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Uroczystości 98. rocznicy
odzyskania niepodległości
11 listopada o godz. 10.15 przed siedzibą
centrum administracji w Brzezinach przy
ul. Sienkiewicza 16 rozpoczęły się uroczyste obchody 98. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości zorganizowane przez Starostwo Powiatowe.
Uroczystości otworzył meldunek
złożony staroście brzezińskiemu przez
dowódcę Jednostki Strzeleckiej 1201
„Strzelec” Damiana Nockowskiego. Po
przeglądzie sztandarów, przy dźwiękach
hymnu państwowego, uroczyście wciągnięto flagę państwową na maszt. Poczty
sztandarowe wystawiły: Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Brzezinach, powiat brzeziński,
miasto Brzeziny, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, Hufiec ZHP w Brzezinach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Brzezinach, Liceum
Ogólnokształcące w Brzezinach, Gimnazjum w Brzezinach, oddział rejonowy
Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Brzezinach, Polskie Stronnictwo Ludowe gminy Jeżów.
Przybyłych gości powitał starosta
brzeziński Edmund Kotecki. W swoim
przemówieniu zwrócił uwagę na wagę
listopadowego święta dla każdego Polaka. W imieniu władz miejskich głos zabrał przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, przypominając znaczenie
i rys historyczny święta. Po okolicznościowych wystąpieniach władz powiatu
i miasta zebrani przeszli ulicami Brzezin
pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Po zmianie warty zaciągniętej przez
członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” i brzezińskich harcerzy rozpoczęło się
składanie kwiatów.

Wiązanki złożyli przedstawiciele i delegacje władz powiatu brzezińskiego, miasta Brzeziny, Komend Powiatowych Policji
i Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, Spółdzielni Socjalnej Communal
Service i Zakładu Usług Komunalnych,
Platformy Obywatelskiej powiatu brzezińskiego, Centrum Promocji i Kultury oraz
Muzeum Regionalnego w Brzezinach,
Związku Harcerstwa Polskiego Hufca
Brzeziny, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach,
Gimnazjum im. Władysława Stanisława
Reymonta w Brzezinach, Stowarzyszenia
Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brzezinach,
Prawa i Sprawiedliwości powiatu brzezińskiego, Związku Strzeleckiego „Strzelec”,
Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzezinach, gminy Jeżów i gminy Dmosin,
Stowarzyszenia „Brzeziny to My”, Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach,
Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie,
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach, gminy
Brzeziny, Szkoły Podstawowej w Bogdance, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach, Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach,
stowarzyszenia „Patriotyczne Brzeziny”,
brzezińskiego fanklubu Widzewa.
Ogień niepodległości przywieziony
z Kostiuchnówki na Ukrainie przed pomnikiem złożyli harcerze i skauci, a znicz
z białego i czerwonego wosku delegacja I Gromady Brzezińskiej Skautów Europy stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacji Skautingu
Europejskiego.
c.d. na str. 8
fotorelacja str. VIII,IX

Cena 1,50 zł

Koncert krakowskiego
artysty Limboskiego
str.8, plakat str.V

Rozpoczęła się
przebudowa
ul. Dąbrowskiego
str.I

Stypendia i zasiłki
szkolne dla
mieszkańców Brzezin
str.I

Szlakiem dawnych
dworów i pałaców
str.X

Sobotnie zajęcia
plastyczne w Centrum
Promocji i Kultury
str.XI

Rekordowy IX Bieg
Niepodległościowy
str.XII, fotorelacja str.15
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Patriotyczny weekend w Powiecie Brzezińskim

W dniach 11-13 listopada 2016 r. Powiat
Brzeziński świętował 98. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, która zbiegła się
z zakończeniem Roku Miłosierdzia i zakończeniem Powiatowych Obchodów
1050. Rocznicy Chrztu Polski.

uroczystości znalazły się także: Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w Kościele
p.w. św. Franciszka z Asyżu, odsłonięcie
tablicy upamiętniającej 1050. Rocznicę Chrztu Polski 15-lecie Powiatu Brzezińskiego oraz Koncert na zakończenie
Powiatowych Obchodów tejże rocznicy z udziałem Iwony, Piotra, Wojciecha
i Adama Kaczmarków. Na wszystkich
uczestników uroczystości czekały jubileuszowe foldery wydane na 15-lecie Powiatu Brzezińskiego i tradycyjna grochówka.
12 listopada na stadionie BKS Start
w Brzezinach z inicjatywy brzezińskiej
ligi rugby Sparta Brzeziny rozegrano
patriotyczny mecz „Biali vs Czerwoni”.
Mecz był imprezą charytatywną na rzecz
Adasia Kernera. Brzezińscy rugbiści pragną, aby ta impreza wpisana była na stałe
do kalendarza sportowych imprez powiatowych, czego członkom ligi serdecznie
życzę.
13 listopada UKS Lider Brzeziny zorganizował IX Powiatowy Bieg Niepodległościowy POWIATU BRZEZIŃSKIEGO, w którym wzięła udział rekordowa
liczba uczestników w wieku od lat 2 do 66.
Po raz pierwszy wsparł imprezę organizacyjnie LKS Koluszki. Dodatkową atrakcją tego sportowego wydarzenia był także
wyścig rowerowy, za organizację którego
odpowiadała grupa MTB Brzeziny. Dla
wszystkich blisko 400 uczestników przygotowano medale, dyplomy, a dla zdobywców podium – także puchary.

Modlitwą, śpiewem i uczciwą rywalizacją sportową – na różne sposoby można
oddawać hołd Niepodległej. W tym roku
w Powiecie Brzezińskim podczas patriotycznego weekendu Mieszkańcom Ziemi
Brzezińskiej, którym serdecznie dziękuję za aktywny udział w obchodach, towarzyszyły wielkie emocje i wzruszenia.
Te z kolei zapewnili organizacje i osoby
prywatne, które zaangażowały się w prace przy organizacji obchodów.
Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem:
Ojca Gwardiana Konstantego Ciaranka OFM,
Księdza Dziekana Marka Balceraka,
Księdza Proboszcza Mariusza
Wojturskiego,
Ojca Prowincjała Rufina Maryjki,
Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach,
OSP Brzeziny,
OSP Witkowice,
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Jednostka Strzelecka 1201 Brzeziny,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach, delegacjom gmin,
szkół i innych jednostek z terenu powiatu
oraz licznie reprezentowanym pocztom
sztandarowym.
Dzięki Państwa zaangażowaniu Powiatowe Obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości były uroczyste
i podniosłe.
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki

W związku z tym przez 3 dni na Ziemi
Brzezińskiej zorganizowano szereg religijnych i patriotycznych inicjatyw.
11 listopada odbyły się Powiatowe Obchody Święta Niepodległości, które rozpoczęto tradycyjnie pod siedzibą Powiatowego Centrum Administracyjnego.
Następnie uczestnicy przemaszerowali
ulicami Brzezin pod pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty,
znicze i Ogień Niepodległości przywieziony przez Harcerzy ZHP. W programie
ogłoszenie płatne
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„Przyjazne
dusze” na
rozgrzewkę
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach rozpoczyna sezon wyjazdów do
teatrów w ramach projektu Halokultura.
10 listopada mieszkańcy otworzyli sezon
teatralny spektaklem w Teatrze Nowym
w Łodzi. Komedia „Przyjazne dusze” bawiła widzów i doskonale kontrastowała z jesienną aurą na zewnątrz. Perypetie dwóch małżeństw okazały się serią
zabawnych zdarzeń. Wszyscy uczestnicy
pierwszego w tym sezonie wyjazdu byli
zadowoleni i w świetnych humorach wrócili do Brzezin. Projekt Halokultura, dzięki któremu korzystamy z oferty łódzkich
teatrów, zapewnia atrakcyjną cenę biletów. Co miesiąc CPiK będzie proponował
nowy spektakl. Zapraszamy.
JLB

Serdeczne i szczere
wyrazy współczucia
Panu Stefanowi Zasadzie
byłemu radnemu
i wiceprzewodniczącemu
Rady Miasta
z powodu śmierci
ŻONY MAŁGORZATY
składają

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Zastępca Burmistrza Justyna Nowak
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Tadeusz Barucki
Radni Miasta Brzeziny
Pracownicy Urzędu Miasta

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim Przyjaciołom, Współpracownikom,
Sąsiadom, Znajomym oraz osobom bliskim Rodzinie,
które w tak bolesnych dla nas chwilach dzieliły z nami
smutek i żal, a także okazały wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyły we Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej

Śp. MAŁGOSI ZASADY

serdeczne podziękowania
składa
mąż Stefan z dziećmi i rodziną.

Ps. A Panu Bogu za słońce...
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Przegląd pieśni i tańców ludowych w Przedszkolu nr 1

W czwartek 10 listopada o godz. 9.45
w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach rozpoczął
się „Przegląd pieśni i tańców ludowych”.
W tym roku organizacji przeglądu, którego celem jest kształtowanie szacunku do
historii Polski, symboli narodowych i kultury, podjęły się nauczycielki Ewa Wojciechowska i Agnieszka Brzeska.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego zebranej w sali publiczności zaprezentowało się wszystkich osiem grup przedszkolnych. Rozpoczęto od pokazu mazura
w wykonaniu dzieci z grupy Kosmici. Po
nim przyszła kolej na krakowiaka odtańczonego przez Muchomorki. Z kolei Jagódki wykonały pieśń „Przybyli ułani”,
a Bajkowe Ludki taniec „Owczareczek”.
Nie mogło zabraknąć poloneza w wykonaniu dzieci z grupy Witaminki czy też
pieśni „Rozkwitały pąki białych róż”, którą zaśpiewały Bałwanki i Śnieżynki. Swoistym przerywnikiem był wiersz „Katechizm polskiego dziecka” wykonany przez
Krzysia Dawidowicza. Na wyróżnienie zasłużył także występ nauczycielki przedszkola Liwii Fabiańskiej, która akompaniując sobie na gitarze, zaśpiewała „Szarą
piechotę” i „Mury”.

Czwartkowy przegląd zakończyła inscenizacja do piosenki ludowej „Poszło dziewczę po ziele” w wykonaniu
dzieci z grupy Krasnoludki. Ostatnim

elementem imprezy było wręczenie
uczestnikom przez dyrektor Małgorzatę
Wykę pamiątkowych dyplomów.
g.k.

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

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

UWAGA
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ROBOTYKI.
SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ
W CZWARTKI O GODZ. 18:15
W CENTRUM PROMOCJI I KULTURY
W BRZEZINACH. TRWAJĄ JESZCZE ZAPISY.
INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU
46-874-31-31 WEW. 25.
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Śniadanie daje moc uczniom SP nr 2 w Brzezinach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach
wzięła udział w realizacji projektu „Śniadanie Daje Moc”, promującego zasady
zdrowego odżywiania i zwiększającego
świadomość na temat roli pierwszego posiłku w diecie dziecka.
W szkole powstały w związku z tym
klasowe kluby przygotowujące śniadania edukacyjne. Uczniowie klas 0 – III
w czasie zajęć dydaktycznych poznawali
rolę prawidłowego żywienia i w oparciu
o 12 zasad zdrowego odżywiania przygotowywali zdrowe śniadania. Śniadanie to
najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu

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

tel. 663 742 876

GWARANTOWANE
NAJNIŻSZE CENY

dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do
zabawy. To najlepszy start w nowy dzień.
W ramach obchodów Dnia Zdrowego
Śniadania (8 listopada) uczniowie Dwójki najpierw przygotowali, a potem wspólnie spożywali ten najważniejszy posiłek
dnia. W przygotowaniach wspierali ich
rodzice. Dzięki nim na szkolnych „stolikach śniadaniowych” pojawiły się kolorowe kanapki, przeróżne sałatki warzywno-owocowe. Nie zabrakło również soków.
Przeprowadzono też pogadanki na temat
roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Uczniowie dowiedzieli się, że zdrowe odżywianie to nie tylko
zdrowa żywność. Ważne jest, by jeść pięć

posiłków w ciągu dnia o stałych porach
i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po
nabiał, ryby i mięsa oraz ciemny chleb zamiast bułek. Ważne jest także picie wody
czy soków, zamiast szkodliwych napojów
gazowanych. Podczas klasowych spotkań
mowa była także o niezbędnym ruchu
oraz o unikaniu słodyczy i chipsów.
g.k.
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Patriotycznie w DDP
Senior - Wigor
W środę 9 listopada w Domu Dziennego Pobytu Senior- Wigor w Brzezinach, za sprawą wiceprzewodniczącej
Rady Miasta Zofii Krawczyk, zrobiło się
patriotycznie.
Przynajmniej raz w miesiącu Zofia
Krawczyk odwiedza brzezińskich seniorów, aby przeprowadzić kilkugodzinne
zajęcia. W listopadzie, z uwagi na obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zdecydowała się na
zajęcia patriotyczne. Dzięki pomocy terapeutki zajęciowej wszyscy uczestnicy otrzymali kotyliony, które przypięli do ubrań. Spotkanie rozpoczęło się
od przypomnienia dawnych ludowych
przysłów i powiedzeń odnoszących się
do pogody na nadchodzącą zimę. Drugą część spotkania wypełniły pieśni patriotyczne i legionowe. W tej części bezcenną pomocą okazał się stary śpiewnik
bogato ilustrowany m.in. przez wnuczkę Józefa Piłsudskiego. Rysunki tak podobały się uczestnikom zajęć, że postanowiono je powielić do kolorowania na
następne zajęcia. Rozpoczęto od odśpiewania „Roty” Marii Konopnickiej,
a później nadszedł czas na pieśni legionowe i patriotyczne. Spore zainteresowanie uczestników wzbudziły pieśni
wojskowe o szwoleżerach.
Na kolejne spotkanie Zofia Krawczyk zapowiedziała specjalnego gościa.
Tym razem zajęcia poświęcone będą
piekarnictwu, o którym opowie mistrz
tej profesji Jan Cygan.
g.k.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 3 i § 15 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108
ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 119/2016 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9
września 2016 r.
Burmistrz Miasta Brzeziny
ogłasza
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej
własność Miasta Brzeziny, położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przy ul. Moniuszki,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 2741/5 o pow. 675 m², dla której
Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą KW LD1B/00002952/5.
Nieruchomość nie jest obciążona, nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób
trzecich.
Cena wywoławcza – 47.682,00 zł, wadium – 5.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto
Urzędu Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031
2000 0010, w terminie do 16 grudnia 2016 r. włącznie.
Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT
23 %.
W przetargu na sprzedaż działki nr 2741/5 mogą brać udział właściciele nieruchomości
sąsiednich, oznaczonych jako działki nr 2747/3, 2742 i 2741/2, którzy zgłoszą na piśmie
uczestnictwo w przetargu oraz przedłożą dokument potwierdzający tytuł własności
do sąsiedniej nieruchomości w terminie do 16 grudnia 2016 r., w sekretariacie
Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16, I p., pok. 111 oraz wniosą wadium
w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem
„Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 2741/5, położonej w Brzezinach przy ul. Moniuszki”. Wykaz
osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny w dniu 19 grudnia 2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.brzeziny.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Burmistrz Miasta Brzeziny

„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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Śniadaniowa moc w Jedynce

„Śniadanie daje moc” to program promujący zasady zdrowego odżywiania i zwiększający świadomość na temat roli pierwszego
posiłku w codziennej diecie. Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach bierze aktywny
udział w realizacji tego projektu. W związku
z tym 8 listopada, czyli w Europejskim Dniu
Zdrowego Jedzenia i Gotowania obchodziła
Dzień Zdrowego Śniadania. Uczniowie klas
0-III wraz z wychowawcami, przy wsparciu
i zaangażowaniu rodziców, utworzyli Kluby Śniadaniowe, w ramach których przygotowali pyszne i zdrowe śniadania. Omawiali także w jaki sposób posiłek powinien być
skomponowany oraz zalety, jakie płyną ze
zdrowego odżywiania. Dyrektor Z. Zieliński, który wraz ze szkolną pielęgniarką p. B.
Kaźmierczak rozpoczęli wspólne śniadanie,
podkreślił rolę promowania zdrowego jedzenia, dobrych nawyków żywieniowych i regularnych posiłków, zasygnalizował także konsekwencje złej diety. Ogólnopolski konkurs
„Śniadanie daje moc” potrwa do 16.12.2016 r.
Program ma uświadomić uczniom, że śniadanie daje siłę do działania na cały dzień.
W czasie zajęć edukacyjnych dzieci i ich rodzice zdobywają wiedzę o zasadach zdrowego odżywiania i roli prawidłowego żywienia
w życiu człowieka. Uczniowie mają szansę otrzymać nagrody w postaci zestawów
śniadaniowych do przechowywania jedzenia i noszenia drugiego śniadania. W finale
konkursu zostały przewidziane również nagrody finansowe dla trzech szkół, które zdobędą największą liczbę punktów zgromadzonych przez zespoły konkursowe z danej
szkoły oraz za organizację wielkiego finału.

Każda z klas przygotowała śniadanie według klucza koloru, pojawiły się zatem potrawy w rozmaitych zdrowych barwach.
Uroczyste śniadanie dało dzieciom szansę
przygotowania i zjedzenia najważniejszego
posiłku dnia. Przypomniały sobie również

najważniejsze zasady zdrowego odżywiania.
Dzieciaki miały frajdę nie tylko z faktu dzielenia się z innymi, ale także z próbowania nowych smaków. Przekonały się, jakie śniadania lubią inne dzieci oraz dlaczego śniadanie
jest takie ważne.
g.k.
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Uroczystości 98. rocznicy odzyskania niepodległości
c.d. ze str.1
Niepodległościowe uroczystości
uświetnił udział orkiestr Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brzezinach i Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej prowadzonych przez kapelmistrza Radosława Szymczyka.
Po złożeniu kwiatów przy pomniku
marszałka Józefa Piłsudskiego uczestnicy uroczystości udali się do kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu na
uroczystą sumę w intencji ojczyzny celebrowaną przez ks. dziekana Marka Balceraka, proboszcza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz
o. Konstantego Ciaranka, proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach, ks. Mariusza Wojturskiego, proboszcza parafii Podwyższenia św. Krzyża

w Brzezinach pod przewodnictwem o.
prowincjała Rufina Maryjki, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas uroczystej mszy nowi członkowie „Strzelca”
złożyli przysięgę, a na zakończenie o. prowincjał Rufin Maryjka w asyście starosty
brzezińskiego Edmunda Koteckiego, z-cy
burmistrza Brzezin Justyny Nowak oraz
wójt gminy Brzeziny Barbary Hojnackiej
odsłonił i poświęcił tablicę wmurowaną
pod chórem, upamiętniającą 1050. rocznicę chrztu Polski, 652. rocznicę przyznania praw miejskich Brzezinom oraz 15.
rocznicę utworzenia powiatu brzezińskiego. Mszę uświetnił występ Marzeny
i Marleny Myszuk.
Po mszy w klasztorze odbył się koncert
w wykonaniu Iwony i Piotra Kaczmarków
z synami Wojtkiem i Adamem, którym

Koncert krakowskiego artysty Limboskiego
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
gorąco zaprasza w grudniowy wieczór na
klimatyczne spotkanie z młodym i bardzo
ciekawym artystą. W sali konferencyjnej
Urzędu Miasta posłuchać będzie można
twórczości Limboskiego.
W czasach perfekcyjnie sformatowanej i nienagannie wyprodukowanej muzyki rozrywkowej niewielu wykonawców
ma do zaoferowania coś swojego – oryginalny pomysł na wypowiedź autorską.
Dlatego niezwykle cenne są dokonania
artystów podążających własną drogą
i potrafiących podjąć ryzyko międzygatunkowych poszukiwań. Jednym z nich
jest właśnie Limboski, aktywny na polskiej alternatywnej scenie muzycznej od
kilku lat, a teraz wypływający na szerokie wody rynku fonograficznego. O sobie mówi, że w młodości planował zostać pisarzem, a książki inspirowały go
bardziej od piosenek. Jednak po przygodzie z teatrologią podjął studia jazzowe, a ostatecznie postanowił wyrażać się

poprzez medium dźwiękowe. Tym niemniej błyskotliwa warstwa literacka pozostała wielkim atutem jego twórczości
– zarówno w polskojęzycznej, jak i anglojęzycznej odsłonie.
Naprawdę nazywa się Michał Augustyniak i twierdzi, że jest obieżyświatem.
Łatkę urzędowego tułacza polskiej muzyki niezależnej zapewniły mu nieustanne
podróże – przesiadywał w Egipcie, w Berlinie, w Lizbonie oraz w Indiach, gdzie
podjął naukę gry na niezwykle trudnym
do opanowania instrumencie, jakim jest
starodawny sitar. A jednak zawsze wracał do Krakowa, co jakoś pasuje do jego
niepokornej duszy barda. Limboski najlepiej odnajduje się właśnie w konwencji
śpiewaka z gitarą – wyrasta z amerykańskich źródeł piosenki rockowej. Jako miłośnik analogowego sposobu nagrywania
doskonale zgłębił korzenie bluesa i folku,
a obecnie rozwija te inspiracje poszukiwaniu własnego stylu.
Najnowsza płyta Limboskiego zawiera
esencję jego dotychczasowej twórczości

na pianinie akompaniował Marek Wolniewicz. Utalentowana muzycznie, śpiewająca rodzina z Koluszek w koncercie
prowadzonym przez Paulinę Kukiełkę
i Damiana Jacczyka z LO w Brzezinach
wykonała m.in. „Kujawiaka” do muzyki
Henryka Wieniawskiego, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Póki Polska żyje w nas”,
„Żeby Polska była Polską”, „Maki”, a także wspólnie z publicznością najpiękniejsze pieśni i piosenki legionowe jak „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani”, „O mój
rozmarynie”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Jak
to na wojnie”, „My pierwsza brygada”.
Zmarznięci uczestnicy powiatowych
obchodów święta odzyskania przez Polskę niepodległości mogli rozgrzać się gorącą wojskową grochówką.
g.k.
Fotorelacja str.VIII,IX
po polsku oraz kilka nowych utworów.
Podstawą jest dziesięć charakterystycznych pieśni wybranych z dotychczasowej dyskografii Michała, która składa
się z sześciu autorskich albumów. Jednak
wielką atrakcją materiału są utwory, których próżno szukać na poprzednich wydawnictwach. Chwytliwe „Wesołe rozmowy z otchłanią”, prowokacyjne „Ja nie
boję się śmierci” ubarwione uroczym cytatem z „Dark Side of the Moon” Pink
Floyd i bujające w rytmie reggae pełne
nadziei motto „Nie poddawaj się” to perełki w dorobku Limboskiego. Fani znajdą tu także znane z emisji w radiowej
Trójce, nigdy wcześniej niepublikowane
nagrania „Świat to kwiat” i „W trawie”.
Na digitalowej wersji albumu, jako bonus
track, znajdzie się również zaskakująca
przeróbka przedwojennego standardu
„Ta ostatnia niedziela”. Kto śledzi charyzmatyczne głosy na rodzimej scenie, powinien uważnie się wsłuchać.
Udział w koncercie to świetny pomysł
na mikołajkowy prezent dla najbliższych,
cena biletu 15 zł.
Plakat str. V
JLB

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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Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
Brzezińska policja jak co roku włączyła
się w przypadający w niedzielę 20 listopada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims). Idea
tego dnia została zapoczątkowana w 1993
roku przez angielską organizację Road Peace. Ma on być wyrazem szacunku dla ofiar
wypadków drogowych i wsparcia dla ich
rodzin.
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych jest obchodzony co roku
w trzecią niedzielę listopada, przyświeca
mu cel upamiętnienia milionów zabitych
i rannych ofiar wypadków drogowych na
całym świecie. Jest to czas solidarności
z rodzinami poszkodowanych oraz okazania szacunku służbom uczestniczącym
w akcjach ratowniczych, niejednokrotnie
narażającym życie, by nieść pomoc.
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że obecnie na drogach wszystkich kontynentów ginie rocznie w wypadkach 1,2
miliona osób, a więc co 30 sekund ginie
jedna osoba. Prognozy ekspertów są jeszcze bardziej niepokojące – do 2020 roku
liczba śmiertelnych ofiar ruchu drogowego ma przekroczyć 2 miliony osób.
Tragedie te przychodzą nagle i niespodziewanie. Wielu, często młodych ludzi,
traci życie w ułamku sekundy, jeszcze więcej zostaje niepełnosprawnymi. I choć nie
„NIE W MIEŚCIE I NIE NA PRERII,
JEŚLI SYLWESTER, TO TYLKO
W SYBERII".

Serdecznie zapraszamy

na BAL SYLWESTROWY
2016/2017, który odbędzie się
w DOMU WESELNYM

„WIKTORIA"
w Syberii 17.

Kontakt tel.:
513 006 418, 512 462 188

ALEXANDER-MED.

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

da się takich zdarzeń przewidzieć, warto pamiętać o kilku zasadach zachowania na drodze. Dlatego brzezińska policja
apeluje o rozsądek i rozwagę na drodze.
Jesienna aura to utrudnione warunki dla
wszystkich użytkowników dróg. Zmienna pogoda, poranne mgły, deszcze, spadające liście, a czasami nawet przymrozki – to wszystko powoduje, że kierowcy,

motocykliści, rowerzyści oraz piesi muszą
być bardzo ostrożni.
„Przypomnę znane powiedzenie, że
>>lepiej stracić jedną minutę swojego życia, niż w minutę stracić całe życie<<. Pamiętajmy – bezpieczeństwo na drodze to
nasza wspólna sprawa” – apeluje Cezary Petrus, komendant powiatowy policji
w Brzezinach.
g.k.

Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
95-060 Brzeziny, ul. Głowackiego 7/11 tel/fax 46 874-41-22
ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonywanie stałej kompleksowej obsługi i konserwacji
oraz pogotowia technicznego instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u.
Materiały przetargowe można nabyć w biurze Spółdzielni do dnia 30.11.2016.
Zastrzega się możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn".
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Plan zajęć w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
Poniedziałek Music Body dla dzieci godz. 17:00
Wtorek Music Body dla dorosłych godz. 11:00
Środa Balet godz. 16:00;
Taniec współczesny dla dzieci godz. 17:30;
Stretching dla dorosłych godz. 18:30
Czwartek Robotyka godz. 18:15
Piątek Szachy godz. 17:00
Sobota Plastyka dla dorosłych godz. 9:00;
Plastyka dla dzieci i młodzieży godz. 11:00

16. 11. 2016 r.

Zapraszamy na zajęcia
plastyczne!
Oferujemy zajęcia dla grupy
dzieci i młodzieży
oraz dorosłych.
Zapraszamy w soboty
na godz. 9:00 (dorośli)
i na godz. 11:00
(dzieci i młodzież).
Szczegóły pod numerem
tel. 46-874-31-31 wew. 25

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach kontynuując kampanię prewencyjną NIE DLA CZADU
prowadzoną od kilku lat przez Państwową Straż Pożarną. przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych
z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle
groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy
przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową
eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596
pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl data dostępu 01.09.2016].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi również zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym
czadem.
W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 roku do 31 marca 2016 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń
związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl data dostępu 01.09.2016].
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego
kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom,
pożarom, spełniając jeden z warunków ubezpieczenia domu.
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie
kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie
posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c. oraz art. 62 ust 1 pkt. 1 ustawy –
Prawo Budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właścicieli, zarządca lub użytkownik budynku są zobowiązani w czasie lub
bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch,
porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo Budowlane)
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wkwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed
powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub w ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego
lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach: od
palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie
stanowią inaczej;
od palenisk opalnych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na trzy miesiące;
od palenisk opalnych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na sześć miesięcy;
z przewodów wentylacyjnych – co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowania.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę
odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Sporządził: Naczelnik wydziału
kontrolno-rozpoznawczego w KP PSP w Brzezinach
mł. bryg. mgr Mariusz Kaczmarski
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Doskonalą się i szkolą
swoje umiejętności, odbyli oni teoretyczny i praktyczny instruktaż strzelecki.

8 listopada był dniem doskonalenia zawodowego dla brzezińskich funkcjonariuszy. Po raz kolejny, doskonaląc

Wędrowcy
z Lipin na Święcie
Niepodległości

Drużyna zuchowa „Wędrowcy z Lipin”,
działająca w ramach brzezińskiego hufca
ZHP, wzięła udział w uroczystościach, które odbyły się w Skoszewach Starych z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Po mszy w miejscowym sanktuarium
maryjnym, do którego co roku podążają
liczne pielgrzymki, także z Brzezin, uczestnicy obchodów udali się do zbiorowej mogiły żołnierzy na pobliskim cmentarzu, gdzie
złożono kwiaty. Następnie zuchy miały okazję zobaczyć program patriotyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Skoszewach Starych. Spróbowały również
skoszewskiego żuru. Uczczenie Święta Niepodległości było ważnym wydarzeniem dla
małych „Wędrowców z Lipin”.
TOM

W nowoczesnej krytej strzelnicy Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach
pod okiem brzezińskich instruktorów
policjanci przystąpili do strzelania w pozycji stojącej z broni krótkiej. Szkolenia
takie od kilku już lat ukierunkowane są
na strzelanie dynamiczne i sytuacyjne
w ograniczonym czasie, ze zmianą stanowiska i postawy strzeleckiej.
Druga część dnia wypełniona była
szkoleniem z Powiatowym Lekarzem
Weterynarii w Łodzi – lek. wet. Jackiem

Tyrankiewiczem oraz jego zastępcą Alicją Gumińską. W trakcie spotkania omówiono współpracę oraz występujące
uwagi i problemy. W szczególności omawiano wspólne kontrole dotyczące środków transportu. Z uwagi na wagę tego zagadnienia oraz istotne skutki finansowe,
tematem tym najczęściej będą zajmowali
się funkcjonariusze Zespołu Ruchu Drogowego oraz terenowi dzielnicowi podczas
swojej codziennej służby obchodowej.
g.k.
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja
AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035
AUTO -SKUP wszystkie, całe, uszkodzone,
skorodowane, bez opłat, 505 927 959
AUTO-SKUP każde, 500 484 727
KUPIĘ auto do, 1000zł, 509 099 286
LP G - monta ż-serwis, AUTO -Naprawa,
600 148 628
KUPIĘ stare motocykle, motorowery i części,
604 627 402
SPRZEDAM VW SHARAN 1.9 diesel 115 KM,
2001 r., 606 732 384
SPRZEDAM VW Passat B4 TDI, 882 626 179

Usługi
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery!
bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
TA XI – T WOMAR całodobowo 8 + 1,
608 33 44 55 ,rabaty, cena umowna
TAXI ROBSON – 532 233 303
ELEK TRYK - przyłącza, domy, mieszkania,
pomiary, uprawnienia budowlane, 605 397 614
ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,
508 537 104
H Y D R AU L I K A , glazura, w ykońc zenia,
502 858 882 do (02)/2017 r
P R A N I E dy wanów, obić tapicer sk ich
i samochodowych – karcher, 606 495 830
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana
szyb, 508 537 104
AL ARMY, domofony – montaż, naprawa,
601 207 689
WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak
do piwa, 889 994 992
PI E LĘG NAC JA ogrodów, cięcie drzew,
żywopłotów, zakładanie i koszenie trawników,
naprawa, malowanie o gro dzeń, itp.,
44 714 49 45, 605 236 737
UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192
NAPR AWA ciągników, maszyn rolniczych
i sprzętu budowlanego, 510 809 025
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje
meble: kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki,

Klub MLUKS Brzeziny
zaprasza dzieci,
młodzież oraz dorosłych
na turnieje tenisa stołowego
w Szkole Podstawowej Nr 2
w Brzezinach w dniach 18.11,
25.11, 02.12, 09.12.

biurka, nietypowe zabudowy, stoły drewniane.
Tanio i solidnie !, 515 361 875
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,
600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
K I E R OW N I K budow y z uprawnieniami
ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi
i c.o. poprowadzi budowy, 604 381 688
MATEMATYKA fizyka, chemia, 664 626 854
AUTOLAWETA, pomoc drogowa, przewóz
maszyn, 502 592 035
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,
600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
D O C I E P L E N I A , o ciep l enia p o d das z y,
wykończenia, ceny miłe dla ucha, 608 661 045
PRANIE dywanów, mebli tapicerowanych,
tapicerki samochodowej, 505 590 588
SPR Z ĄTANIE domów, mieszkań, biur –
solidnie !, 576 045 924
FOTOBUDK A – idealna atrakcja na Twoją
imprezę, www.selfie-room.pl, 502 890 833
G Ł ADZIE, malowanie, tynki, pł yty G-K,
glazura, terakota, wykończenia od A do Z,
508 148 130
K ROJ OWNIA – nóż taśmow y, klejenie,
609 854 800
J. ANGIELSKI , podstawówka, gimnazjum,
509 829 271
MATEMATYKA – korepetycje, 515 779 048
MATEMATYKA – korepetycje, 789 155 704
J. ANGIELSKI – korepetycje, 789 155 704
REMONTY – docieplenia, 721 620 231
WYRÓB
wykwintnych
tortów
okolicznościowych sposobem domowym,
791 124 910
PRZERABIAMY niemodne kożuchy i futra
na modne kurtki. Czyszczenie, farbowanie
kożuchów i kurtek skórzanych. Wszelkie
naprawy i wymiana suwaków. „TOSKAN”
Andrespol, B. Prusa 5a. Zapraszamy codziennie
od 8.00 do 20.00, 601 225 907
OCIEPLANIE – domy, budynki gospodarcze,
garaże itp., 668 218 563

PRANIE ciśnieniowe, sprzątanie – Popiół
Sławomira, 601 92 94 96
ZŁOTA rączka, 721 958 081
REMONTY, gładzie, malowanie, 505 509 874
DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy,
docieplenia, elewacje, poprawki, wnętrza
płyty K-G, gładzie, glazura, terakota, 669 477
012
PRANIE ciśnieniowe – Lipiny, 601 30 23 29
KO M PL E K S O W E w ykońc zenia wnętr z,
przeróbki elektro-hydrauliczne, 514 723 688
MATEMATYKA – korepetycje, 508 983 978
KOREPETYCJE – j. Angielski, 604 377 746

Praca
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C, 604 491 774
SZWACZKI zatrudnię, 601 914 090
SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki,
umowa o pracę, 506 188 477
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała
praca, zatrudnienie, bardzo dobre warunki ,
miła atmosfera, 509 233 753
ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551
PRASOWACZKĘ, Brzeziny, Okrzei 5, 661 121
966
Z ATRUDNIĘ kierowcę na kraj kat. C+E,
weekendy wolne, 501 097 722
SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie
bluzek, sukienek, spodni, 604 797 243
KOBIETĘ do sprzątania, 722 395 452
Z ATRUD NIĘ sz waczki i chałupniczki –
sukienki, stała praca, rejestracja, 501 373 316
Z ATRUDNIĘ szwaczkę lub chałupniczkę,
516 846 790
ZATRUDNIĘ piekarza do pracy w piekarni,
530 983 242
SPRZĄTANIE domu 1 raz w tygodniu zlecę,
Nowosolna – 509 862 610
ZATRUDNIĘ ekspedientkę, sklep spożywczy,
502 652 134
SZWACZKI przyjmę, 508 363 845
Z AT R U D N I Ę dek ar z y i p omo cników,
44 714 05 38

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
gruntu o pow. 1.375 m2 stanowiącego części działek nr 3726 i 3727/115,
położonego w Brzezinach przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na
okres do 31 grudnia 2017r.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 15 listopada 2016r.
do 6 grudnia 2016r.
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809
ZATRUDNIĘ pracownika do ekipy remontowej,
798 747 152
OS O B Ę do prasowania, 607 880 698,
572 638 345
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, kraj, stała praca,
690 321 370
PRZYJMĘ szwaczki – praca przez cały rok,
509 869 237
N A m i ę s ny z at r u d n i ę (N owo s o l n a),
604 936 065
POSZYKUJĘ pracowników do prac remontowo
– budowlanych, stała praca – atrakcyjne
wynagrodzenie, 501 284 258
ZATRUDNIĘ szwaczki oraz osobę do prac
pomocniczych, 602 475 488
ZATRUDNIĘ panią do pomocy w cukierni
i k ierowcę do roz wożenia piec z y wa,
512 462 169
SZWACZKI – chałupniczki, kurtka męska,
516 593 442
ZATRUDNIĘ
pracowników
ogólnobudowlanych, 509 391 286
ZATRUDNIĘ na produkcję do stolarni 10,- zł/h,
,882 928 505
EKSPEDIENTKĘ – spożywczy, dobre warunki,
500 247 181
ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 448 129
Z ATRUDNIĘ sprzątaczkę na stację Paliw
w Paprotni, 602 721 923
W O K A L I S TA d o zesp o ł u ro ckowe g o
poszukiwany, 537 529 559
H U R T O W N I A budowlana „TOBARTUS”
w Jeżowie zatrudni kierowcę kat. C oraz
magazyniera, 601 692 302
Z AT R U D N I Ę m e c h a n i k a , s a m o c h o d y
ciężarowe, na potrzeby własne,
tel. 690 321 370
ZATRUDNIĘ montera regałów wysokiego
składowania, 501 988 220

Zakład Fryzjerski
męsko-damski
ul. Kościuszki 2 zaprasza
od poniedziałku do soboty

ZATRUDNIĘ pracownika do prac romontowo
– wykończeniowych, 606 697 886

Nieruchomości
SPR ZEDAM działkę budowlaną 900 m2,
Brzeziny, ul. Polna, prąd, woda, 508 301 005,
601 305 357
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok –
Reformacka 16, 502 218 623
SPRZEDAM M-4, ul. Kulczyńskiego, 691 884
131
SPRZEDAM dużą działkę budowlana, Brzeziny,
ul. Ludowa, 791 682 106
SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu
– 120 tys. do negocjacji, IV piętro 604 278 815
M I E SZK AN I E dwupoziomowe 120 m2,
blok z cegły, ul. Głowackiego – sprzedam,
42 235 17 28
MIESZKANIE 25 m2 sprzedam, 603 610 750
DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273
OKAZJA - 2 działki: 2064 m2 oraz 1337 m2 –
uzbrojone, Brzeziny, ulica Mrocka, cena 59,zł./m2, 792 433 601
DZIAŁKĘ 10.000 m2 sprzedam tanio – Wola
Cyrusowa Kolonia, 600 645 944
W YNA JMĘ odnowione pomieszczenie 330
m2, możliwość pow. do 600 m2 po Klubie
Fitness, 501 284 258
SPR ZEDA M now y dom podpiwniczony
z działką i garażem – Rogów, , 601 352 697,
internet: tobiks.gratka.pl
SPRZEDAM mieszkanie 3-pokoje z kuchnią,
IV p., 608 576 108
WYNAJMĘ/SPRZEDAM M3, 793 231 060
KUPIĘ siedlisko – okolice Brzezin, 695 384 451
WYNAJMĘ pod magazyny lub produkcję od
40 do 600 m2, w budynku szybki internet,
rozbudowany socjal, wygodny dojazd dla
kuriera i TIR, parkingi, idealne pomieszczenia
np. pod handel internetowy, Brzeziny, ul.
Łódzka, 508 301 005
WYNAJMĘ M-4, 608 429 068
SPRZEDAM M3 – 39 m2, 728 239 176
ODDAM w użytkowanie 2 ha ziemi – Rogów,
694 984 901
SPR ZEDAM mieszkanie 42 m2, III p., ul.
Moniuszki, 664 811 218
P O S I A DA M do w ynajęcia mieszkanie
w kamienicy – 32 m2, 600 732 113
WYNAJMĘ mieszkanie, 510 724 760
TANIO sprzedam działkę rolno - budowlaną –
3600 m2, 510 724 760

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286

TANIO sprzedam działkę rolno – budowlaną
– 5200 m2, 510 724 760
SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, 503 952 451
WYNAJMĘ mieszkanie 62 m2 – dwa pokoje
w pełni umeblowane po remoncie, 607 747
787

Różne
SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza
na zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii
srebrnej i złotej, naprawy, grawerowanie,
skup złomu srebrnego i złotego, upominki
urodzinowe, imieninowe, c z yszc zenie
biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.
KUPIĘ zboże, 508 471 814
C Z Ę Ś C I do betoniarek , ko ła zębate,
pasowe, wieńce, silniki elektryczne NOWE !,
501 713 102
NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul.
Krakówek 34, 503 491 722 - Wojciechowski
SKUP
bydła świń, macior, k nurów,
726 879 139, 602 813 762
KUPIĘ zboże 608 746 876
ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44
SPRZEDAM węgiel, eko groszek, miał, brykiet,
pelet, 509 920 555
SPRZEDAM akordeon, 46 874 61 70
S PR Z E DA M owies, ziemniaki jadalne,
508 078 967
SKŁAD opału oferuje: drewno kominkowe
opałowe, pellet premium drzewny, brykiet.
Brzeziny, ul. Waryńskiego 62, 504 010 550
KUPIĘ siano, 509 233 749
WYPOSAŻENIE sali weselnej, 500 247 181
S P R Z E DA M n ow y ap ar at s ł u c h ow y,
691 279 289
H O D O W L A owc z arka niemieck iego –
szczenięta, 660 854 640
SPRZEDAM kredens pokojowy, telewizor 28
cali, dekoder, 728 116 605
ŻYTO sprzedam, 516 061 980
SPRZEDAM paszowe ziemniaki, 509 562 783
SPR ZEDAM tanio krowę na wycieleniu,
609 779 359
SPRZEDAM prosięta – 8 szt., 662 641 718
FIGLORAJ – ul. Przedwiośnie 2G zaprasza:
codziennie od 12.00, na Andrzejki 29 listopada
i na Mikołajki 6 grudnia od 17.00, wejście 30,zł., tel. 669 973 928
PAC Z K I ŚWIĄTECZNE dla f irm i osób
prywatnych – wykonanie i dowóz. Ceny
hurtowe, 537 063 606

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Wielki powrót Tomasza Kaźmierczaka

To był powrót na boisko w wielkim sportowym stylu. Po wyleczeniu uciążliwej kontuzji
i długotrwałej absencji Tomasz Kaźmierczak
wrócił na plac gry, strzelił bramkę i był bliski
zapewnienia Startowi Brzeziny wyjazdowych
trzech punktów. Ostatecznie czarno-czerwoni w meczu 14. kolejki łódzkiej klasy okręgowej zremisowali z Polonią Andrzejów 3:3 (0:0).
Spotkanie toczyło się głównie pod dyktando gości. Start od samego początku narzucił swój styl gry i tworzył groźne sytuacje.
Niestety, żadnej z nich nie udało się wykorzystać. Miejscowi doskonale grali w defensywie, a kiedy popełniali błędy, od straty gola
ratowały ich słupki i poprzeczka. Brzezinianie mogli mówić o sporym pechu, ponieważ
nie potrafili wykończyć wielu świetnych akcji. Na przerwę do szatni obie drużyny schodziły przy bezbramkowym remisie. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja po zmianie
stron. Po przerwie, kiedy wydawało się, że
Start w końcu trafi do siatki, niespodziewanie uczynili to piłkarze Polonii. Golkipera
brzezinian zdołał pokonać Krystian Prorok. Ta sytuacja wyraźnie podrażniła podopiecznych trenera Jacka Stańdo. Przyjezdni
z wielkim animuszem ruszyli do odrabiania
strat. W końcu los się odwrócił, kiedy po rzucie rożnym wykonywanym przez Dominika Jedynaka futbolówka bezpośrednio wpadła do siatki. Trudno
mówić w tej sytuacji
o przypadku, ponieważ zawodnik startu kilka minut później powtórzył ten
wyczyn i ponownie
świetnym podkręceniem z rożnego posłał
futbolówkę do bramki. Z prowadzenia goście nie cieszyli się jednak długo. Po szybkiej
kontrze i sytuacji sam
na sam bramkarza
Startu pokonał ponownie Prorok. Od

Ważne telefony

tego momentu gra trochę się uspokoiła, a rywalizacja przeniosła się w środkową strefę boiska. W 83. minucie za Kacpra Rakowskiego
na placu gry pojawił się Tomasz Kaźmierczak, dla którego był to powrót na murawę po
czternastu miesiącach od odniesionego urazu
złamania kości strzałkowej z przemieszczeniem. Pomocnik został bohaterem po tym,
jak w swoim pierwszym kontakcie z piłką
wykorzystał świetne podanie od Wojciecha
Koperniaka i wpisał się na listę strzelców. Nic
dziwnego, że po tym trafieniu Kaźmierczak
utonął w objęciach kolegów i trenera. Niestety, nie dało to czarno-czerwonym upragnionych trzech punktów. Rywale grali do samego końca i w doliczonym czasie gry rzutem na
taśmę za sprawą Wojciecha Niźnikowskiego
doprowadzili do remisu 3:3. „W tej rundzie
miałem już nie zagrać, jednak nie potrafiłem
wytrzymać bez boiskowej rywalizacji. Po
rozmowie z trenerem ustaliliśmy, że wejdę na
boisko w końcówce meczu. Narzeczona prosiła mnie o bramkę i udało mi się dotrzymać
słowa. Bardzo się cieszę, że udało mi się wrócić na boisko po tak ciężkiej kontuzji i od razu
zaznaczyć to golem” – skomentował po meczu Tomasz Kaźmierczak, pomocnik Startu
Brzeziny. Nasi piłkarze na kolejkę przed końcem rundy jesiennej zajmują nadal ostatnie
miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem siedmiu
punktów, ale mają tyle samo oczek na koncie,
co przedostatnia Polonia Andrzejów, która
ma jedno spotkanie rozegrane mniej.
Kolejny, ostatni już mecz w tym roku,
podopieczni trenera Jacka Stańdo rozegrają w sobotę 19 listopada o godzinie 14:00 na
stadionie miejskim przy ulicy Sportowej 1
w Brzezinach. Rywalem Startu będzie GKS
Bedlno.
Dawid Saj

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 46 874 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.com.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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Rekordowy IX Bieg Niepodległościowy

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

Rugbiści zagrali dla
Adasia
Kernera
16

Z okazji rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada na stadionie
miejskim przy ulicy Sportowej 1 odbyło się
historyczne spotkanie sportowe, czyli pokazowy mecz rugby trzynastoosobowego z
udziałem najlepszych zawodników naszego
kraju. Patriotyczne drużyny Biali i Czerwoni
zagrali dla małego Adasia Kernera, chorego
mieszkańca Brzezin.
Mecz Biali kontra Czerwoni na stałe wpisał się w kalendarz imprez tej prężnie rozwijającej się dyscypliny sportu. Co roku
przy okazji świętowania listopadowej rocznicy w wybranym mieście Polski organizowane jest specjalne towarzyskie spotkanie
dwóch drużyn mające na celu podkreślenie
wagi święta, a przy okazji zainteresowania
widzów rugby. W skład zespołów wchodzi
po dwóch najlepszych zawodników z czołowych klubów naszego kraju. W tym roku
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dzięki zdobyciu drugiego miejsca w Pucharze Polski, działające od niedawna na terenie
naszego miasta stowarzyszenie Sparta Brzeziny otrzymało od Polskiego Związku Rugby
propozycję organizacji tego typu spotkania.
Przedstawiciele Sparty długo się nie zastanawiali. Organizatorzy wydarzenia wraz z
dyrektorem Centrum Kultury Fizycznej Danielem Nawrockim i pomocą Brzezińskiego
Klubu Sportowego dołożyli wszelkich starań. Pokazowe starcie poprzedził hymn Polski. Wszyscy zawodnicy stanęli na środku
boiska na baczność i wspólnie odśpiewali
Mazurka Dąbrowskiego. Tego dnia warunki atmosferyczne nie zachęcały do wizyty na

stadionie. Minusowa temperatura i śnieżna
sceneria odstraszyły mieszkańców, jednak
kilku najbardziej ciekawych pojawiło się na
trybunach. Stawili się również zaproszeni
goście, m.in. starosta powiatu Brzezińskiego Edmund Kotecki, przewodniczący Rady
Powiatu Marian Krasiński, przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Tadeusz Barucki,
naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Brzezinach Piotr Kryźba, radny
miejski Przemysław Maślanko.
Bardzo szybko punktową przewagę osiągnęli Biali, którzy na przerwę schodzili przy
prowadzeniu 24:0. W drugiej połowie Czerwoni zdobyli pierwsze punkty i z minuty na
minutę radzili sobie coraz lepiej. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Białych
58:4. Wynik nie był jednak najważniejszy.
Drużyna białych pod dowództwem trenera Mateusza Sadłeckiego zagrała w składzie:
Michał Sadłecki, Damian Wydobeł, Kacper
Siermiński, Dominik Fiala, Norbert Więch,
Łukasz Łukasiewicz, Hubert Więch, Łukasz Czułek, Wojciech Tarnawski, Damian
Chrząszcz, Artur Miedziński, Dawid Woźniak, Rafał Kaczmarek, Dariusz Meckier,
Maciej Milewski i Paweł Dzieciuchowicz.
Szkoleniowcem Czerwonych był natomiast
Chris Bird, a zespół ten reprezentowali: Kamil Dziubek, Kuba Jastrzębowski, Eryk Supera, Tomasz Górecki, Piotr Bartosik, Michał Wójcik, Konrad Amroziński, Krzysztof
Tonn, Cezary Kuliński, Dawid Krawczyński, Maciej Bartosik, Mateusz Dziąg, Eryk
Supera, Łukasz Wawrzyniak, Łukasz Kajak,
Kuba Skarżyński i Mateusz Michalak.
Dawid Saj

BAL
SYLWESTROWY
sala w Brzezinach
ul. Południowa 14a

DLA STAŁYCH KLIENTÓW
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PRZY ZAKUPIE PIĄTEJ BUTLI
Koszt połączenia wg taryfy operatora

„Atrakcje- niespodzianki”
518 396 201
Oferta menu dostępna na
www.salaweselnainspiro.pl
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Rozpoczęła się przebudowa ul. Dąbrowskiego

Na początku listopada rozpoczęła się przebudowa ulicy Dąbrowskiego
w Brzezinach. Zgodnie z zawartą umową pracownicy firmy Usługi Budowlane
KAL-BRUK z Gałkówka Parceli mają wybudować i przebudować chodnik wraz ze
zjazdami na łącznej długości ponad 280
metrów bieżących po zachodniej stronie ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul.
Sienkiewicza do ul. Polnej. Przy okazji
budowy chodnika planowany jest także

remont upustu pod ul. Polną. Likwidacja
starego upustu i montaż nowego wymusi
czasowe zamknięcie dla samochodów ul.
Polnej na odcinku od ul. Okrzei do Dąbrowskiego. Jednak, jak zapewnia wykonawca, wyłączenie tej drogi nie powinno
potrwać dłużej niż jeden dzień. Chodnik
z kostki brukowej w ulicy Dąbrowskiego utrzymany będzie w tonacji szarej, zaś
wjazdy do posesji będą czerwone. Prace
obejmują także oczyszczenie przydrożnego rowu, humusowanie i obsianie skarp.
Zamontowane zostaną także stalowe bariery ochronne. Koszt inwestycji realizowanej do połowy grudnia wynosi blisko
185 tysięcy złotych.
Ta od dawna oczekiwana inwestycja, głównie przez mieszkańców ul. Dąbrowskiego, Polnej oraz osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Cichej,
Wesołej i Spokojnej, ma na celu poprawę

Stypendia i zasiłki szkolne dla mieszkańców Brzezin
Są już pieniądze na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych
w Brzezinach, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na rok szkolny
2016/2017 do Urzędu Miasta Brzeziny
wpłynęło ok. 140 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. To zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych.
Kilka wniosków nie spełniało kryterium dochodowego, gdyż miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia była wyższa niż 514 zł. Na realizację wniosków miasto Brzeziny od wojewody łódzkiego otrzymało dotację celową w wysokości 80 tys. złotych, która
po zwiększeniu o dwudziestoprocentowy udział własny z budżetu miasta daje
100 tys. złotych. Stypendialne kwity
podzielono, biorąc pod uwagę dochód
na jednego członka rodziny. Przy dochodzie miesięcznym netto do 171 zł na
jednego członka rodziny wnioskodawcy

przyznano kwotę stypendium w wysokości 944 zł, przy dochodzie powyżej 171 do 342 zł przyznano 660,80 zł,
a przy dochodzie powyżej 342 zł stypendium wyniesie 660,00 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na zasiłki szkolne. Należy jednak pamiętać,
że żaden z wnioskodawców nie otrzyma pieniędzy w gotówce, lecz jedynie
jako całkowite lub częściowe pokrycie
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu
nauczania, jak również wykraczających
poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii,
słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
zakupu przyborów i pomocy szkolnych,
tornistrów, plecaków szkolnych, stroju

bezpieczeństwa pieszych, którzy dotąd
mieli problem z dostaniem się z domu do
centrum miasta z uwagi na duży ruch samochodowy. Umocnienie skarp, udrożnienie rowu i wymiana upustu z kolei
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, gdyż teren
ma tendencje do lokalnych podtopień.
„Planowana jest kontynuacja tej inwestycji, zwłaszcza w zakresie pogłębiania
rowów na osiedlu Polna- Cicha- Wesoła,
tak aby maksymalnie odprowadzić wody
opadowe. Na przeszkodzie jak zwykle
stoi brak pieniędzy. Z tego powodu na
poprzedniej sesji Rady Miasta chciałem
przeznaczyć do sprzedaży tereny, a część
uzyskanych w ten sposób środków wykorzystać na prace związane z pogłębianiem
rowów i przygotowaniem dróg pod przyszłe utwardzenie. Mam nadzieję, że na
listopadowej sesji ta koncepcja znajdzie
wsparcie u miejskich radnych” – mówi
burmistrz Marcin Pluta.
g.k.
i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, opłat za udział w zajęciach nauki
języków obcych lub w innych zajęciach
edukacyjnych i sportowych oraz opłat
za udział w wycieczkach szkolnych,
wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów
lub innych imprezach organizowanych
przez szkołę. Wnioskodawcy przyznane stypendia zostaną przekazane jako
częściowa lub całkowita refundacja
kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie
oryginałów rachunków lub faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów, w terminie 14 dni od dnia złożenia rachunków w sekretariacie Urzędu
Miasta w Brzezinach.
Termin realizacji stypendiów przyznanych w ramach pierwszej transzy
upływa w połowie grudnia br.
g.k.
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gmina

Brzeziny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Brzeziny podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących
własność Gminy Brzeziny, przeznaczonych do oddania w najem.
Oznaczenie przedmiotu najmu: nieruchomość położoną we wsi Małczew, obręb nr 0017, gmina Brzeziny, oznaczonej jako
działka nr 32/2 o powierzchni 726 m2, zabudowaną murowanym, parterowym budynkiem, w którym powadzono działalność
w postaci sklepu ogólnospożywczego, o powierzchni użytkowej 54,4 m2, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach powadzi księgę
wieczystą nr 20278.
Powierzchnia przedmiotu najmu: 54,4 m2,
Opis przedmiotu najmu: działka zabudowana murowanym, parterowym budynkiem sklepu o powierzchni użytkowej 54,4 m2.
Przeznaczenie przedmiotu najmu: poprawa warunków zagospodarowania istniejącego lokalu i przystosowanie pomieszczenia
do prowadzenia działalności gastronomicznej, poprzez wybudowanie w budynku pomieszczenia wc, wyremontowanie istniejących
pomieszczeń, poprzez położenie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach, położenie terakoty lub innych łatwo zmywalnych
materiałów na podłogach oraz dokonanie innych niezbędnych prac wymaganych dla lokalu o takim przeznaczeniu,
Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.
Wysokość opłaty z tytułu najmu: 10,00 zł netto za m2 powierzchni lokalu miesięcznie. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu
Najemca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z najmowanym lokalem.
Termin wnoszenia opłat: Czynsz najmu będzie płatny z góry, co miesiąc do 15 każdego miesiąca, przelewem na wskazany
w fakturze numer rachunku bankowego.
Zasady aktualizacji opłaty: Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższania wysokości wskazanej wyżej
stawki czynszu najmu w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Brzeziny.
Oferty dotyczące najmu należy składać w formie pisemnej, w budynku Urzędu Gminy Brzeziny, przy ul. Sienkiewicza 16A ,
pok.1.08 , w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego wykazu.
Wójt Gminy
Barbara Hojnacka

Patriotyczna akademia w Gimnazjum
III
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W czwartek 10 listopada o godz. 9.00
w sali gimnastycznej Gimnazjum im.
Władysława St. Reymonta w Brzezinach
odbyła się uroczysta akademia z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie rozpoczął
dyrektor brzezińskiego Gimnazjum Michał Gołąbek, który w przemówieniu
przypomniał gimnazjalistom, że wolność jest jedną z najważniejszych rzeczy
w życiu człowieka. „Gdyby nie niepodległość wywalczona w 1918 roku, większości z was ani mnie nie byłoby tu dzisiaj. Polacy – mały naród zamieszkujący
ziemie pomiędzy strefami wpływów
potężnych mocarstw – zawsze chcieli sami stanowić o sobie, pielęgnować
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najważniejsze dla siebie wartości, i nie
pozwolili się nigdy stłamsić czy zniszczyć. Ten naród zawsze powstawał i odradzał się. Niepodległość to wolność, to
bycie wolnym. To święto służy przede
wszystkim temu, aby nie zapominać jak
ważna jest wolność. Nie zaznalibyśmy
jej, gdyby nie nasi przodkowie, którzy
oddali za nią życie – polegli, umarli,
zostali zabici. To dzięki nim możemy
tutaj być, mówić po polsku i cieszyć
się tym, co daje wolność” – mówił dyrektor Michał Gołąbek. W części artystycznej przygotowanej przez nauczycielki Martę Kacprzyk, Magdalenę
Nawrocką i Małgorzatę Szymczak głos
zabrali gimnazjaliści – patriotyczne

i legionowe pieśni w wykonaniu szkolnego chóru i instrumentalistek przeplatano wierszami.
g.k.
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Święto niepodległości w Dwójce
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10 listopada był szczególnym dniem dla
całej społeczności Szkoły Podstawowej nr
2. Charakter święta podkreślały galowe
stroje z biało-czerwoną kokardą, z głośników radiowęzła rozbrzmiewały patriotyczne pieśni, a szkolne korytarze udekorowano wykonanymi przez uczniów plakatami
o tematyce niepodległościowej.
Młodsze dzieci z klas 0-III zostały zapoznane z tematyką niepodległości przez
swoje wychowawczynie, a w poczucie godności i narodowej przynależności zostały
wprowadzone poprzez wystawy historyczne, gazetki o tematyce patriotycznej oraz
prace plastyczne z ojczystymi symbolami.
Starszym uczniom Dwójki drogę do
odzyskania niepodległości w formie prezentacji multimedialnej przypomniał nauczyciel historii Przemysław Piestrzyński.
Ukazane zostały dzieje narodu polskiego od rozbiorów, przez narodowe zrywy powstańcze, tworzenie legionów we
Włoszech, przeciwstawianie się Polaków
rusyfikacji i germanizacji. Prezentacja została uświetniona odśpiewanym we wstępie przez wszystkich zgromadzonych
hymnem państwowym i ,,Rotą”.
Nastrój towarzyszący tamtym wydarzeniom, pamięć minionych dni i dumę
z odzyskania niepodległości przywołały
pieśni patriotyczne wykonane przez chór
szkolny pod kierunkiem Iwony Pobralskiej-Szutowicz: „Legiony”, „O mój rozmarynie”, „Ułani”, ,,Rozkwitały pąki białych róż”.
Na zakończenie spotkania dyrektor
Anna Mrówka podziękowała nauczycielom za przygotowanie uroczystości, nie
szczędząc słów uznania dla chórzystów
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za piękny koncert patriotyczny. Jak podkreśliła dyrektor, niełatwo jest dziś zrozumieć takie pojęcia jak wojna czy niewola, ale właśnie poprzez organizację takich
uroczystości możemy przybliżyć te zagadnienia oraz uczyć patriotyzmu i szacunku

do ojczyzny, a także udowodnić, że szkoła
jest miejscem, gdzie wartości i postawy patriotyczne należy kultywować, a poczucie
narodowej tożsamości i dumy kształtować
wśród uczniów od najmłodszych lat.
g.k.
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Święto niepodległości w Jedynce
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Tuż przed przypadającą 98. rocznicą odzyskania niepodległości społeczność Jedynki wzięła udział w ważnej
i pouczającej lekcji historii. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie klas 0
– III. Zadaniem każdej z klas było zaprezentowanie patriotycznej pieśni, występy przeplatane były scenkami rodzajowymi związanymi z historycznymi
doświadczeniami ojczyzny. Następnie
apel poświęcony temu doniosłemu wydarzeniu przedstawili uczniowie klas
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IV-VI. Dla społeczności szkolnej udział
w tej „podwójnej” lekcji stał się wydarzeniem niecodziennym, ale pełnym zadumy, ref leksji, a przede wszystkim budzącym narodową tożsamość. Rozbrzmiały
słowa „Roty”, „My, pierwsza brygada”,
„Piechoty”, „O mój rozmarynie” oraz
innych pieśni patriotycznych. Występujący deklamowali wiersze przeplatane
krótkimi inscenizacjami obrazującymi
tragiczne losy naszej ojczyzny. Recytatorzy słusznie wspomnieli o roli patriotów,
którzy przyczynili się do odrodzenia
naszego narodu. Całość montażu słowno-muzycznego była z pewnością doskonałą lekcją historii nie tylko dla starszych, ale i dla najmłodszych uczniów
szkoły. Apelom towarzyszyła wystawa
prac uczniowskich związanych ze świętem 11 listopada. Uczniowie edukacji

VII

wczesnoszkolnej zaprezentowali własnoręcznie przygotowane symbole narodowe w postaci f lag i godeł wykonane
różnorodnymi technikami plastycznymi, natomiast klasy IV – VI pod okiem
wychowawców przygotowały kolaże dotyczące tego narodowego święta.
W swoim przemówieniu dyrektor Zbigniew Zieliński podziękował
uczniom i nauczycielom, którzy przyczyniają się do pielęgnowania tradycji i historii takimi właśnie inicjatywami. Podkreślił także, że liczy na to,
iż działania szkoły przyniosą owoce,
a w przyszłości uczniowie będą aktywnie i z potrzeby serca uczestniczyć w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, bo wychowanie to dorastanie do
patriotyzmu.
g.k.
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Uroczystości 98. rocznicyo
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Szlakiem dawnych dworów i pałaców
X
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11 listopada o godz. 14 rozpoczął się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej wernisaż wystawy fotograficznej autorstwa
Marcina Dobromira Dudy. Poświęcono
ją dawnym dworom, które do dziś można spotkać na dawnej, historycznej ziemi
brzezińskiej.
Licznych gości witali odziani w stroje sprzed ponad wieku Marcin Dobromir
Duda w eleganckim fraku oraz trzy panie w długich sukniach. W tle przegrywała dawna muzyka przygotowana przez
brzezińską Państwową Szkołę Muzyczną. Wraz z autorem wystawę otworzyła
także Agnieszka Kostrzewska – wiceprezes Strefy Rowerowej Brzeziny, która organizuje liczne tematyczne rajdy, w tym
także szlakiem dawnych dworków. Odpowiedni nastrój tworzyły także czytane
głośno fragmenty książek nawiązujących
do szlacheckiej historii Polski. Uczennica
brzezińskiego gimnazjum Patrycja Smolarek czytała „Noce i Dnie", a Dorota Patyna ze Strefy Rowerowej Brzeziny „Pana
Tadeusza".
Prezentowano fotografie posiadłości
m.in. z Woli Łokotowej, Popienia, Jankowic, Tworzyjanek, Witkowic, Dąbrowy,
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Kołacina, Rogowa, Małczewa, Bedonia
i Bratoszewic. „Jestem pod wielkim wrażeniem tej wystawy, mam nadzieję, że znajdą się jakieś środki na odnowienie tych
dworów, bo przecież to nasza historia” –
podkreślał przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Tadeusz Barucki. Wystawa
„Szlakiem dworków ziemi brzezińskiej"
to trzecia ekspozycja Strefy Rowerowej
Brzeziny prezentowana wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną. W planach są
już kolejne wspólne wystawy. Za pomoc
w organizacji listopadowego wydarzenia Agnieszka Kostrzewska dziękowała

Miejskiej Bibliotece Publicznej, Państwowej Szkole Muzycznej w Brzezinach, Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie
Dużym, Stowarzyszeniu „Historia Koluszek”, Agnieszce Więclewskiej z biblioteki szkolnej brzezińskiego gimnazjum oraz
Aleksandrze i Marcinowi Benkom z pracowni florystycznej przy ul. Piłsudskiego.
TOM
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Sobotnie zajęcia plastyczne w Centrum Promocji i Kultury

W soboty w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach Małgorzata Sadowska Bowdziej prowadzi dwugodzinne zajęcia plastyczne dla dorosłych o godz. 9.00,
a kilkanaście minut po godz. 11.00 zajęcia plastyczne dla dzieci. Instruktorka ma
wykształcenie plastyczne i pedagogiczne, pracowała w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach, a prywatnie zajmuje się
malarstwem, rysunkiem (portrety i karykatury), małą formą użytkową, a także witrażem i zabawkarstwem.
Dorośli podczas zajęć nastawieni są na
wykonywanie prac malarskich i rysunkowych od własnego pomysłu przez projekt i jego wykonanie do gotowego obrazu
czy też rysunku w dowolnej technice – od
ołówka czy węgla, po akryle i farby olejne.
Koszt zajęć wynosi 40 złotych miesięcznie, ale uczestnicy zobowiązują się do zaopatrzenia się we własnym zakresie w niezbędne materiały.
W zajęciach o godz. 11.00 uczestniczą
dzieci w wieku przedszkolnym od 4 lat
oraz uczniowie młodszych klas szkół podstawowych. Dzieci pracują przy pracach
przestrzennych, m.in. dekoracjach i małych formach użytkowych. Odpłatność za
zajęcia dla dzieci wynosi 65 zł miesięcznie,
ale organizatorka zajęć zapewnia wszystkim uczestnikom materiały.
g.k.
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Rekordowy IX Bieg Niepodległościowy
Pomimo zimna i śniegu w IX Biegu Niepodległościowym Powiatu Brzezińskiego wystartowała rekordowa liczba ponad 300
zawodników. Reprezentowali oni 46 miejscowości, m.in. Brzeziny, Łódź, Gdynię,
Opoczno, Zgierz, Aleksandrów, Żyrardów,
Andrespol, Gałków Duży, Koluszki, Dmosin, Rogów i Jeżów. Organizatorem tegorocznych zawodów były Starostwo Powiatowe w Brzezinach, UKS „Lider” Brzeziny,
LKS Koluszki i Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach sp. z.o.o.
Łącznie w niedzielę 13 listopada odbyło się osiem biegów na dystansach od 300
metrów do 10.000 m w zależności od kategorii wiekowej. Na odcinku 3200 metrów
po raz pierwszy ścigali się natomiast rowerzyści. Najmłodszym uczestnikiem biegu był dwuletni Karol Jaworski z Brzezin,
a najstarszym 66-letnia Jadwiga Wiktorek
z Łodzi. O dużym zainteresowaniu wydarzeniem niech świadczy fakt, że bieg na
3000 m i 10.000 m rejestrowany był przez
łódzki oddział TVP. „Organizacja takich
biegów w Brzezinach to bardzo trafiony
pomysł” – wskazuje Łukasz Dębski – z pochodzenia brzezinianin, który uczestniczy
w maratonach w całej Polsce, a pierwszy
raz wystartował w swoim rodzinnym mieście. Najdłuższe dystanse nie były łatwe
do pokonania. „Pogoda nam trochę pokrzyżowała szyki i trasa jest dosyć śliska”
– wskazywał jeden z sędziów zawodów
Antoni Tomczyk. Nagrodą dla wszystkich uczestników biegu były okolicznościowe medale, a dla trzech najlepszych
osób puchary i dyplomy wręczane przez
starostę brzezińskiego Edmunda Koteckiego i wicestarostę Romana Sasina oraz
sędziów: Antoniego Tomczyka, Krzysztofa Dobrogoszcza, Marcina Puszewkiewicza i Witolda Sikorskiego. „Ten bieg wpisał się już w nasz kalendarz, a jego celem
jest zarówno promocja zdrowego stylu
życia jak i uczczenie na sportowo Narodowego Święta Niepodległości” – podsumowuje niedzielny bieg starosta brzeziński Edmund Kotecki. Organizatorzy
dziękują za pomoc przy organizacji tego
wydarzenia Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach, dyrekcji oraz
uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.

Wyniki:
Bieg 300 m. do lat 9 - rocznik 2007
i młodsi.
Dziewczęta – I - Weronika Skorzyńska
(2007) z Brzezin - 55,8 sek.,
II - Zofia Rawecka (2007) z Łodzi - Rysio Team - 56, 4 sek., III - Adrianna Siemińska (2007) z Koluszek - LKS Koluszki
- 57,0 sek.
Chłopcy – I - Dawid Sopata (2007) z Janówki - 53,8 sek., II - Maciej Wawrzonek
(2007) z Brzezin - 54,6 sek., III - Brajan
Sobieszkoda (2009) z Brzezin - 54,8 sek.
Bieg 600 m. 10-12 lat - roczniki
2006-2004.
Dziewczęta – I - Iga Sienkiewicz (2004)
z Brzezin, II - Wiktoria Sapata (2004)
z Janówki, III - Malwina Górcka (2005)
z Brzezin.
Chłopcy – I - Michał Rosiak (2004)
z Brzezin, II - Maciej Garnys (2004)
z Brzezin, III - Igor Szczepaniak (2004)
z Łodzi.
1000 m. 13-15 lat – roczniki 2003-2001.
Dziewczęta – I - Angelika Bober (2002)
z Brzezin i Edyta Wiktorek (2003) z Kędziorek, II - Magdalena Pabiniak (2002)
z Tadzina i Joanna Płocka (2003) z Brzezin, III - Weronika Marcinkowska (2003)
z Brzezin.
Chłopcy – I - Jakub Hofman (2003)
z Brzezin i Mateusz Ruta z Łodzi, II - Sebastian Kwiatkowski (2002) z Opoczna, III
– Samuel Świerczyński (2002) z Brzezin.

3000 m. 16 +, rocznik 2000 i starsi.
Kobiety – I - Magdalena Pierzchała
z LKS Koluszki - 11,49 min., II - Magdalena Pola (1978) z Łodzi, III - Małgorzata
Wojno (1984) z Łodzi.
Mężczyźni – I - Michał Wiktorek
(1999) z Kędziorek - LKS Koluszki, II Przemysław Kiraga (1998) z Jeżowa, III Rafał Kaszubski (1989) z Łodzi.
Bieg główny 10.000 m.
Kobiety: I - Monika Glonek z Żyrardowa - LKS Koluszki - 45,36 min, II Agnieszka Wysocka (1981) z Łodzi - 46,01
min., III - Agnieszka Kubiak (1976) z Koluszek - Pietrzyk Runnig Team 51,29 min.
Mężczyźni: I - Krzysztof Pietrzyk
(1979) z LKS Koluszki - 35,48 min., II Michał Wieczorek (1999) z Przanowic LKS Koluszki - 35,49 min, III - Szymon
Sobczak (1996) z Brzezin - LKS Koluszki
36,32 min.
Wyścig MTB na dystansie 3200 m.
Dziewczynki rocznik 2007 i młodsze: I - Weronika Skrzyńska, II - Julia Janiszewska. Dziewczynki roczniki 20062004: I - Kasia Jedynak. Chłopcy rocznik
2007 i młodsi: I - Benjamin Świerczyński, II - Daniel Dudkiewicz, III - Dawid
Gwiazda, IV - Michał Jedynak. Chłopcy
roczniki 2006-2004: I - Mateusz Gwiazda, II - Gabriel Świerczyński, III - Jakub
Brzeziński. Kategoria gimnazjum: I - Samuel Świerczyński, II - Igor Tomczak, III
- Mikołaj Jedynak.
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Fotorelacja str. 15

