średnicy 300 mm. Jest to najważniejsza magistrala wodociągowa w mieście,
zaopatrująca ok. 95% odbiorców wody na terenie Brzezin. Zły stan techniczny wodociągu spowodowany był długotrwałym użytkowaniem oraz nagromadzeniem przez lata
eksploatacji osadów, które w znacznym stopniu ograniczały przepływ wody. To z kolei
doprowadzało do częstych awarii, a tym samym przerw w dostawie wody. Ponadto, dotychczas funkcjonującą sieć wybudowano na
terenach prywatnych, obecnie ogrodzonych,

co w znacznym stopniu utrudniało usuwanie awarii, gdyż wymagało konieczności
uzyskania decyzji starosty powiatowego na
zajęcie nieruchomości oraz wdrożenie postępowania odszkodowawczego. Rocznie dochodziło nawet do kilkunastu awarii. W celu
zmiany tego stanu rzeczy, postanowiono wybudować nowy wodociąg. Było to możliwe
dzięki przychylności Rady Miasta Brzeziny, która 31 maja br. zatwierdziła wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodno-kanalizacyjnych na lata 2016- 2017.
Wśród zaplanowanych do wykonania inwestycji była również wymiana awaryjnego
odcinka wodociągu w ul. Dąbrowskiego od
ul. Okrzei do ul. Sienkiewicza. Jeszcze przed
rozpoczęciem budowy nowego wodociągu

Samorządowcy uczcili 77. rocznicę
wybuchu II wojny światowej

W czwartek 1 września o godz. 13.00
przedstawiciele władz miasta Brzeziny
i powiatu brzezińskiego złożyli wiązanki

kwiatów i zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy polskich na cmentarzu
w Brzezinach. W 77. rocznicę wybuchu
II wojny światowej samorządowcy minutą ciszy uczcili pamięć ofiar II wojny
światowej. W imieniu władz miasta kwiaty złożyli burmistrz Marcin Pluta, przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Kędzia
i sekretarz miasta Grażyna Dziedzic. Władze powiatu reprezentowali starosta brzeziński Edmund Kotecki oraz jego zastępca
Roman Sasin.
g.k.

Cena 1,50 zł

pracownicy Zakładu Usług Komunalnych
sp. z o.o. zamontowali zasuwy, tak aby przerwy w dostawie wody ograniczyć do minimum. Zgodnie z projektem, sieć wodociągowa o średnicy 315 mm z rur PCV na długości
ponad 510 mb wykonywana jest metodą
otwartego wykopu. Dodatkowo wybudowana zostanie sieć wodociągowa o średnicy 160
mm i długości blisko 13 mb łącząca istniejącą sieć w ul. Składowej. Po wybudowaniu
wodociągu przeprowadzona zostanie próba
szczelności, płukanie, dezynfekcja oraz analiza bakteriologiczna. Dopiero po wszystkich
pozytywnie zakończonych badaniach nowo
wybudowaną siecią popłynie woda do odbiorców. W trakcie budowy może wystąpić
niższe ciśnienie wody odczuwalne zwłaszcza
przez odbiorców na najwyższych kondygnacjach bloków. Prace, których koszt wynosi
ponad 220 tys. złotych, potrwają do połowy
września.
g.k.

Rozpoczęcia roku w
szkołach miejskich
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POWIAT BRZEZIŃSKI na Mixerze Regionalnym Łódzkie 2016

Zwyczajem lat poprzednich na Mixerze Regionalnym w Łodzi, na którym
prezentują się miasta, gminy i powiaty
województwa łódzkiego oraz regionów
partnerskich, nie zabrakło rękodzielników i producentów tradycyjnych produktów, którzy reprezentowali Ziemię Brzezińską. Byli wśród nich:
- Soki "Wiatrowy Sad",
- Kozie Sery z Eufeminowa,
- Miody Łukasza Gładysa,

VIII POWIATOWY
KONKURS ORKI

- Miody Romana Pieniążka,
- VERO SOKI,
- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Rogów,
- Produkty Tradycyjne Elżbiety Krajewskiej ,
- "Malinowy Ogród" Łukasz Ceroń,
- Miody Jana Ceronia.
Powiat reprezentowali także:
- Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej „Blisko
Ciebie” w Brzezinach.
Do odwiedzenia alei wystawienniczej
przy ulicach Nawrot/Zamenhoffa i Piotrkowskiej, którą otwierały stoiska Powiatu
Brzezińskiego, tanecznym krokiem zapraszał zespół Ludowy "Harnam".
Było smacznie, barwnie i atrakcyjnie,
za co serdecznie dziękujemy wyżej wymienionym (fot. @lodzpl).

10.09.2016
godz. 9:00

Więcej na www.powiatbrzeziny.pl
w zakładce REKREACJA/KONKURSY

FUNDATORZY NAGRÓD:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Powiat Brzeziński
Placówka Terenowa KRUS w Brzezinach
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach
PPHU FARMASZ Koluszki Stare

DĄBRÓWKA
DUŻA 113
(WJAZD OD
POĆWIARDÓWKI)

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego

ogłoszenie płatne

3

07. 09. 2016 r.

Zmiany w podziale środków dla bezrobotnych

W piątek 2 września obradowała Powiatowa Rada Zatrudnienia, która dokonała zmian w podziale środków dla osób
bezrobotnych.

W dalszym ciągu Powiatowy Urząd
Pracy będzie dysponować funduszami
na dotacje dla rozpoczynających własną
działalność gospodarczą. Wnioski będą tu
rozpatrywane na bieżąco aż do wyczerpania środków. Przewidziano także dofinansowanie innych subsydiowanych miejsc
pracy: refundację części kosztów zatrudnienia dla osób do 30 roku życia oraz doposażenia miejsc pracy. Organizowane są
także szkolenia w pierwszej kolejności dla
osób, które po podniesieniu swoich kwalifikacji mają możliwość zatrudnienia.

Wciąż są dostępne również bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia, które
mogą uczestniczyć nawet w kilku szkoleniach, gdyż wartość takiego bonu to 100%
przeciętnego wynagrodzenia.
Powiatowy Urząd Pracy w ramach aktywizacji bezrobotnych współpracuje też
z wieloma instytucjami i firmami. Przykładem tego jest zaplanowane na 3 października spotkanie skierowane do osób
bezrobotnych, przedstawiciel Komendy
Powiatowej Policji, komisarz Marta Gałązka, przybliży wówczas pracę w tym zawodzie. Spotkanie rozpocznie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy o godzinie
11.
TOM

Narodowe Czytanie z CPiK i MBP

W sobotę 3 września br. Centrum Promocji
i Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna
wspólnie zorganizowały dla mieszkańców
Brzezin akcję Narodowego Czytania, nad
którą patronat objęła Para Prezydencka.
Niezwykłe spotkanie w Bibliotece Miejskiej im. J. Tuwima w Brzezinach rozpoczęło się o godz.12.00. Zaproszeni goście
w świat starożytnego Rzymu mogli przenieść się za sprawą wyjątkowej dekoracji
przygotowanej przez pana Zbigniewa Pakułę. A w tajniki życia i twórczości Henryka Sienkiewicza wprowadziła zebranych
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zofia
Krawczyk, która od dawna pasjonuje się
postacią tego polskiego noblisty. Po krótkim wprowadzeniu wszyscy zaczęli wsłuchiwać się w historię miłości głównych
bohaterów „Quo vadis” Ligii i Winicjusza
oraz dzieje pierwszych chrześcijan. Fragmenty powieści czytali m.in wiceburmistrz
Justyna Nowak, radna Zofia Krawczyk,
przewodniczący Rady Miasta Grzegorz
Kędzia, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, przedstawiciele Komendy
Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej oraz uczniowie brzezińskich szkół – Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum im. Władysława St.
Reymonta. Słuchajacym czas umilali swoim występem podopieczni pani Małgorzaty Szymczak – Sara Kunka i Kacper Zybała.
Podczas spotkania każdy mógł otrzymać
na swoim egzemplarzu „Quo vadis” pamiątkową pieczęć. Opatrzono nią m.in.
wszystkie biblioteczne egzemplarze „Quo
vadis". Nie zabrakło także okolicznościowego poczęstunku przygotowanego przez
pracowników biblioteki.
„Książki rozbudzają naszą wyobraźnię,
dzięki nim pięknie mówimy i piszemy”
– wskazywała Maria Witkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie co roku

w ramach promocji czytelnictwa obchodzona jest akcja Narodowego Czytania,
lecz w tym roku dzięki współpracy dwóch
brzezińskich placówek nabrała ona wyjątkowego rozmachu.
„Wierzę że nasza współpraca jeszcze
się zacieśni, dzięki czemu wspólne inicjatywy przyczynią się do rozwoju kultury
w naszym mieście” – oceniała Ewa Kalińska, dyrektor Centrum Promocji i Kultury
– organizator V edycji Narodowego Czytania w mieście Brzeziny. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
zangażowali się w organizację powyższego
przedsięwzięcia.
TOM
Fotorelacja str.V

PRINT PERFECT, nadruki na tekstyliach, sitodruk,
termotransfer laserowy, folie flex i flock.
Drukujemy już od jednej sztuki!
Masz pomysł na oryginalny t-shirt lub potrzebujesz zadrukować
duży nakład? Napisz lub zadzwoń. 696516625; printperfect1611@gmail.com
Znajdź nas na fb! www.facebook.com/printperfectpl; Koluszki ul. Warszawska 98a

Szkoła Języka Angielskiego
English 4 you and me Agnieszki Fijałkowskiej
serdecznie zaprasza
dzieci, młodzież
i dorosłych na zajęcia
ul. Małczewska 48, Brzeziny
ul. Wojska Polskiego 26, Rogów,
Gminna Biblioteka Publiczna, tel. 692 775 167
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Brzezińscy emeryci pożegnali lato

uiszczenie niewielkiej sumy mieli zapewniony dwudaniowy obiad, a także zimne
przekąski, ciasta i owoce. Nie zapomniano także o dobrej muzyce do tańca. W tak
wybornej atmosferze zabawa trwała do
2.00 nad ranem. Trzeba przyznać, że sił
brzezińskim emerytom nie brakuje.
Sobotnia zabawa nie jest jedyną imprezą planowaną podczas tegorocznej jesieni. Już pod koniec września zaplanowano wyjazd na odpust św. Michała do
Studziannej, a w połowie października do
Otrębusów na występ Mazowsza pt. „Krakowiacy i górale”. Regeneracji sił będzie
służył 7-dniowy turnus rehabilitacyjny
w Międzywodziu (4-11 października).
g.k.

BOGREX Grzegorz Lipiński

Niesułków Kol. 26
95-010 Stryków

tel. 602 687 528
W sobotę 3 września o godz. 18.00 w stołówce „Smakosz” ponad 40 brzezińskich
emerytów, rencistów i sympatyków brzezińskiego oddziału Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów pożegnało lato.

Wprawdzie kalendarzowa jesień jeszcze nie nadeszła, ale zdaniem brzezińskich
emerytów z chwilą zakwitnięcia wrzosów i końcem wakacji lato nieuchronnie
odchodzi. Sobotnia zabawa przyciągnęła stałych bywalców, którzy w zamian za

bogrex@tlen.pl
www.bogrex.pl

-sprzedaż kostki brukowej i granitowej
-kompleksowe usługi brukarskie
-usługi koparko – ładowarką
-roboty ziemne, wykopy
-niwelacja terenu
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Inauguracja roku szkolnego w Dwójce
Od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego
rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach. Zebranych na dziedzińcu szkoły
uczniów, rodziców, pracowników szkoły
oraz zaproszonych gości, wśród których
byli m.in. burmistrz Brzezin Marcin Pluta, Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Kędzia, ks. Piotr Górski z parafii pw.
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach, powitała dyrektor
Anna Mrówka. „Kochani uczniowie, czeka na was odnowiona szkoła. Nauczyciele mają wam pomóc w przyswojeniu wiedzy i wiadomości, w poznawaniu świata,
pomóc stać się wam dorosłymi. Jestem
przekonana, że takie oczekiwania wobec
naszej szkoły możecie mieć i jestem pewna, że będą one spełnione. Mam nadzieję,
że nauczyciele zrealizują swoje zamierzenia i cele, osiągając wiele sukcesów i prowadząc uczniów w odpowiednim kierunku. Dziękuję pracownikom obsługi, gdyż
to dzięki ich pracy szkoła przygotowana
jest do wyzwań kolejnego roku szkolnego.
Mam nadzieję, że wszystkie nasze cele, zamierzania i plany finansowe zostaną zrealizowane, a władze dołożą wszelkich starań, aby szkoła się rozwijała. Wkraczamy
w kolejną reformę oświaty. Obecni uczniowie klas szóstych nie pójdą do gimnazjum,
ale staną się uczniami klas siódmych. Zapraszam do wytrwałej i wytężonej pracy
w nowym roku szkolnym” – mówiła dyrektor Anna Mrówka. Po uczczeniu minutą ciszy 77. rocznicy wybuchu II wojny
światowej delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej poległych nauczycieli.
„Dyrektor Anna Mrówka otrzymała powierzenie stanowiska bez konkursu
na kolejną 5-letnią kadencję. Jest to wyraz pełnego zaufania władz miasta i efekt
satysfakcji płynącej z działalności szkoły
pod jej zarządem. Wakacje były okresem
wytężonej pracy na rzecz poprawy warunków w szkole. Dwa hole zostały odnowione, podobnie jak osiem klas, aby
szkoła była bezpieczna. Pracujemy nad
tym, aby uzyskać dotację na rozszerzenie
funkcji orlika o bieżnię lekkoatletyczną.
Życzę niezapomnianych chwil w tej szkole i aby zawiązane przyjaźnie przetrwały jak najdłużej” – mówił burmistrz Marcin Pluta. Życzenia wytrwałości w pracy
i nauce oraz błogosławieństwa Bożego na

rozpoczynający się rok szkolny złożył ks.
Piotr Górski.
„Z rozrzewnieniem wspominam czasy, kiedy 1 września rozpoczynałem nową
przygodę, nowy rok szkolny. Cieszę się, że
dzisiaj spotykamy się w tak dużym gronie,
cieszę się, że szkoła, którą ukończyłem,

tak wspaniale się rozwija” – mówił przewodniczący Rady Grzegorz Kędzia.
Inauguracyjne spotkanie w Dwójce zakończyło się przedstawieniem nauczycieli, informacjami o sprawach porządkowych, a także pierwszymi spotkaniami
w klasach.
g.k.
Fotorelacja str. 15

W związku z rozpoczęciem kolejnego sezonu zajęć dla dzieci, młodzieży
i dorosłych Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zaprasza do
składania ofert dotyczących prowadzenia zajęć. Szczegóły zapytania
ofertowego dostępne na stronie internetowej www.cpik.brzeziny.bip-e.
pl w zakładce Zapytania ofertowe i pod numerem tel. 46-874-31-31
wew. 25.
BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny jest wywieszony
wykaz nieruchomości, położonej w Brzezinach przy Pl. Jana
Pawła II 9, oznaczonej jako działka nr 2754/8 o pow. 778 m², dla
której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga
wieczysta LD1B/00019921/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od dnia 1 września 2016 r. do
22 września 2016 r.

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW
w Brzezinach
ogłasza nabór uzupełniający dzieci
rocznik 2009, 2010, 2011, 2012
Treningi odbywają się na orliku
SP nr 1 i SP nr 2
Informacje i zapisy - 605 474 144
facebook.com/widzew.brzeziny
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Znamy najlepszą czwórkę Ligi Orlikowej
Koniec sierpnia przyniósł wiele odpowiedzi
odnośnie tegorocznej edycji Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej. Rozegrano mecze ćwierćfinałowe z rewanżami oraz pierwsze spotkania półfinałowe. Do najlepszej czwórki
awansowały: OKS, Zdrowie Rogów, Misie
i Relaks 50+. To właśnie pomiędzy tymi drużynami rozstrzygnie się walka o mistrzowski tytuł.
Spotkania ćwierćfinałowe były bardzo
emocjonujące. Relaks 50+ dwukrotnie pokonał Transformersów – 5:2 i 6:3. Zdaniem
internautów był to najciekawszy pojedynek. Obie drużyny po rundzie zasadniczej
sąsiadowały ze sobą w ligowej tabeli, a ich
bezpośrednie mecze zawsze były wyrównane. Przez dłuższy czas piłkarze obu zespołów nie byli w stanie skutecznie wykończyć swoich akcji. Dopiero w 18. minucie
uczynił to Dariusz Guzek i Relaks 50+ objął prowadzenie. Przed przerwą stan rywalizacji podwyższył jeszcze Czesław Karłat
i sędzia zakończył pierwszą odsłonę pojedynku przy stanie 2:0. Po zmianie stron oba
zespoły się rozstrzelały, a bohaterem został Czesław Karłat, który dołożył jeszcze
dwa trafienia i mógł cieszyć się z hat-tricka.
Ostatecznie Relaks 50+ wygrał z Transformersami 5:2. OKS po zaciętym pojedynku
przegrał z Bączkami 2:5, a w rewanżu wygrał 5:1, zdobywając bramkę dającą awans.
W trzecim ćwierćfinale Misie rozgromiły
Zielonych Bimbrowników 5:0 i zremisowały 6:6, a Zdrowie Rogów zdemolowało Zieloną Stronę Mocy 20:1 i 10:0.
Pierwsze mecze półfinałowe odbyły
się w ostatnią sobotę 3 września. Ciekawy
przebieg miał pojedynek Zdrowia Rogów
z OKS. Od samego początku oba zespoły
grały bardzo zachowawczo, starając się nie
popełniać błędów. Piłkarze z Rogowa jako
pierwsi mogli objąć prowadzenie, ale zabrakło im szczęścia. Po strzale Macieja Kołady piłka odbiła się od obu słupków i wyszła
w pole karne. Przez większą część pierwszej

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286

odsłony utrzymywał się bezbramkowy remis. Sytuacja zmieniła się pod koniec regulaminowego czasu gry, kiedy worek z bramkami otworzyli gracze z Rogowa. Najpierw
do siatki trafił Krzysztof Trzewikowski,
a chwilę później na listę strzelców wpisał
się Majkel Krawczyk. Po wyjściu na dwubramkowe prowadzenie Zdrowie straciło na dwie minuty jednego z zawodników.
Przewagę personalną wykorzystał OKS,
który za sprawą Włodzimierza Klatki zdobył kontaktowego gola. Jeszcze przed przerwą Maciej Kołada zdobył trzecią bramkę
dla Zdrowia. Po zmianie stron spotkanie
się zaostrzyło. Na strzał z prawie połowy
boiska zdecydował się Piotr Pietrzak i pokonał golkipera gości. Wszystko wskazywało, że OKS pójdzie za ciosem, jednak od

tego momentu inicjatywę przejęli rogowianie. Najpierw na listę strzelców wpisał się
Mateusz Lubczyński, końcowy rezultat na
5:2 dla Zdrowia ustalił Majkel Krawczyk.
W drugim meczu Misie identycznym rezultatem pokonały Relaks 50+.
Spotkania rewanżowe odbędą się w najbliższy weekend. W niedzielę 11 września
o godzinie 17:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 OKS zmierzy się ze Zdrowiem
Rogów, a o godzinie 18:30 Misie skonfrontują się z Relaksem 50+. Awans do wielkiego finału uzyskają zwycięzcy dwumeczu.
Organizatorzy rozgrywek Brzezińskiej Ligi
Piłki Nożnej w niedzielę 18 września planują przeprowadzenie finałowego eventu
z meczem o trzecie miejsce i wielkim finałem. Dla wszystkich kibiców oprócz piłkarskich emocji przygotowane zostaną specjalne atrakcje.
Dawid Saj

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
nieruchomości gruntowej o pow. 20 m2, stanowiącej część działek
nr 2511/3 i 2510/3, położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10
(targowisko miejskie), przeznaczonej do oddania w najem do 31
grudnia 2017r. na rzecz właściciela naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 1 września 2016r. do 22
września 2016r.

Dyżury radnych w wrześniu 2016 r.
Urząd Miasta I p. pokój 127
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIASTA BRZEZINY
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia
dyżuruje w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00-18.00
w pok. nr 127 Urzędu Miasta Brzeziny (I piętro),
przy ul. Sienkiewicza 16.
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Telefoniczny dyżur w ramach
bezpiecznej drogi do szkoły
W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w rejonie szkół, w czwartek 8 września
w godzinach od 10.00 do 13.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach pełniony będzie dyżur telefoniczny. Osoby,
które w okolicy szkół zaobserwują nieprawidłowości w oznakowaniu dróg lub
inne zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, mogą przekazać informacje
pod nr telefonu 46-874-03-15. Przy telefonie dyżurować będą sierż. szt. Artur Nogalski oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Krzysztof
Osóbka.
g.k.

Ruchomy Punkt
Informacyjny Krajowej
Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa
W piątek 23 września od 12.30 do
14.30 w Brzezinach przy ulicy Konstytucji 3 Maja (wejście na pasaż od ulicy Bohaterów Warszawy) przygotowany zostanie
Ruchomy Punkt Informacyjny Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” była
już wielokrotnie przybliżana w mediach,
także w „BIS”. Teraz jej działanie będzie
można docenić w praktyce w oznakowanym radiowozie wyposażonym w przenośny komputer z dostępem do Internetu.
Podczas postoju Ruchomego Punktu Informacyjnego Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa obecni będą dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach – mł. asp. Jarosław Sobieszkoda
i mł. asp. Sławomir Stańczyk. Funkcjonariusze będą udzielali informacji i porad,
które mogą przyczynić się do poprawy
bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu.
g.k.

OGŁOSZENIE

ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego
w Brzezinach zatrudni: krojczego

Wymagania:
• wykształcenie średnie
• doświadczenie na podobnym stanowisku
• umiejętność obsługi komputera
• umiejętność pracy w zespole
Mile widziana:
• umiejętność obsługi cuttera i lagowarki
Oferujemy:
• pracę w stabilnej firmie o uregulowanej pozycji (praca w systemie dwuzmianowym)
• możliwość szkoleń
Oferty (list motywacyjny, CV z klauzulą o ochronie danych osobowych)
prosimy przesyłać na adres:
ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego
95-060 Brzeziny, ul. Żeromskiego 3, tel. 046 874 34 36 w 19
e- mail: sekretariat@wusbrzeziny.pl

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
Posiadamy łózeczko dziecięce z wyposażeniem

Panu Staroście
Edmundowi Koteckiemu szczere wyrazy
współczucia z powodu śmierci TATY
składają
Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej

Panu Staroście
Edmundowi Koteckiemu
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci TATY
składają

mieszkańcy i pracownicy
Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

„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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Rozpoczęcie roku szkolnego w Gimnazjum w Brzezinach
Rok szkolny 2016/2017 dla klas pierwszych Gimnazjum otworzył dyrektor Michał Gołąbek. Wśród zebranych znaleźli
się pierwszoklasiści i ich rodzice, nauczyciele, burmistrz miasta Marcin Pluta,
przewodniczący Rady Miasta Grzegorz
Kędzia, ks. Piotr Górski z parafii NMPCZ
oraz przewodnicząca Rady Rodziców Renata Gryglak. Dyrektor powitał serdecznie młodzież i przypomniał m.in., że
w ciągu 17 lat istnienia placówki jej mury
opuściło wielu zdolnych, a nawet wybitnych absolwentów, którzy doskonale radzą sobie we współczesnej rzeczywistości.
Nadmienił, że Gimnazjum w Brzezinach
to szkoła, która pozwala rozwinąć swoim uczniom pasje i umiejętności, a profesjonalna kadra pedagogiczna pomaga
rozwiązać każdy problem. Dyrektor zaznaczył, że ważnym aspektem działania

gimnazjum jest bezpieczeństwo uczniów,
a wsparcie techniczne w postaci nowo zakupionych kamer cyfrowych ułatwi pedagogom opiekę nad młodzieżą. Burmistrz
Marcin Pluta wskazywał na przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego
– dzięki niewielkiemu remontowi wnętrze budynku zostało odświeżone. Mówił
także o nowej reformie oświatowej i zapewniał, że pracownicy szkoły nie zostaną pozostawieni samym sobie. Następnie
głos zabrał przewodniczący RM Grzegorz
Kędzia, który wspomniał swoją niedawną edukację w gimnazjum i przekonywał
młodzież, że jest to wspaniały czas w życiu
młodych ludzi. Na koniec ks. Piotr Górski udzielił zebranym błogosławieństwa
na rozpoczynający się rok szkolny.
JLB
Fotorelacja str. VII

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzezinach ul.
Sienkiewicza nr 11 włącza się w zbiórkę pieniędzy na leczenie Adasia.
Adaś urodził się z rzadką chorobą genetyczną Zespołem Aperta.
Potrzebna jest szybka reakcja w celu ratowania zdrowia i życia. Zebrane
pieniądze przeznaczone będą na operacje chirurgiczne i rehabilitację.
Akcja prowadzona będzie przez wolontariuszy PCK- uczniów szkół
we wszystkich kościołach po niedzielnych mszach świętych w dniu
11.09.2016 roku.
Uczniowie wolontariusze oznaczeni będą identyfikatorami,
z zaplombowanymi puszkami Fundacji MAM serce.
PROSIMY O ŻYCZLIWE POTRAKTOWANIE UCZNIÓW –
WOLONTARIUSZY i PRZEKAZANIE PIENIĘDZY NA RATOWANIE
CHOREGO DZIECKA, bo zgodnie z tym co mówił
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II „CZŁOWIEK JEST TYLE WART
ILE MOŻE DAĆ DRUGIEMU”

Powstanie chodnik
na ulicy Kilińskiego
W najbliższym czasie powstaną chodnik
i ścieżka rowerowa na ulicy Kilińskiego.
Stosowną umowę na kwotę 93.124,21
zł z firmą z Gałkowa Dużego burmistrz
Brzezin Marcin Pluta podpisał 19 sierpnia. Będzie to II etap przebudowy tej
ulicy. W ubiegłym roku samorząd miasta zmodernizował nawierzchnię ulicy,
położono też opaski techniczne przy jej
krawędziach.
Obecny zakres prac to wykonanie
chodnika o długości 362 metrów. Będzie
on biegł od strony ulicy Marii Curie-Skłodowskiej po lewej stronie, a na wysokości przepustu na Mrożycy przejdzie na
prawą stronę. W tym miejscu zakończy
się bowiem biegnąca po prawej stronie
ścieżka rowerowa, która także powstanie
w ramach tej inwestycji. Przewidziano, że
kostka brukowa chodnikowa będzie koloru szarego, natomiast na ścieżce rowerowej czerwonego. Zakończenie robót zaplanowano do 15 listopada.
TOM

Zatrudnimy na stanowisko
doradcy klienta do salonu Plus
cv proszę przesyłać na adres:
vs@elektronik-brzeziny.pl

ODSZKODOWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY
MAJĄTKOWE
ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5

tel. 663 742 876

GWARANTOWANE
NAJNIŻSZE CENY
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Początek roku szkolnego w Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia w Brzezinach

W czwartek 1 września w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Brzezinach odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Uroczystość podzielono
na dwie tury. O godz. 16.30 rozpoczęli rok
uczniowie klas I-III cyklu 6-letniego i klasy I cyklu 4-letniego, zaś pół godziny później uczniowie klas IV-VI cyklu 6-letniego
oraz klas II-IV cyklu 4-letniego. Scenariusz
spotkań był bardzo podobny. Uczestników
– uczniów i ich rodziców – powitała dyrektor Joanna Paprocka, odczytując list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
wicepremiera Piotra Glińskiego, mówiący o powrocie do dobrych, sprawdzonych
standardów kształcenia artystycznego, które mają na celu wykształcenie zawodowych
artystów. W ramach spraw porządkowych
przedstawiono plany na najbliższy tydzień
oraz ustalono termin spotkania z rodzicami.
W tym roku szkolnym naukę rozpoczyna
105 uczniów. 18 nauczycieli uczyć będzie ich
gry na flecie, klarnecie, saksofonie, skrzypcach, akordeonie, gitarze i fortepianie. Obowiązkowy dla większości uczniów jest udział
w chórze szkolnym.
g.k.

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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GOKSiR Jutrzenka Drzewce
zwycięzcą III Turnieju Edukatora
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Jutrzenka Drzewce wygrał III turniej
piłki nożnej o puchar Edukatora, który
w piątek 26 sierpnia odbył się na Orliku
Zielonka przy Szkole Podstawowej nr 1
w Brzezinach. W zawodach wzięły udział
dzieci w wieku 5-10 lat. Oprócz piłkarskich emocji na uczestników czekało wiele pozaboiskowych atrakcji.
Organizatorem sportowego eventu było Centrum Kształcenia Edukator
w Brzezinach. Edukator prowadzi szkoły dla dorosłych w Brzezinach i Ciechanowie. Celem tej działalności jest stworzenie możliwości edukacji całych rodzin
we współpracy z CK Edukator. Dzięki
uprzejmości dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Zbigniewa Zielińskiego impreza
odbyła się na orliku Zielonka. W zawodach wzięło udział osiem drużyn podzielonych na dwie grupy: Start Brzeziny
(dwie drużyny), Akademia Futbolu Widzew (dwie drużyny), Łódzka Akademia
Futbolu, Zjednoczeni Stryków, GOKSiR Jutrzenka Drzewce i SP Godzianów
(drużyna złożona z samych dziewcząt).
Rywalizacja w grupach toczyła się systemem „każdy z każdym”. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansowały
do półfinału, w którym zagrały o finał
na przemian (pierwsza drużyna z grupy
A – druga drużyna z grupy B oraz pierwsza drużyna z grupy B – druga drużyna
z grupy A).
Oficjalna rejestracja zespołów rozpoczęła się o godzinie 9:30-9:45, a pierwszy
gwizdek sędziego zabrzmiał pół godziny
później. Bardzo dobrze spisały się dwie
grupy Startu Brzeziny. Jako pierwsi na
plac gry wybiegli zawodnicy podstawowi
Startu grupy Orlik, którzy zmierzyli się
z Akademią Widzew Brzeziny (biali). Po
dobrym meczu czarno-czerwoni rozgromili Akademię 5:0. W kolejnym meczu
mali brzezinianie rywalizowali z dziewczynkami z Godzianowa, zwyciężczyniami 1-majowego turnieju w Brzezinach.
Bardzo zacięte spotkanie zakończyło
się remisem 1:1. W trzecim pojedynku
Start przegrał z Akademią Futbolu Tomasza Hajty 1:3, ale ostatecznie wyszedł
z grupy i awansował do półfinału. W nim

podopieczni trenera Mariusza Matusiaka
musieli uznać wyższość kolegów z Drzewiec, przegrywając 0:2.
W spotkaniu o trzecie miejsce Start
zmierzył się ze Zjednoczonymi Stryków.
W regulaminowym czasie gry padł bezbramkowy remis i o wszystkim zadecydowały rzuty karne. W nich lepszy okazał się zespół z Brzezin, który wygrał 1:0
i stanął na najniższym stopniu podium.
Grupa Startu Brzeziny żółta zakończyła zmagania grupowe na czwartym miejscu i w decydującym meczu z Akademią
Widzewa Brzeziny zwyciężyła 2:1, kończąc zawody na siódmym miejscu. Do finału weszły drużyny GOKSiR Jutrzenka
Drzewce oraz Łódzka Akademia Futbolu. W podstawowym czasie gry kibice nie zobaczyli żadnej bramki i jak na
prawdziwy finał przystało o wszystkim
zadecydowały rzuty karne, które dały
zwycięstwo Jutrzence Drzewce. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a dwie najlepsze drużyny nagrodzono medalami.
Oprócz boiskowej rywalizacji na
wszystkich przybyłych czekało mnóstwo

atrakcji: ogromne bańki mydlane, gry
i zabawy z chustą animacyjną, malowanie twarzy, balonowe zwierzaki wykonane przez zwariowanego królika oraz
śmiesznego klauna, różnorodne tańce
sportowo - integracyjne zorganizowane
przez grupę animacyjną z Łodzi. Strzelano też do tarczy z prawdziwej broni, rzucano granatem, były żołnierski tor przeszkód i rozmowy przez telefon polowy,
które przygotował Związek Strzelecki
„Strzelec” JS 1201 Brzeziny. Pokazy strażackie przeprowadziła Państwowa Straż
Pożarna z Brzezin, a policyjne przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach dzielnicowy asp. szt. Grzegorz Miazek. Podczas imprezy odbywał
się konkurs rysunkowy, którego motywem przewodnim były „Moje wspomnienia z wakacji” – nagrody w tym konkursie ufundowała Sala Zabaw Jagodowy Raj
z Brzezin. Udział w imprezie był całkowicie darmowy, a wszystko po to, by aktywnie i rodzinnie pożegnać wakacje.
Dawid Saj

Akcja ,,SERCE DLA ADASIA”

odbędzie się 24 września 2016 r. od godz. 13:00
na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach
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Brzezińscy policjanci znowu wyróżnieni

W piątek 2 września podczas uroczystej
zbiórki w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Łodzi wyróżniono kolejnych brzezińskich
policjantów. Komendant Wojewódzki Policji
w Łodzi Andrzej Łapiński wręczył wyróżnienia kom. Marcie Gałązce oraz st. asp. Krzysztofowi Piechocie.
Marta Gałązka poza wykonywaniem
swoich obowiązków służbowych aktywnie
i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła w przygotowaniu pierwszej w województwie łódzkim konferencji „Dzielnicowy bliżej nas". Zaprojektowała logo
stanowiące motyw przewodni spotkania.
Stworzyła projekty ulotek, plakatów oraz
materiałów, które służyły do promocji tego
ważnego wydarzenia. Ponadto koordynowała całość zadań związanych z organizacją konferencji, nadzorując osoby zaangażowane w działania, jak również osobiście
prowadząc szereg działań dotyczących
sierpniowej konferencji. Dbała o porządek
wystąpień, prezentowała tematy i sylwetki poszczególnych prelegentów. W ramach
przybliżenia i propagowania programów
prewencyjnych uczestniczyła w spotkaniach i imprezach na terenie powiatu brzezińskiego, w trakcie których poza prowadzonym naborem do służby, przybliżała
zadania i pracę policji. W ramach przygotowania do konferencji przeprowadziła
szkolenia dla wszystkich funkcjonariuszy
Zespołu Dzielnicowych w formie indywidualnych konsultacji połączonych z ćwiczeniami, dzięki którym dzielnicowi otrzymali
narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, poznali też
zasady komunikacji. Kom. Marta Gałązka
wyróżniona została nagrodą Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Asp. szt. Krzysztof Piechota 30 kwietnia
br. w czasie wolnym od pracy, jadąc prywatnym samochodem w kierunku Rogowa,
zauważył leżący na dachu w przydrożnym
rowie rozbity samochód osobowy. Zatrzymał się i podbiegł do rozbitego pojazdu. Zauważył, że spod maski wydobywa się dym,
a z wlewu paliwa wypływa benzyna. Nie
zważając na zagrożenie eksplozją, przystąpił do niesienia pomocy poszkodowanym
pasażerom. Po dostaniu się do wnętrza pojazdu i odpięciu pasów, z pomocą innego
przybyłego na miejsce kierowcy wyciągnął
kierowcę, a chwilę później także nieprzytomnego pasażera, któremu do czasu przyjazdu pogotowia kilkakrotnie kontrolował
parametry życiowe. Mężczyzna odzyskał
przytomność. Obu uratowanych z zagrożonego wybuchem samochodu przewieziono do szpitala. Jego natychmiastowa reakcja, błyskawiczne i profesjonalnie działanie,
pozwoliły uniknąć tragedii i uratować życie
dwóch osób. Warto nadmienić, że Krzysztof Piechota jest strażakiem OSP Jesienin
w gminie Rogów. Jego przykład udowadnia, że nabyte umiejętności w ratowaniu życia, zdrowia i mienia, są przydatne również
w codziennej policyjnej służbie. Dwa tygodnie wcześniej, 14 marca, po zakończonej
służbie odwiedził firmę „Kospol” w Brzezinach. W trakcie rozmowy z właścicielem
ujawnił kradzież wystawionego na sprzedaż
samochodu VW Craffter. O kradzieży poinformował dyżurnego KPP w Brzezinach,

a sam rozpoczął poszukiwania. W wyniku intensywnych poszukiwań pół godziny
później w miejscowości Gałkówek zauważył skradziony pojazd. Po jego wyprzedzeniu zmusił kierującego do zatrzymania się i przy użyciu siły zatrzymał sprawcę
kradzieży.
Niewątpliwie profesjonalizm, zaangażowanie, determinacja w działaniu oraz
bohaterska postawa Krzysztofa Piechoty
zasługuje na najwyższe uznanie oraz stanowi wzór do naśladowania. Jego postawa
przyczynia się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozwala na
budowanie pozytywnego wizerunku policjanta. Krzysztof Piechota jako jeden z sześciu w garnizonie łódzkim odebrał wyróżnienie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
„Są to kolejni brzezińscy policjanci wyróżnieni w tym roku przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Przypomnę, że w lutym podobne wyróżnienia
otrzymali nadkom. Przemysław Potasiak
oraz asp. szt. Przemysław Gola za sprawę
oszustw gospodarczych. Podkom. Włodzimierz Tyralski, asp. Piotr Boruta oraz sierż.
szt. Krzysztof Eliasiewicz otrzymali wyróżnienia za wykrycie i zatrzymanie sprawcy
rozboju na stacji paliw w Brzezinach. Z kolei asp. Włodzimierza Siemiątkowskiego
i sierż. szt. Jakuba Rożeja wyróżniono za
sprawne przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy
licznych kradzieży dokonywanych w placówkach handlowych na terenie województwa łódzkiego. Ciężka i sumienna praca
brzezińskich policjantów przekłada się na
najlepsze w województwie wyniki dotyczące wykrywalności przestępstw. Spadająca
dynamika (ilość przestępstw) połączona
z zatrzymaniami to efekt wzorowy wykonywanej służby i profesjonalizmu w działaniu. Cieszę się, że to zaangażowanie jest
doceniane przez przełożonych” – mówi komendant powiatowy Cezary Petrus.
g.k.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E,

501 038 542

Szkoła J. ANGIELSKIEGO Big Ben

zaprasza na kursy j. angielskiego
już od 4 roku życia
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18, Rogów – Gminna Biblioteka Publiczna

Anna Lipińska tel. 608 445 382
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Motoryzacja

UKŁADANIE kostki brukowej krótkie terminy kontakt,

ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

537 954 994

BRYGADA mixokret, 696 85 72 85

bez opłat, 505 927 959

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż –

KOBIETĘ do sprzątania, 722 395 452

AUTO-SKUP każde, 500 484 727

producent 503 572 046

PRZYJMĘ szwaczki, 792 023 988

KUPIĘ auto do, 1000zł, 509 099 286

ELEKTRYK- anteny, alarmy,napędy, monitoring, domofony,

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 285 518

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

515 362 050, www.instalmed.pl

SZWACZKI i krojczego . Produkcja własna – zatrudnię.

SPRZEDAM VW Passat 98r., 506 944 176

MALOWANIE pokoi i balkonów itp., 600 738 124

Nowosolna, 602 356 260

SKUTER sprzedam stan idealny, 516 061 980

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

ZAKŁAD krawiecki zatrudni osoby: do pomocy na szwalni-

SPRZEDAM Daewoo Matiz rok 1999 , stan b. dobry,

604 543 817

,do obsługi maszyn (dziurkarki,guzikarki,rygla), 605 086 828

695 248 086

AGREGATEM posadzki, 696 857 285

ZATRUDNIĘ chałupniczki-szycie, 792 023 988

SPRZEDAM C 330, 509 481 762

BRUKARSTWO, 696 857 285

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź, Nowosolna, 606 892 107

SPRZEDAM lawete NIEWIADÓW A2001, 508 593 120

MALOWANIE, remonty, 721 958 081

ZATRUDNIĘ pracownika gospodarczego, magazyniera,

SPRZEDAM Hondę Prelude 1999 r., 508 593 120

PRANIE ciśnieniowe, Lipiny, 601 929 461

508 301 062

Usługi

BRYGADA mixokret, 696 85 72 85

KOSMETYCZKĘ i fryzjerkę, Andrespol, 600 521 173

PRACE licencjackie, magisterskie – korekta, redakcja,

FARMER sp. z o.o zatrudni pracownika do obsługi wago-pakowarki Tel. kont. 504 184 065

ORGANIZACJA domowych imprez okolicznościowych

518 234 962

(imieniny, urodziny, chrzciny, kinderbale z fontanną czeko-

KOREPETYCJE j. Angielski, 509 337 709

ZATRUDNIĘ chałupniczki , proste szycie, 602 466 902 ,

ladową, itp.), 507 05 33 44

GŁADZIE – malowanie, 531 385 932

792 470 799

TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03

ODNOWA mieszkań, remonty, wykończenia, 577 223 417

ZATRUDNIĘ pracownika na produkcję do stolarni – Brze-

DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy, docieplenia,

JĘZYK niemiecki, 694 487 614

ziny 10zł/h, 882 928 505

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

ZŁOTA rączka – remonty, rozbiórki, 721 958 081

NAWIĄŻĘ współpracę z lektorem języka angielskiego,

terakota, 669 477 012

HYDRAULIKA – udrażnianie, 884 802 961

692 775 167

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, upraw-

ANGIELSKI, 511 654 633

POMOCNIKA stolarza zatrudnię, 509 771 248

nienia budowlane, 605 397 614

MEBLE pod wymiar – kuchnie, szafy, zabudowy, -

ZATRUDNIĘ sprzedawcę do sklepu alkoholowego w

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

terminowo i fachowo, 505 931 054

Andrespolu, 795 512 944

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Dojazd!!! 732 313 316

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

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

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent, 508 537 104

KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowla-

ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego kobiety oraz

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

nymi, wodno - kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy,

mężczyzn 512 159 406 po godz. 18

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

604 381 688

FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała praca, za-

karcher, 606 495 830

MATEMATYKA fizyka, chemia, 664 626 854

trudnienie, bardzo dobre warunki , miła atmosfera,

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104

OCIEPLANIE budynków, 500 700 033

509 233 753 od 32

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

BRUKARSTWO, 512 525 323

ZAKŁAD krawiecki zatrudni sprzątaczkę 3 razy w

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

AUTOLAWETA, pomoc drogowa, przewóz maszyn,

tygodniu, 509 233 753

889 994 992

502 592 035

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

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

ANGIELSKI – korepetycje, 721 056 519

dobre stawki, 508 230 297

gwarancja najniższych cen!, 501 144 475, www.odslonka.pl

MATEMATYKA – liceum, gimnazjum, 516 845 553

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakła-

Praca

danie i koszenie trawników, naprawa, malowanie ogrodzeń,

ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź – Widzew, atrakcyjne zarobki, przyjazna atmosfera, gwarantowany dowóz
z Brzezin, 790 831 185

itp., 44 714 49 45, 605 236 737

ZATRUDNIĘ lektorów j. obcych, 884 054 054, email:

ZATRUDNIĘ pracownika do prac remontowo-wykończe-

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

cs@coolschool.edu.pl

niowych, 663 406 978

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

ZATRUDNIĘ fryzjerkę pilnie, 507 974 929

ZATRUDNIĘ szwaczkę, 881 091 997

budowlanego, 510 809 025

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa

POTRZEBNA pomoc do starszej osoby, również w

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble: kuchen-

o pracę, 506 188 477

weekendy, poza Brzezinami, 606 618 633

ne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe zabudowy,

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E transport krajowy 5 dni w

MŁODEGO do przyuczenia zatrudnię, 509 771 248

stoły drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875

tygodniu, 669 903 180, 601 812 617

SZWACZKI, mile widziane emerytki, proste szycie, praca

OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471

ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E kraj, 603 793 543

cały rok, tygodniówki, wysokie zarobki, 572 638 345

DACHY – krycie papą termozgrzewalną i docieplanie

PRZYJMĘ pracownika do zakładu pogrzebowego w

ZATRUDNIMY szwaczki, szwaczki chałupniczki, zlecimy

stropodachów, 510 109 832

Koluszkach (mile widziane doświadczenie) stały etat lub

przeszycie kurtek, 602 475 488

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

dorywczo, 693 222 303

POSZUKUJĘ księgowej do prowadzenia KpiR i ryczałtu,

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

793 831 883

DACHY profesjonalnie, papa termozgrzewalna, malowanie,

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 514 288 649

POSZUKUJĘ księgowej do prowadzenia księgi handlo-

smarowanie – z gwarancją, 500 044 496

ZATRUDNIĘ pracownika do pracy na dachach , prawo jazdy

wej, 46 874 37 54

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

kategorii B, 721 160 085

SZWACZKI – chałupniczki, 512 114 993

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

SZWACZKI -praca cały rok, 509 869 237

ZATRUDNIĘ pomocnika na budowę, 783 117 546

MATEMATYKA, angielski, tel. 503 141 771

„INSIDE” zatrudni szwaczki, prasowaczkę Stare Koluszki 7e,

ZATRUDNIĘ prasowaczki i szwaczki, 500 448 129

POMPY ciepła – hydraulika rekuprecyjna, 724 633 009

602 776 665

ZARTUDNIĘ szwaczki, 602 898 689

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 664 597 688

ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809
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Różne

ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego do prac

SPRZEDAM dom 120m z 2010r Helenów gm. Brzeziny

dekarskich, 602 138 477

380.000,- 606 595 694

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

CHĘTNIE podejmę pracę chałupniczą - proste szycie lub

MIESZKANIE do wynajęcia 50m2, 608 381 009

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,

pościelowe, 665 945 768

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

grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki

ZATRUDNIĘ szwaczkę, stała praca, 508 853 414, 512 970 000

782 342 455

urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,

POMOC szwalni (prasowanie, klejenie) przyjmę,

SPRZEDAM działki budowlane od 900-1300m w Brzezinach

Targowisko Miejskie.

Nowosolna, 509 862 610

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

KUPIĘ zboże, 508 471 814

SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie bluzek,

SPRZEDAM M-6, 509 171 241

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce, silniki

sukienek, spodni, 604 797 243

SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy 52m2, 607 263 321

elektryczne NOWE !, 501 713 102

SZUKAM kierowcy C+E w ruchu międzynarodowym bądź

WYNAJMĘ sklep spożywczy z wyposażeniem Rogów PGR,

SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko 80/200

krajowym, 693 324 885

692 611 592

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

KRAWCOWĄ lub osobę do pomocy przy szyciu firan,

SPRZEDAM mieszkanie M-3 w Koluszkach, 508 722 119

SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,

501 532 140

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

46 874 28 81

FIRMA budowlana poszukuje pracowników do dociepleń,

LOKALE użytkowe do wynajęcia-Rogów, 605 784 278

LABLADORY – szczenięta, 660 854 640

500 700 033

SPRZEDAM mieszkanie 48,5m2 bloki, 605 884 542

NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul. Krakówek 34,

ZATRUDNIĘ krojczego, pomoc krojowni, szwaczki,

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

503 491 722 - Wojciechowski

606 892 107

SKLEP na targowisku miejskim do wynajęcia, 516 255 570

PRZYJMĘ gruz , ziemię, 606-607-639

praca@nieruchomosci-55.pl, 504 605 504

po 17.00

SPRZEDAM cegłę białą i mieszałkę do kiełbasy 80l.,
501 420 316

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C, 783 951 937

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2, 511 159 202

EKSPEDIENTKĘ spożywczy dobre warunki 500 247 181

LOKAL użytkowy do wynajęcia w nowo powstającej – Ga-

SPRZEDAM nasiona facelii i łubinu na poplon,

FIRMA zatrudni dekarzy, 500 000 820

lerii ARKADIAN, Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

tel. 606 155 155

ZATRUDNIĘ kosmetyczkę – Koluszki, 607 426 855

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń 505 557

ŁUBIN gorzki (46)874 12 14

ZATRUDNIĘ murarza, 781 295 105

355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

SPRZEDAM balustradę balkonową, 601 371 226

SZWACZKI chałupniczki – spódnice, 509 571 912

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia, 535 501 871

SKUP bydła świń, macior, knurów, 726 879 139, 602 813 762

SZWACZKI chałupniczki – tuniki, 509 571 912

SPRZEDAM mieszkanie 31 m2, 501 365 146

PROSIĘTA, 512 105 749

PRZYJMĘ presera, 790 650 064

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką i garażem-

SPRZEDAM komody pokojowe, 601 929 461

PRZYJMĘ presera – żakiet, 604 433 179

-Rogów, 503 507 485, cena do uzgodnienia

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

ZATRUDNIĘ osobę do baru w Strykowie, 601 433 007

TANIO sprzedam ziemię rolną, 518 952 695

660 854 640

ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551

WYNAJMĘ mieszkanie w Brzezinach 34 m2

PRZYCZEPA 6t, Siewnik, 788 264 336

POSZUKUJĘ młodego do pracy przy montażu regałów

umeblowane, 505 132 446

KUPIĘ zboże 608 746 876

wysokiego składowania, 501 988 220

SPRZEDAM M2 – 36 m2, Modrzewskiego 2, 512 987 500

SPRZEDAM łubin i kopaczkę do ziemniaków, 693 652 055

ZATRUDNIĘ szwaczkę do szycia spodni damskich,

SPRZEDAM zagospodarowaną działkę 1650 m2 w Brono-

SPRZEDAM pszenżyto do siewu, 667 556 439

606 140 155

wicach, 505 410 410

SPRZEDAM ziemniaki, 667 556 439

SPRZEDAM M4 – 60,5 m2, 502 281 361

PIEC c.o. 1,1 komputer, 608 421 589

SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, 503 952 451

SPRZEDAM pszenżyto do siewu, ziemniaki jadalne,

DZIAŁKA ul. Jarzębinowa, 788 264 336

WYNAJMĘ lokal gospodarczy 40 m2 – media, 505 410 410

780 016 719

SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach. Działka

PILNIE sprzedam dom 208 m2 z 2007 r. z garażem w

JAŁÓWKI cielne mleczne i mięso mleczne sprzedam,

ogrodzona gotowa do zagospodarowania, powierzchnia

Brzezinach, 516 804 900

781 359 885

1500m2, 505 879 777

DOM – Brzeziny – 260.000,-; 530 384 331

ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44

SPRZEDAM pół domu ok. 40 m2 na działce 600 m2 w cen-

SPRZEDAM kawalerkę , Rogów Leśna 605 138 765

SPRZEDAM domową maszynę do szycia, 665 945 768

trum Piotrkowa Trybunalskiego, 608 496 326

SPRZEDAM siedlisko w Zacywilkach + 0,5 ha, 605 138 765

WYPOSAŻENIE sali weselnej 500 247 181

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS, 501 431 257

DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273

SPRZEDAM pianino, 517 626 244

DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273

PRZYJMĘ ziemię w dzierżawę Kołacinek, 785 534 988

SPRZEDAM drewno kominkowe – opałowe, 533 277 200

SPRZEDAM garaż za Urzędem Miasta, 661 398 086

SPRZEDAM ziemię czarną z torfem oraz działkę budowlaną

SPRZEDAM ziemniaki paszowe, 505 092 287

Nieruchomości

SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok – Raformacka 16,

w każdej ilości 660 684 146

KUPIĘ owies, 604 634 249

502 218 623

WYNAJMĘ mieszkanie w bloku 38 m2 – umeblowane,

SPRZEDAM żyto ozime Herakles – pierwszy odsiew, za-

SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu – 120 tys. do

697 308 891

mrażarkę 400 litrów, wagę suwakową 400 kg, 605 884 584

negocjacji, IV piętro 604 278 815

DZIAŁKĘ budowlaną w Głownie sprzedam, 886 423 100

SPRZEDAM maszyny szwalnicze, 505 74 79 08

SPRZEDAM działkę 3700m2 z możliwością zabudowy ,

M-6 parter sprzedam lub wynajmę, 886 423 100

ŻYTO sprzedam, 516 061 980

okolice Bogdanki 608 022 893

WYNAJMĘ mieszkanie 45 m2 w Brzezinach, dzwonić

SPRZEDAM winogrona ciemne – 2,- zł./kg, 507 05 33 44

DZIAŁKI budowlane 1200 m2, 2400 m2 (Zalesie)

po 15-stej, 601 699 347

DREWNO kominkowe – opałowe, 785 534 988

sprzedam, 661 076 095

SZUKAM mieszkania do wynajęcia, 504 995 154

ATRAKCYJNE działki budowlane ok. 1000 - 1500 m2, ul.

SPRZEDAM M-4, ul. Kulczyńskiego, 691 884 131

Mrocka, sprzedam, 607 167 175 po 16.00
SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny, ul. Polna,
prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Czarne otwarcie sezonu piłkarzy

Czterech porażek z rzędu w czterech pierwszych meczach nowego sezonu doznali piłkarze Startu Brzeziny. Podopieczni trenera
Jacka Stańdo mimo tygodni przygotowań
nieudanie rozpoczęli jesienne zmagania
i po czterech kolejkach zamykają ligową
tabelę łódzkiej klasy okręgowej.
Zespół przed nowym sezonem wzmocniło kilku wartościowych zawodników.
Szeregi drużyny zasilili: Szymon Skwarek z LKS Łąka, wychowanek Widzewa
Łódź Adrian Walasik występujący ostatnio
w Sport Perfect Łódź oraz Jakub Rakowski, Krzysztof Ciszewski i Marcin Jaśkiewicz z Andrespolii Wiśniowa Góra. Prawdziwym hitem transferowym było jednak
pozyskanie czarnoskórego napastnika
z Sierra Leone Alexa Sesay, który ostatnio
występował w czwartoligowych Termach
Nerze Poddębice. Ponadto do klubu z wypożyczenia do Jutrzenki Drzewce powrócili Robert Szubert i Maciej Borowski, a do
treningów powrócił Daniel Klimczak. Zatem brzezinianie pełni nadziei na zwycięstwo jechali do Konstantynowa Łódzkiego,
aby od mocnego uderzenia rozpocząć tegoroczne rozgrywki. Zespół po tygodniach
przygotowań i serii meczów kontrolnych
miał mieć gotową formę na ligowe zmagania. Początek meczu w wykonaniu obu
zespołów był bardzo spokojny. Niestety
w 19. minucie piłkę ręką w polu karnym
zagrał Robert Szubert i sędzia podyktował
rzut karny, pokazując naszemu zawodnikowi czerwoną kartkę. Jedenastkę pewnie
wykorzystał Michał Bartosik i nie dość, że
Start przegrywał 0:1, to od tego momentu
musiał radzić sobie w dziesiątkę. Gospodarze poszli za ciosem i kilka minut później
za sprawą byłego zawodnika Startu Mateusza Paturaja strzelili drugiego gola. Zawodnik wykonywał rzut wolny i po olbrzymim zamieszaniu w polu karnym uderzył

piłkę tuż obok brzezińskiego golkipera.
Taki obrót spraw wyraźnie ustawił dalszy przebieg rywalizacji. Włókniarz kontrolował przebieg spotkania, ale osłabiony
personalnie Start próbował odwrócić losy
meczu. W drugiej połowie brzezinianie
stworzyli kilka dobrych okazji na zmianę rezultatu, ale nie byli w stanie ani razu
zaskoczyć bramkarza rywali. Ostatecznie
nasz zespół w inauguracyjnym meczu zaliczył falstart i zszedł z boiska pokonany 0:2.
Zupełnie inaczej miał wyglądać mecz
przed własną publicznością z Termami
Uniejów. W pierwszych minutach brzezinianie zaczęli przejmować inicjatywę. W 32. minucie piłkę na prawe skrzydło otrzymał Szymon Skwarek i strzałem
w długi róg nie dał szans bramkarzowi.
Po tym trafieniu piłkarze wykonali symboliczną kołyskę z okazji narodzin Lenki, córki zawodnika Macieja Borowskiego.
Jeszcze przed przerwą gospodarze mogli
podwyższyć prowadzenie, ale nie potrafili wykorzystać kilku doskonałych okazji.
Po przerwie więcej do powiedzenia mieli przyjezdni. W 55. minucie po szybkiej
kontrze wyrównującego gola strzelił Przemysław Nowak. Kiedy wszyscy zgromadzeni na trybunach myśleli, że pojedynek zakończy się podziałem punktów, na
kwadrans przed końcem kuriozalny strzał
z ponad trzydziestu metrów oddał Kamil
Zych, dając gościom prowadzenie. Piłkarze
Startu walczyli do końca, by odrobić straty,
ale niestety musieli uznać wyższość rywali
z Uniejowa. Ostatnie dwa mecze to wysokie porażki z Górnikiem Łęczyca 1:4 i PTC
Pabianice 0:4. Pewnym usprawiedliwieniem słabych wyników mogą być kontuzje, które trapią czarno-czerwonych. Z powodu urazów na boisku zabrakło Pawła
Swaczyny, Tomasza Kaźmierczaka, Waldemara Pabiniaka i Bartłomieja Grzywacza.
Kolejne spotkanie brzezinianie rozegrają na wyjeździe w sobotę 10 września
o godzinie 16:00 z MKP-Borutą Zgierz.
Natomiast kolejny mecz na stadionie miejskim w Brzezinach obędzie się w sobotę 17
września o godzinie 16:00. Przeciwnikiem
Startu będzie Orzeł Parzęczew.
Dawid Saj

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

Tel. 606 769 490

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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Inauguracja roku szkolnego w Dwójce
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Inauguracja roku szkolnego w Jedynce
1 września o godz. 10.00 na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik zainaugurowano rok szkolny w Szkole Podstawowej nr
1 w Brzezinach.
„Po wakacjach pełni wrażeń wracacie
do szkoły. Chciałbym, aby nauka rozpoczęta dzisiaj stała się przygodą, która pozwoli
wam zgłębić tajniki wiedzy, rozbudzi ciekawość świata. Mam nadzieję, że znajdziecie
tutaj nowych przyjaciół” – mówił dyrektor
Zbigniew Zieliński.
Po uczczeniu minutą ciszy ofiar II wojny
światowej delegacja uczniów złożyła wiązanki kwiatów na grobach poległych żołnierzy oraz wieloletniego dyrektora szkoły
Władysława Janusza.
„Rozpoczynacie dzisiaj nowy rok szkolny. To okres wytężonej pracy, ale i czas
spędzony w miłej atmosferze, czas nowych
przyjaźni. Robimy wszystko, aby warunki
do spędzania wolnego czasu były jak najlepsze, a przebywanie w szkole było bezpieczne. We współpracy z dyrektorem,
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej
i Radą Miasta przyłączamy szkołę do sieci miejskiej, co zwiększy komfort funkcjonowania placówki. Dołożymy wszelkich
starań, aby przy kompleksie boisk powstała lekkoatletyczna bieżnia, a w budynku
szkolnym będziemy poprawiali jakość klas.
Będziemy także starali się pozyskać środki na zorganizowanie dodatkowych zajęć
w ofercie szkoły. Czeka nas również wielka
reforma oświatowa. Nie boimy się jej jednak, gdyż jeżeli zajdzie potrzeba, w mieście
powstanie nowa szkoła, a nauczyciele nie
pozostaną bez pracy. Edukacja jest dla nas
najważniejsza. Będziemy starali się wybudować tanią w utrzymaniu halę sportową,
której tak bardzo brakuje, a także aplikować o środki na rozbudowę Przedszkola nr
3. Doceniając trud i pracę włożone przez
dyrektora i społeczność szkoły oraz zaufanie i bardzo dobrą ocenę pracy dyrektorowi
Zbigniewowi Zielińskiemu bez konkursu
powierzyliśmy stanowisko na kolejną kadencję do roku 2021. Zarówno ta szkoła jak
i inne placówki są wizytówką naszego miasta, którymi się szczycimy. Dziękuję za to,

że dyrektor potrafi wykrzesać dobrą energię w osobach, które z nim współpracują. Życzę niezapomnianych przeżyć i bezpiecznej nauki” – mówił burmistrz Marcin
Pluta.
„Cieszę się, że po wakacyjnej przerwie
spotykamy się ponownie. 1 września to początek roku szkolnego, ale też kilka ostatnich godzin wakacji. Chciałbym, abyście
ten dzień wykorzystali na przeżycie ostatniej wakacyjnej przygody. Mam nadzieję,
że ten rok upłynie wam szybko aż do kolejnych wakacji” – mówił przewodniczący
RM Grzegorz Kędzia.

Nowe książki
w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację zakupu nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020”.
Obecne zakupy objęły 80 nowych pozycji
za około 2500 zł.
„Są to głównie książki biograficzne, podróżnicze i reportażowe” – informuje Elżbieta Tamkun, kierownik Działu Gromadzenia
i Wypożyczania Książek. Nie zabrakło także
pozycji dla dzieci. O wyborze w dużej mierze
decydują zainteresowania czytelników, którym w Oddziale dla Dorosłych udostępniana
jest specjalna lista, gdzie mogą wpisywać poszukiwane przez siebie wydawnictwa. „Widać tu m.in. wpływ seriali, gdyż w ostatnim
okresie wzrasta na przykład zainteresowanie
kulturą turecką” – wskazuje Elżbieta Tamkun. Czytelnicy chętnie sięgają też po biografie zarówno współczesnych gwiazd jak

Ks. Bogumił Walczak zapewnił o błogosławieństwie wszystkich brzezińskich
kapłanów na cały rok wytężonej pracy
uczniów i nauczycieli.
Ostatnim elementem inauguracyjnego spotkania były sprawy organizacyjne,
w ramach których przedstawiono poszczególnych nauczycieli, a także informacje
o bezpłatnych podręcznikach, zasadach
przyznawania stypendiów, konieczności
noszenia mundurków przez uczniów, zasadach uczęszczania na zajęcia świetlicy
szkolnej, możliwości ubezpieczenia grupowego uczniów. Po zakończeniu uroczystości odbyły się pierwsze spotkania w klasach.
g.k.
Fotorelacja str. VI
i znanych postaci historycznych. Tradycyjnie sporym powodzeniem cieszą się powieści
obyczajowe. Wśród dzieci do łask natomiast
wracają komiksy. Najmłodsi czytelnicy preferują też serie książek z obrazkami, w których dzieci same tworzą historie. Jak ocenia
Elżbieta Tamkun, spadło nieco zainteresowanie fantastyką, choć nadal nie brakuje miłośników Harry’ego Pottera czy innych tego
typu bohaterów.
Kolejny zakup nowości wydawniczych
Miejska Biblioteka Publiczna planuje w listopadzie, a rocznie przybywa tu około 600 nowych pozycji. Łącznie do dyspozycji czytelników w brzezińskiej MBP jest ponad 95.000
woluminów.
TOM

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

Firma PROCAD Sp.J. z siedzibą w Koluszkach poszukuje
do pracy na stanowisko:
Pracownik administracyjny
Obowiązki:
- bieżące wsparcie administracyjne biura
Wymagania:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
- wykształcenie wyższe na kierunku administracja/marketing i zarządzanie
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
CV proszę przesłać na adres: sekretariat@procad.net.pl w temacie
wiadomości wpisując nazwę stanowiska: Pracownik administracyjny
lub osobiście do siedziby firmy w Koluszkach, ul. Gen. Maczka 11.
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gmina

Brzeziny

Nowy rok szkolny
w gminie Brzeziny
Gmina Brzeziny w związku z realizacją projektu ,, Szkoła Nowych Możliwości
w Bogdance’’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 w ramach Priorytetu XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania X.1
Wysoka jakość edukacji, Poddziałania X.1.2 Kształcenie ogólne, informuje, iż w Szkole
Podstawowej w Bogdance trwa rekrutacja do zajęć pozalekcyjnych z poszczególnych
bloków tematycznych objętych typami projektu : I typ projektu obejmuje: koło
z matematyki, zajęcia wyrównawcze z matematyki, koło z języka angielskiego, zajęcia
wyrównawcze z języka angielskiego, koło z przedsiębiorczości, II typ projektu obejmuje:
zajęcia pozalekcyjne w zakresie przyrody prowadzonych metodą eksperymentu, IV typ
projektu obejmuje: logopedię i zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.
Uczniów zainteresowanych wzięciem udziału w bezpłatnym udziale w poszczególnych
typach projektu, który obejmuje odwóz po zajęciach do domów o składanie kart
zgłoszeniowych dostępne bezpośrednio w siedzibie Szkoły Podstawowej w Bogdance
oraz na stronie www.gminabrzeziny.pl.

1 września w gminie Brzeziny naukę rozpoczęło 441 uczniów i przedszkolaków.
W Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu jest obecnie 124
uczniów, w tym 45 w klasach pierwszych. W Szkole Podstawowej w Bogdance uczniów w klasach I-VI jest 76, w tym 8
w klasie I. Uczęszcza tu też 40 przedszkolaków. W Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Dużej uczniów klas I-VI jest 79, w tym 11
w klasie I. Chodzi tu także 31 przedszkolaków. Do Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii natomiast łącznie uczęszcza 91
uczniów oraz przedszkolaków.
TOM

III
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Mixer Regionalny z brzezińskim akcentem
Po raz 13. w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej
odbył się Mixer Regionalny, czyli spotkanie prezentujące bogactwo kulturalne
różnych regionów województwa łódzkiego. Wśród 130 wystawców swoje stoisko 4
września zaprezentowało także Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach.
Podczas „Mixera Regionalnego
Łódzkie 2016” zwiedzający mogli obejrzeć kramy z regionalnymi produktami

spożywczymi, owocami, przetworami,
ozdobami rękodzielniczymi czy kolorowymi haftami. Liczne atrakcje czekały
także na młodszych uczestników imprezy. Odwiedzający stoisko Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach mieli okazję nabyć foldery promocyjne z atrakcjami
Brzezin i planem miasta oraz aktualne
wydania Tygodnika „Brzeziński Informator Samorządowy”. Instytucja przygotowała także plakaty z ofertą zajęć dla

dzieci i dorosłych. Nie zabrakło informacji przybliżających aktywność CPiK oraz
przeprowadzone dotychczas działania.
Smakosze mogli skosztować tradycyjnych
wypieków przygotowanych przez pracowników Centrum.
Wśród wystawców zaprezentowali
się także pszczelarze z Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Brzezinach oraz przedsiębiorcy z terenu powiatu brzezińskiego.
a.j.
Fotorelacja str.XI

Emeryci w Krakowie

Członkowie brzezińskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 20 i 21 sierpnia zwiedzili Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską
i Wieliczkę.
Emeryci wyjechali z Brzezin w sobotę o 6 rano, a ich pierwszym celem był
Kraków – odwiedzili Wawel, zwiedzili
także resztę starego miasta oraz podziemia rynku. Wieczorem przewidziano obiadokolację na barce zakotwiczonej na Wiśle. W Krakowie przewidziany
był także nocleg.
Pierwszym celem drugiego dnia
wycieczki były natomiast Wadowice,
gdzie zwiedzano dom rodzinny i muzeum Papieża Polaka. Miłą chwilą była
też wizyta w cukierni i delektowanie
się papieskimi kremówkami. Kalwaria
Zebrzydowska, gdzie następnie udali
się brzezińscy emeryci, to także ważne miejsce dla osób wierzących. Świadczy o tym milion pielgrzymów, którzy
przybywają tu co roku. Ostatnim celem
wycieczki była natomiast działająca od
XIII wieku aż do roku 1996 kopalnia
soli w Wieliczce, obecnie wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W czasie wycieczki humor dopisywał
wszystkim, atrakcji bowiem nie brakowało, atmosfera była miła, a kierowca
okazał się wyrozumiały i około północy bezpiecznie dowiózł wszystkich do
rodzinnych Brzezin.
TOM

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 07.09.2016 r. ( pokój nr 3).
Prosimy podać w ofercie cenę netto oraz brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Kryterium wyboru oferty :
- cena 100%
Termin składania ofert :
- do 09.09.2016 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

IV

Brzezińscy harcerze
odznaczeni na
Ukrainie

20 sierpnia na ukraińskich ziemiach wołyńskich odbyły się uroczystości z okazji
stulecia bitwy pod Kostiuchnówką, gdzie
podczas I wojny światowej toczyły się
krwawe i najbardziej zacięte walki legionów Józefa Piłsudskiego. W ramach tych
obchodów odznaczono sześciu harcerzy z brzezińskiego Hufca im. Aleksandra
Kamińskiego.
Uroczystości rozpoczęły się od polowej
mszy, której przewodniczył biskup polowy p.o. Wojska Polskiego Józef Guzdek.
Po liturgii szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy, który nawiązywał do
obchodów bitwy pod Kostiuchnówką.
Niezwykle ważnym momentem dla harcerzy uczestniczących w obchodach była
chwila wręczenia medali „Pro Patria”,
które otrzymali za kilkuletnią służbę na
Wołyniu. Wśród odznaczonych harcerzy
znaleźli się także członkowie Hufca ZHP
Brzeziny – Bartosz Głowacki, Janusz Wojciechowski, Adrian Olejarz, Kamil Olejarz, Magdalena Targowska oraz przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz
Kędzia.
Kostiuchnówka to niezwykle ważne,
historyczne miejsce dla każdego harcerza, ponieważ właśnie tam polscy harcerze pełnili czynną służbę ku chwale
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ojczyzny w szeregach legionów Piłsudskiego. Członkowie brzezińskiego hufca
im. Aleksandra Kamińskiego stanowią już
od kilku lat większość grupy na tych ukraińskich obozach. Zajmują się tam odnawianiem i szukaniem mogił polskich na
zapomnianych cmentarzach legionistów.

Warto wspomnieć, że w tym roku odnaleziono 21 takich imiennych mogił legionistów na cmentarzu w Kuklach, dla
których przygotowano nowy grób oznaczony brzozowym obramowaniem oraz
krzyżami.
TOM

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 07.09.2016 r. ( pokój nr 3).
Prosimy podać w ofercie cenę netto oraz brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Kryterium wyboru oferty :
- cena 100%
Termin składania ofert :
- do 09.09.2016 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) 874-2621
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
Dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach posiada na oddanie w najem
na okres do 3 lat, powierzchnie biurowe znajdujące się w budynku położonym
w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 10/12.
Budynek jest usytuowany w centrum administracyjnym miasta, pośród banków,
urzędów administracji rządowej i samorządowej, przy drodze krajowej nr72.
Pomieszczenia do wynajęcia:
1. Pomieszczenie, pok. nr 6 o pow. 14,47 m2. - parter
2. Pomieszczenie, pok. nr 7 o pow. 18,05 m2. - parter
3. Pomieszczenie, pok. nr 101 o pow. 18,81m2. - I piętro
4. Pomieszczenie, pok. nr 6 o pow. 14,60 m2. - I piętro
Sposób zagospodarowania: działalność gospodarcza o uciążliwości
nieprzekraczającej granic wynajmowanej nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu udzielane są w Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, parter, pokój 5 lub pod nr tel. 603
223 314
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Narodowe czytanie z CPiK i MBP
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do zimy. Pasieka prezesa Rejonowego Koła
Pszczelarzy w Brzezinach znajduje się w Paprotni i dzięki sąsiedztwu drzew owocowych
i pól uprawnych żyjące tam pszczoły mają
sporo pożytków. Budowa ula nie wydaje się
skomplikowana – wewnątrz mieszczą się
ramki, na których owady żyją i składują zapasy. W zewnętrznej obudowie ulokowane
są otwory, przez które pszczoły wlatują do
środka. Każdy ul w pasiece Zbigniewa Sokołowskiego liczy około 30 –50 tys. owadów,
zimą ta liczba spadnie do około 20 tys. Każda rodzina pszczela w ciągu roku zużywa na
własne potrzeby w przybliżeniu 90 kg miodu
i 25 kg pyłku. Nadwyżka to zysk pszczelarza.
Zimą pszczoły przebywają w tzw. „kłębie”

IX

(zwarta grupa) i w miarę spożywania zapasów przesuwają się na ramkach w górę i na
boki. Siła grupy polega na tym, że wspólnie pszczoły są w stanie przetrwać trudne
warunki pogodowe, natomiast pojedynczy
osobnik krzepnie już przy 8°C.
Przyglądając się pracy i życiu pszczół
można dostrzec, że tworzą bardzo zintegrowaną społeczność, w której każdy zna swoje
obowiązki. Efekt ich pracy to tzw. „płynne
złoto”, bo wiadomo, że miód zawiera wiele korzystnych składników i dobroczynnie
wpływa na organizm ludzki. Więcej informacji można przeczytać na stronie www.
pszczelarze-brzeziny.pl.
JLB

Jeden z największych skarbów naszego regionu – „Miód Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień
Łódzkich i Rawki” ma nową etykietę. Zmieniła się przede wszystkim estetyka – obecny
szablon graficzny odsyła do tradycyjnej kolorystyki strojów ziemi brzezińskiej i rawskiej.
Poza tym konsument znajdzie na etykietach dokładny adres pasieki, z której pochodzi miód. W ofercie znajdziemy pięć rodzajów miodów. Nie trzeba dodawać, że nasi
lokalni pszczelarze dbają o uczciwość w stosunku do klienta i najwyższą jakość swoich
produktów.
Słoiki z nowymi kolorowymi etykietami, wypełnione „płynnym złotem”, to efekt
końcowy żmudnej pracy każdego pasiecznika. Dzięki uprzejmości Zbigniewa Sokołowskiego mogłam przekonać się, jak wygląda budowa ula i przygotowywanie pszczół
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XXVIII Sesja Rady Miasta Brzeziny cz. 2
W punkcie dot. informacji burmistrza z prac między sesjami radny P.
Maślanko zainteresowany był realizacją skateparku w Brzezinach oraz informacją minister edukacji podczas
posiedzenia ZMP nt. kosztów reformy.
Burmistrz wyjaśnił, iż projekt budowy
skateparku zakłada kooperację organizacji pozarządowych, co pozwoli obniżyć koszty wkładu własnego. Burmistrz
dodał, że będzie zabiegał o powrót do
funkcjonowania w mieście trzech szkół
podstawowych po wygaszeniu gimnazjum. Radna I. Skipor podjęła m.in. temat przebudowy transformatora przy
ul. Żeromskiego, kosztów adaptacji budynku „Daminy”. Burmistrz przekazał, że wybudowano nowoczesną stację
transformatorową, część tej działki pozyska WUS. W sprawie „Daminy” zakłada się koszty remontu od 2 tys. zł do
2,5 tys. za m2, należy podłączyć tam konieczne instalacje. Odpowiadając na pytanie dot. spotkania z mieszkańcami ul.
Dąbrowskiego, naczelnik R. Pyka wyjaśnił, iż Urząd sporządza specyfikację
w związku ze zmianami zamówień publicznych. D. Guzek chciał wiedzieć, co
dzieje się w kwestii targowiska miejskiego i funkcjonowania Straży Miejskiej.
Burmistrz poinformował, iż przeprowadzi konsultacje z zarządem kupców, aby
dokonać ustaleń koncepcji. W tym celu
odbędą się także konsultacje z mieszkańcami. Dotychczasowe uwagi zostały
przez burmistrza uwzględnione. Straż
Miejska współpracuje ścisłe z biurem
inżyniera miasta, pozostali pracownicy
SM otrzymali zatrudnienie w komórkach organizacyjnych UM. Radna G.
Pietrasik, nawiązując do uchwalonego
w czerwcu regulaminu zmiany wynagrodzeń i podwyżek dla pracowników,
chciała wiedzieć, czy środki dla pracowników są przewidziane i od kiedy?
Burmistrz zadeklarował, że pieniądze
zostaną przyznane i będą wypłacane
wstecz. Radna Pietrasik podjęła także
problem transportu mieszkańców Brzezin do pracy w Strykowie. Burmistrz
wyjaśnił, że Stryków nie zamierza partycypować w kosztach komunikacji,
natomiast pracownicy dojeżdżający do
Strykowa korzystają z indywidualnego
transportu, dlatego miasto nie może w
tym momencie podjąć współpracy. G.
Pietrasik przypomniała, ze chodzi o

aspekt zatrudnienia, tymczasem rynek
pracy w Brzezinach nie jest zbyt bogaty
w oferty. Radny G. Maślanko zwrócił się
z prośbą o rozszerzenie informacji dot.
rozmów z Ministrem Środowiska oraz
spotkania w Skierniewicach i ewentualnej współpracy w zakresie gospodarki odpadami. Burmistrz odpowiedział,
że konsultacje w Ministerstwie Środowiska związane były z nowymi regulacjami gospodarki odpadami na terenach gminnych. Burmistrz wnioskował
tam m. in. o uproszczenie schematów
w formule do minimum. Artykułował
konieczność stosowania trybu in-house
w dokumentach wykonawczych i ustawach. Dodał, że wprowadzenie tego systemu będzie premiowało dodatkowym
zatrudnieniem w brzezińskiej sortowni.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Z. Bączyński powrócił do
zgłaszanej już kwestii budowy bieżni
lekkoatletycznej. Nawiązując do odnowionej nieruchomości przy ul. Traugutta, radny wskazał potrzebę modernizacji parkingu w tamtym miejscu
oraz skłonienia właściciela posesji przy
ul. Kościuszki 26 do jej uporządkowania. Z. Bączyński zapytał również,
gdzie można oddawać przeterminowane leki. Burmistrz poinformował, że będzie prowadził rozmowy z ministrem
sportu, by pozyskać środki na budowę
bieżni wokół Orlika. Prezes Spółdzielni Socjalnej poinformował, iż pojemniki na przeterminowane leki znajdują
się we wszystkich brzezińskich aptekach. I. Skipor zaapelowała o ogrodzenie pomnika katyńskiego na skwerze
przy ul. 1-go Maja, jako miejsca pamięci
oraz dokończenie remontu ul. Sasanek.
Radna zapytała o plany przeprowadzenia konsultacji społecznych. Naczelnik
R. Pyka poinformował, iż konsultacje
przeprowadzi burmistrz po wakacjach.
T. Klimczak wskazał plany komisji rewizyjnej dot. przeprowadzenia kontroli
w schronisku w Wojtyszkach we wrześniu. G. Pietrasik zgłosiła interpelację w
sprawie konieczności utrzymania czystości w obrębie przystanków autobusowych oraz aktualizacji rozkładów jazdy.
W punkcie zapytania do kierowników
jednostek radni I. Skipor i Z. Bączyński
podziękowali dyrektorowi CKF za odnowienie bramy wjazdowej na stadionie
miejskim, o co zabiegali.

W dalszej części obrad radnym została przedstawiona informacja ws. planów remontów i inwestycji drogowych,
tzw. harmonogramu na okres do końca
kadencji władz samorządowych. Radny
T. Barucki zauważył, że w harmonogramie nie ujęto remontu ul. Konstytucji 3
Maja. Z kolei Z. Bączyński podkreślił
brak modernizacji ulic: Polnej, Spokojnej, Cichej i Wesołej. Radni zostali poinformowani, iż informacja służy do zapoznania się ze stanowiskiem Rady, jak
również wniesienia dodatkowych uwag.
W kolejnym punkcie przewodniczący
RM oraz przewodniczący komisji RM
złożyli sprawozdania z pracy Rady Miasta oraz wszystkich komisji RM. Sprawozdanie z dyżurów radnych odczytała
wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk,
natomiast T. Klimczak zapoznał radnych ze swoimi działaniami, jako że
nie pełni dyżuru w UM, a bezpośrednio spotyka się ze swoimi wyborcami
i na bieżąco podejmuje interwencje w
ich sprawach.
Blok uchwał
Skarbnik miasta poinformowała o zmniejszeniu deficytu i zadłużenia miasta o 400 tys. zł oraz zwiększeniu środków w kwocie 228,400 tys. zł z
Ministerstwa Sportu na modernizację
stadionu.
W sprawie uchwały zmian w budżecie i zmian budżetu komisja finansowo – budżetowa nie zajęła stanowiska.
Zmiany dotyczyły również przekazania
środków na udzielenie pomocy powiatowi brzezińskiemu na zadanie programu rozwoju infrastruktury drogowej i
przebudowy dróg powiatowych w wysokości 450 tys. zł. Punkt ten wywołał dyskusję wśród radnych. G. Pietrasik podkreśliła, że odkąd pełni mandat
nie zauważyła ze strony powiatu pomocy, także w sprawie parkingu przy
przychodni, a przedstawiciel starostwa
nie uczestniczył w posiedzeniu komisji.
Burmistrz wyjaśnił radnym, że zależy
mu na bezpieczeństwie mieszkańców,
a jeśli samorząd nie udzieli wsparcia
droga na ul. Małczewskiej może ulec
dalszej degradacji. Parking przy przychodni będzie budowany jeszcze w tym
roku. Burmistrz wskazał także na potrzebę zawarcia porozumienia z powiatem, aby planowane inwestycje mogły
otrzymać dofinansowanie i być zrealizowane. Z. Bączyński zaznaczył, że nikt
z przedstawicieli powiatu nie został poinformowany o terminie posiedzenia
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komisji. Radny D. Guzek zauważył, że
dzięki współpracy z powiatem będzie
można w ramach tzw. schetynówki wykonać modernizację ul. Niemcewicza.
Uchwała została przyjęta przez RM.
Następnie podjęto uchwałę ws.
udzielenia pomocy finansowej powiatowi brzezińskiemu na realizację zadania
pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych nr 29 -12 E w mieście Brzeziny, 2913 E w Eufeminowie, 51-01 E w Dmosinie”. Przyjęta została także uchwała ws.
Współpracy miasta Brzeziny z Powiatem Brzezińskim w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego
pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Niemcewicza, ul. Dekerta, ul. Potockiego, ul. Czartoryskiego, ul. Małachowskiego w Brzezinach
etap 2”. Przegłosowano również uchwałę ws. określenia warunków udzielenia
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Brzeziny na cel rekreacyjno – wypoczynkowy.
Wolne wnioski i sprawy różne
T. Barucki przypomniał o naprawie uszkodzonych słupków przy ul. Św.
Anny – Sportowa, poruszył także problem wydzielającego się w mieście fetoru. Radny poinformował, że komisja
finansowo – budżetowa wniosła o możliwość zrezygnowania z zakupu budynku przy ul. Berka Joselewicza, a podjęcie
negocjacji ws. wykupu budynku na ul.
Staszica. Radny wyraził obawę o roszczenia ws. zwrotu mienia kamienicy,
w której mieścił się rabinat. Burmistrz
oznajmił, że przychyli się do tej prośby, będzie starał się, żeby do projektu
włączyć także tę kamienicę. Radna Z.
Krawczyk wskazała, że jest zapotrzebowanie, by zasiedlić kamienicę przy ul.
Staszica. I. Skipor chciała wiedzieć, o
ile wzrosłaby cena za odbiór odpadów,
gdyby firma częściej czyściła pojemniki, które dotychczas są czyszczone tylko
dwa razy w roku. Burmistrz zaznaczył,
że zwiększenie częstotliwości takiej
usługi wpływa na wzrost kosztów. Z.
Bączyński zasugerował, że w trosce o
dbałość o higienę w tej sprawie można
by zwrócić się do sanepidu.
G. Pietrasik wskazała na konieczność
oświetlenia newralgicznych miejsc w
mieście. Radna podjęła także problem
usytuowania pojemników na odpady na chodniku przy ul. Przedwiośnie.
Zdaniem radnej Urząd po zakończeniu

inwestycji miał dokonać zmiany ustawienia pojemników. Mimo to nie podjęto działań. Burmistrz oznajmił, że to
porozumienie określało warunki i sposoby działania obu stron, ale nie jest w
stanie powiedzieć na jakim etapie jest
realizacja porozumienia. Radny M. Sysa
ponownie poruszył sprawę kamienicy
przy ul. Mickiewicza 10. Zapytał, czy
zostały podjęte kroki dot. konsultacji
społecznych w sprawie wykupu mieszkań, aby umożliwić przeprowadzenie
remontu stropu. Radny poinformował,
że nadal nie wyremontowano stropu
tego budynku, a mieszkańcy nie mają
możliwości składowania węgla na zimę.
Burmistrz stwierdził, że decyzja ta
może spowodować podjęcie roszczeń
innych mieszkańców. Jego zdaniem nie
przedstawiono konkretnych propozycji
ze strony właścicieli. Burmistrz nie wykluczył, że ta kamienica będzie przyłączona do sieci PEC. Radna G. Pietrasik
wskazała, że miasto przekazuje wkład
pieniężny dla TBS i należy wziąć pod
uwagę pomoc w kwestii remontu stropu w wysokości 200 tys. zł. I. Skipor

zasugerowała, by uruchomić w tej sprawie środki na ratowanie zabytków.
Głos zabrał mieszkaniec kamienicy
przy ul. Mickiewicza 10 informując, że
w tym budynku kilka tygodni temu pękła rura, co spowodowało dalsze uszkodzenie stropu. Mieszkaniec zapytał o
przebieg gazyfikacji miasta oraz czy
burmistrz weźmie udział w spotkaniu
w Łodzi dot. zahamowania ruchu tirów
w mieście. Odnośnie tego problemu G.
Pietrasik zapytała, czy miasto ma narzędzia, by wpłynąć na zmniejszenie
przejazdu samochodów ciężarowych w
mieście. Mieszkańcom zależy na ograniczeniu tego ruchu.
Wobec wyczerpania porządku obrad
przewodniczący RM zamknął XVIII sesję RM.
Całość obrad dostępna jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=N6ojnq5TVDE lub w protokołach
z sesji dostępnych w BIP na stronie internetowej www.brzeziny.pl
a.j.

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 07.09.2016 r. ( pokój nr 3)
Prosimy podać w ofercie cenę netto oraz brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Kryterium wyboru oferty :
- cena 100%
Termin składania ofert :
- do 09.09.2016 r. do godz. 14.00
Miejsce składania ofert :
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie przeglądu
rocznego stanu technicznego budynków stanowiących własność 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) 874-2621
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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Stop agresji drogowej
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, w każdej komendzie
wojewódzkiej i powiatowej funkcjonariusze zainstalowali komórki i skrzynki mailowe, na które można przesyłać
materiały filmowe świadczące o agresywnym, rażąco naruszającym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
zachowaniu kierowców. W Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Łodzi takie informacje można przesyłać na adres mailowy: stopagresjidrogowej@ld.policja.
gov.pl. Natomiast w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na adres: komendant@brzeziny.ld.policja.gov.pl.
W przypadku, gdy przekazywany materiał będzie miał pojemność większą niż
40 MB, należy przekazać go na nośniku
danych do najbliższej jednostki policji.
W KPP w Brzezinach sprawami brawurowo jeżdżących kierowców zajmuje się
naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego podinsp. Dariusz Kurek.
Naczelnik Kurek zaprasza do współpracy wszystkie osoby dysponujące jakimikolwiek informacjami w tym zakresie,
tel. (46) 874 03 35. O tym, że brzezińska
policja nie bagatelizuje żadnego podobnego incydentu, może świadczyć fakt,
iż w roku 2015 brzezińska policja zatrzymała 126 praw jazdy. Natomiast od
stycznia do sierpnia 2016 roku już 169,
z czego 155 za przekroczenie prędkości
powyżej 100 km/h w obszarze zabudowanym. Warto przypomnieć zatrzymanie brawurowo jadącego kierowcy BMW
dokonane 27 sierpnia, wobec którego
prowadzone jest obecnie postępowanie
karne w kierunku stworzenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, za
co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze brzezińskiej jednostki
policji są bardzo wyczuleni na brawurowo jeżdżących kierowców, co potwierdza fakt zatrzymania w trakcie minionego weekendu aż czterech praw jazdy.
g.k.
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Burmistrz Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

Brzeziny, dnia 7 września 2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów
położonych na terenie miasta w części dotyczącej obszaru nr 8 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) oraz art.
39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/252/2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia
27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych
na terenie miasta, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/188/2016 Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 sierpnia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz
o publikacji na stronie internetowej www.bip.brzeziny.pl projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów
położonych na terenie miasta w części dotyczącej obszaru nr 8 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, w dniach od 15 września 2016 r. do 5 października 2016 r. w siedzibie
Urzędu Miasta w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny w godzinach pracy
urzędu tj. od 800 do 1600.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 września
2016 r. o godz. 1400, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778, z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do
projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2016 r.
Uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy
składać do Burmistrza Miasta Brzeziny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19
października 2016 r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 353 z późn. zm.), uwagi mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu
oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: brzeziny@
brzeziny.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Brzeziny.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez
rozpatrzenia.
Burmistrza Miasta Brzeziny
/-/ Marcin Pluta

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Spółki wywieszona została informacja o wolnym lokalu mieszkalnym przeznaczonym do zasiedlenia.
Termin składania wniosków na przeznaczony do zasiedlenia lokal mieszkalny przez osoby zainteresowane jego otrzymaniem upływa
z dniem 22.09.2016 r. o godz. 14°° (włącznie).
Wnioski wydawane są w sekretariacie Spółki TBS (pok. nr 5).
Prezes Zarządu
					
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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„Młodzi Duchem" ruszają po wakacjach

W piątek 2 września o godzinie 17 rozpoczął
się po wakacjach nowy cykl zajęć dla członków i sympatyków Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem".
Opowieści o dawnych Brzezinach i jego
zabytkach, m.in. o kościele farnym, gdzie
znajdują się krypty dawnych właścicieli miasta, przedstawiła artystka plastyk i historyk
sztuki Bogusława Tyralska. Następnie na terenie ogrodów Muzeum Regionalnego odbyło się integracyjne ognisko, gdzie liczna
grupa seniorów w miłej atmosferze bawiła
się do późnego wieczora.
W siedzibie „Młodych Duchem”, czyli
w Centrum Promocji i Kultury, od 8 września odbywać się będą także zajęcia z tańca
i gimnastyki. Zajęcia taneczne prowadzone
przez Pawła Zybałę zaplanowano w poniedziałki o godzinie 18, a w czwartki od godziny 17 kolejne zajęcia z tańca, zaś od godziny
18 z gimnastyki. Na wrzesień przewidziano
też kolejne spotkania w ramach realizowanego przez organizację projektu „Senior działający w rozwoju nieustający" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej ze środków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.
Program spotkań prezentuje się następująco: 7 września o godzinie 18 spotkanie
z Ryszardem Feją – zamieszkałym w Koluszkach podróżnikiem, który opowie o egzotycznym Iranie, w środę 14 września, także
o godzinie 18, odbędzie się pokaz niecodziennych naczyń „Taperware" połączony z przygotowaniem stosownych potraw,
a 21 października dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała będzie znów opowiadał o historii Brzezin. Ostatnie spotkanie

w ramach projektu dofinansowanego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – prowadzić będzie pani Barbara Guzicka, która opowie o naturalnych terapiach
ziołowych, spotkanie odbędzie się 28 września. 30 września w piątek o godzinie 19.00,

zaplanowano natomiast wieczorek taneczny. Wysokość składki dla członka stowarzyszenia wynosi 20 zł, a dla sympatyka 25 zł.
Zgłoszenia do 16 września przyjmuje Elżbieta Strzępka.
TOM

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 07.09.2016 r. ( pokój nr 3).
Prosimy podać w ofercie cenę netto oraz brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Kryterium wyboru oferty :
- cena 100%
Termin składania ofert :
- do 09.09.2016 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) 874-2621
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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Dożynki w Dmosinie
Uroczystości dożynkowe w gminie Dmosin
rozpoczęły się od uroczystego korowodu
przed kościołem p.w. św. Andrzeja Apostoła i św. Małgorzaty. Uroczystej mszy świętej dziękczynnej przewodził ks. proboszcz
Tadeusz Jaros. Następnie uczestnicy święta plonów przejechali na plac w Dmosinie
Drugim.
Tu wszystkich witała wójt Danuta Supera oraz przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Kosma. „Każdego roku obrzęd
dożynkowy jednoczy nas wokół symbolicznego bochenka chleba, abyśmy mogli
podziękować Panu Bogu za plony, a ludziom za codzienny trud. Wszyscy mamy
bowiem świadomość tego, że rolnictwo
stanowi ważną gałąź naszej gospodarki” –
mówiła następnie wójt w swoim wystąpieniu. Jak zwyczaj każe, starostowie dożynkowi – Małgorzata Janowska ze wsi Ząbki

oraz Andrzej Kantorski ze wsi Rozdzielna wręczyli włodarzom gminy bochen
chleba oraz miód z tegorocznych zbiorów.
Przekazano także tradycyjny wieniec dożynkowy. Gospodarzami tegorocznych
dożynek były zaś wsie Ząbki, Zawady, Lubianków, Wola Lubiankowska, Rozdzielna, Wiesiołów i Różany.
W oficjalnej części uroczystości głos
zabrali także liczni goście: dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Maria Kaczorowska, starosta
brzeziński Edmund Kotecki, kierownik
rogowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Renata Kobiera, przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego Eugeniusz Supera, wójt gminy Głowno Marek Jóźwiak oraz burmistrz
Brzezin Marcin Pluta.

Wakacje ze „Świetlikiem"
Wakacje w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik" były czasem pełnym atrakcji. Rozpoczęły się one wraz
z końcem roku szkolnego, a podsumowanie stanowiło ognisko w leśniczówce
w Szymaniszkach.
Na co dzień w świetlicy odbywały się
m.in. zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, muzyczne czy rozwijające kreatywne myślenie. Przybywali tu także
goście, np. przedstawiciele SANEPID-u,
którzy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne oraz policjanci, którzy wzięli udział

w teleturnieju „Milionerzy”. „Świetliki"
odwiedziły także Komendę Powiatową
Policji, a w podziękowaniu za wieloletnią współpracę wystąpiły na konferencji „Dzielnicowy bliżej nas". Nie mniej
wrażeń niż wizyta na policji dostarczyły
także pierwsze odwiedziny w nowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej, gdzie strażacy ze „świetlikami"
rozegrali mecz piłkarski. Padł remis, co
być może stanowiło efekt częstych wizyt
uczestników półkolonii na Miejskiej Krytej Pływalni oraz Orlikach przy Szkołach
Podstawowych nr 1 i nr 2. W miasteczku

Wśród licznych namiotów, gdzie poszczególne sołectwa częstowały uczestników dożynek przeróżnymi przysmakami,
znalazły się także stoiska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, powiatu brzezińskiego, przy którym zapraszano na zaplanowane na dzień 11 września
dożynki gminno-powiatowe w Dąbrówce
Dużej, oraz Komendy Powiatowej Policji,
gdzie mieszkańcy gminy mogli zapoznać
się z nowo powstającą krajową mapą zagrożeń oraz bliżej poznać swojego dzielnicowego – asp. sztab. Krzysztofa Jatczaka.
Oprawę artystyczną dmosińskiemu świętu plonów zapewnili natomiast lokalni
artyści, m.in: Zespół Pieśni i Tańca z Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie,
zespół emerytów „Słoneczne Dęby", występujący solowo uczniowie szkół w Dmosinie, Woli Cyrusowej i Brzezinach oraz
wywodzący się z powiatu brzezińskiego
pop-rockowy zespół „Co noc".
TOM
Fotorelacja str. VIII
rowerowym przy Jedynce dzieci zapoznały się także z zasadami ruchu drogowego, a wskazówek udzielał im instruktor
WORD-u, czyli Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego.
Za pomoc w organizacji wakacji wychowawcy „Świetlika" dziękują dyrektorom Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2,
dyrektorowi Miejskiej Krytej Pływalni,
leśniczemu z Szymaniszek, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendzie
Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz firmie gastronomicznej „GARNYSZ".
TOM
Fotorelacja str. X

Narodowe Czytanie z powiatem brzezińskim
które przy licznie zgromadzonej publiczności czytały fragmenty dzieła Henryka
Sienkiewicza „Quo vadis". Ta ogólnopolska akcja pod patronatem pary prezydenckiej odbywała się w sobotę 3 września
w ponad dwóch tysiącach miejsc w Polsce
i zagranicą.

Na zaproszenie starosty brzezińskiego Edmunda Koteckiego do udziału w V Narodowym Czytaniu odpowiedziało 30 osób,

Narodowe czytanie z powiatem brzezińskim rozpoczął starosta Edmund Kotecki. Po nim głos zabrali m.in. przedstawiciele Rady Powiatu, Komendy Powiatowej
Policji, Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej, brzezińskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, Domu

Pomocy Społecznej w Brzezinach, Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza, Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej oraz
Gimnazjum w Jeżowie.
Oczywiście na podsumowanie nie zabrakło wspólnego zdjęcia, a całość wydarzenia można obejrzeć w serwisie Youtube
na kanale miasta Brzeziny.
TOM

