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Krystyna Janda u Zbyszka na brzezińskim podwórku

W

niedzielę 2 września o godz. 20.00 w ramach cyklu „U Zbyszka na podwórku”
wystąpiła Krystyna Janda z koncertem pt. „Piosenki z teatru”. Przybyłych widzów
powitała Monika Zamachowska. Był to już 9. koncert organizowany przez
Muzeum Regionalne w Brzezinach.

Przybyłych widzów powitali Monika i Zbyszek Zamachowscy FOT. Grzegorz Kozieł
- Brzeziny są małą ojczyzną Zbyszka, nigdy się ich
nie wyparł, kocha je i was

drodzy brzezinianie. Tak
zrodził się pomysł koncertów. Zaskakująca jest jakość

występujących artystów –
mówiła Monika Zamachowska witając publiczność.

Publiczność jak zawsze licznie zgromadziła się u Zbyszka na podwórku FOT. Grzegorz Kozieł

- Cieszę się niezwykle
z tak licznego udziału w kolejnym koncercie. Jesteście
tutaj po raz dziewiąty, a licząc trzy spektakle teatralne
to po raz jedenasty. To naprawdę jest moje podwórko,
ja naprawdę się tutaj urodziłem i to naprawdę dzieje się
naprawdę. Jestem niezwykle
szczęśliwy z tego powodu.
A wszystko to zawdzięczamy
prawdziwemu gospodarzowi tego miejsca – dyrektorowi Muzeum Regionalnego
w Brzezinach - powiedział
Zbigniew Zamachowski.
- Nie byłoby cyklu koncertów ani przedstawień teatralnych gdyby nie wsparcie miasta. W przyszłym
roku planowany jest 10., jubileuszowy koncert w wyjątkowej scenerii. Muzeum
doczekało się rewitalizacji powiedział dyrektor Paweł
Zybała zapraszając na krótką prezentację planowanej
w przyszłym roku inwestycji
obejmującej m.in. odrestaurowanie dwóch muzealnych
budynków, utwardzenie terenu oraz budowę ceglastego
muru od wschodniej strony.
W tym roku zaproszenie

Zbigniewa Zamachowskiego przyjęła Krystyna Janda,
która niewątpliwie jest najbardziej rozpoznawalną polską aktorką. Prowadzi dwa
teatry „Polonia” i „Och teatr”, a dodatkowo gra i reżyseruje.
Koncert „Piosenki z teatru” powstał jako zbiór
utworów ze spektakli reżyserowanych przez Magdę
Umer. Początkowo powstała
płyta, która z czasem przerodziła się w koncert. Aktorka w ramach wystepu zaśpiewała piosenki z przedst aw i e ń „ Bi a ł e j blu z k i”
Agnieszki Osieckiej, , „Kobiety zawiedzionej” Simone de Beauvoir oraz „Marleny” opowieści o Marlenie
Dietrich. Wykonywane piosenki przeplatały się z anegdotami i osobistymi wspomnieniami aktorki. Krystynie Jandzie towarzyszył
zespół muzyczny. Tradycyjnie jak przystało na koncert
„U Zbyszka na podwórku”
nie zabrakło wspólnie wykonanej piosenki przez Zbigniewa Zamachowskiego
i jego gościa. Była to piosenka pt. „Jesienne liście”.

Niedzielny koncert Krystyny Jandy zobaczyło ok. 550
osób.
 GK
 FOTORELACJA STR. 2
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Krystyna Janda u Zbyszka na brzezińskim podwórku

Niesamowity duet FOT. Grzegorz Kozieł

Krystyna Janda wraz z zespołem FOT. Grzegorz Kozieł

Wykonywane piosenki przeplatały się z anegdotami FOT. Grzegorz Kozieł

Koncert „Piosenki z teatru” powstał jako zbiór utworów ze spektakli FOT. Grzegorz Kozieł

Owacje na stojąco dla artystów FOT.Grzegorz Kozieł

Uczestnicy koncertu na wspólnej fotografii z Krystyną Jandą FOT. Grzegorz Kozieł
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Inauguracja roku szkolnego w Dwójce

W

poniedziałek 3 września o godz. 9.00 od hymnu państwowego na dziedzińcu
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach rozpoczęła się inauguracja roku
szkolnego 2018/2019. Tym samym zakończyły się tegoroczne upalne
wakacje.

Przybyłych gości, wśród których byli m.in. burmistrz
Marcin Pluta, przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, ks. Piotr Górski z parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice i uczniowie szkoły, powitała dyrektor
szkoły Anna Mrówka otwierając rok szkolny 2018/2019.
- Jest to szczególny rok,
gdyż mamy komplet klas, po
wielu latach pojawiły się klasy VIII, po części na wniosek rodziców zmienił się
operator świadczący usługi

żywieniowe. Do końca roku
za ponad pół miliona złotych
miasto zakupi wyposażenie
hali sportowej. Życzę wszystkiego co najlepsze, aby czas
spędzony w szkole wiązał się
tylko z pięknymi wspomnieniami – mówił burmistrz
Marcin Pluta.
- Wakacje były wspaniale
bo dopisała pogoda. Pozytywną energią naładowaliście się
do nowego roku szkolnego.
Zgromadzona przez całe wakacje energia zostanie spożytkowana na osiągniecie wysokich wyników w nauce podczas rozpoczynającego się

roku szkolnego. Życzę wspaniałych wyników w nauce
w roku szkolnym 2018/2019 życzył przewodniczący Rady
Tadeusz Barucki.
Życzenia podczas inauguracji złożył także ks. Piotr Górski.
Wśród nowych nauczycieli
Dwójki szczególnie miło powitano nowych nauczycieli:
Martę Kacprzyk nauczycielkę historii, Dorotę Lepczyńską nauczycielkę informatyki,
Justynę Siedlik nauczycielkę
plastyki, Małgorzatę Miazek
nauczycielkę języka angielskiego, Dorotę Sienkiewicz

nauczycielkę wychowania fizycznego. Wychowawcami
klas pierwszych zostały: Ia
Urszula Klim i Ib Ewa Pawlik
i klas czwartych IVa - Marzena Gilewicz i Anna Dubicka,
IVb Marta Kacprzyk, IVc Jolanta Nielepkowicz, IVd Dorota Sienkiewicz. Po uczczeniu minutą ciszy ofiar II wojny światowej, uczniowie
złożyli wiązankę kwiatów pod
tablicą upamiętniającą nauczycieli poległych w czasie II
wojny światowej.
W czasie wakacji w szkole przeprowadzono generalny
remont korytarza na pierwszej kondygnacji, polegający na gipsowaniu ścian, uzupełnieniu tynku i malowaniu oraz wymianie drzwi do
klas lekcyjnych, pomalowano

Rodziców i ucznów szkoły powitała dyrektor szkoły Anna Mrówka
sale nr 39 i 40, pomalowano
łazienki szkolne, przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego, stołówki szkolnej, gabinetu logopedycznego oraz wyposażenia szatni,
dokonano naprawy dachu na
budynku Orlika oraz pomalowano ściany i sufit. Na placu
zabaw po przeglądzie zaimpregnowano drewniane elementy wyposażenia, a także

uporządkowano tereny zielone wokół szkoły. W szkole
uczyć się będzie 554 uczniów
łącznie z klasą przedszkolną,
w tym: 146 uczniów w klasach I-III, 383 uczniów w klasach IV-VIII oraz 25 uczniów
klasy przedszkolnej. Szkoła
zatrudnia 55 nauczycieli oraz
7 pracowników administracji
i obsługi.

 GK

Uczniowe i rodzice zebrani podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego FOT. Grzegorz Kozieł
Reklama

Zaprasza
ANNA LIPIŃSKA

od 4. roku życia

zapisz się na ZAJĘCIA OTWARTE
BRZEZINY

(ul. Sienkiewicza 18)

Z NAMI
!
SZ MÓWIĆ

ZACZNIE

13/VIII/2018

1/IX/2018

7. września (piątek)
godz. 17.00 przedszkolaki/18.00 kl. I-III
12. września (środa)
godz.17.00 przedszkolaki/18.00 kl. I-III

ROGÓW

MBP w Rogowie ul. Wojska Polskiego 26

5. września (środa)
godz. 17.00 przedszkolaki/18.00 kl. -III
11. września (wtorek)
godz. 17.00 przedszkolaki/18.00 kl. I-III

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2018/19 - dzieci, młodzież i dorośli
Potwierdzenie udziału pod tel. 608 445 382 lub kontakt@bigbenschool.edu.pl
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pow i at

brzeziński

Starostwo Powiatowe w Brzezinach • ul. Sienkiewicza 16 • 95-060 Brzeziny • tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl • starostwo@powiat-brzeziny.pl • promocja@powiat-brzeziny.pl

Teleopieka w Powiecie
Brzezińskim



Zainteresowani Mieszkańcy Powiatu Brzezińskiego
otrzymali już aparaty oraz bransolety niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania programu Teleopieka.

Jego głównym założeniem jest
monitorowanie stanu zdrowia osoby samotnej w zaciszu
domowym bez konieczności

umieszczania jej w specjalnym
ośrodku. Pozwala to osobom
w podeszłym wieku cieszyć się
kontaktem z bliskimi oraz być

pod stałą ochroną medyczną.
W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia wystarczy
przycisnąć czerwony przycisk
ratunkowy aby Centrum Operacyjno-Alarmowe wdrożyło
procedurę ratunkową.

 JT

Stanowisko Powiatowego Komitetu ds. Obchodów 100.
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
w sprawie: inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego
Odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
Powiatowy Komitet ds. Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
działający przy Staroście Brzezińskim w pełni akceptuje działania Rady Powiatu w Brzezinach,
która uchwałą Nr LXVI/270/2018 z dnia 31 lipca 2018r., określiła miejsce i formę uczczenia tak
ważnej dla Naszego Narodu rocznicy.
Za inicjatywą budowy pomnika, przemawia fakt, iż w przestrzeni publicznej miasta powstałoby
kolejne miejsce gdzie obecni i przyszli mieszkańcy powiatu mogliby wyrażać swoją radość
i wdzięczność z odzyskanej Niepodległości. Przy ul. Sienkiewicza w Brzezinach znajduje się
Powiatowe Centrum Administracyjne. Tutaj swoją siedzibę ma Burmistrz Miasta i Rada Miasta
Brzeziny, Starosta Brzeziński i Rada Powiatu w Brzezinach, Wójt Gminy Brzeziny i Rada Gminy
Brzeziny, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Tutaj mieści
się także Urząd Skarbowy oraz Urząd Statystyczny w Brzezinach, a także Placówka Terenowa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzezinach.
Przed budynkiem głównym, na istniejącym skwerze, obok masztów flagowych jest naturalne,
najbardziej godne miejsce w Brzezinach, aby w Jubileuszowym Roku 2018 na kamiennym
cokole zamontować zgodnie z zaakceptowanym projektem przez Radę Powiatu w Brzezinach
tablicę pamiątkową „Ojcowie Niepodległości”.
Sygnatariusze stanowiska:
Edmund Kotecki
Bartłomiej Lipski
Irena Gralewska-Jagiełło
Krzysztof Orłowski
Mariusz Guzicki
Mateusz Cieślak
Anna Zielińska
Krystyna Ambrozińska
Janusz Nowański
Damian Nockowski
Piotr Piątkowski

Czas dożynkowego świętowania już się zakończył we wszystkich
gminach Naszego Powiatu. Serdecznie dziękuję Wam Rolnicy,
Sadownicy i Pszczelarze za Wasze poświęcenie, za Waszą
ciężką i niezłomną pracę oraz za „Chleb Powszedni” który
dzięki Wam jest dostępny dla wszystkich Mieszkańców Powiatu
Brzezińskiego. Duża ilość upraw doświadczyła ogromnej
suszy, a w wielu uprawach sadowniczych ceny skupu zaledwie
pokrywają koszty samego zbioru. Oby nigdy więcej nie
dotknęła Was żadna klęska. Jeszcze raz dziękuję za tegoroczne
plony. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze zdrowia, wszelkiej
pomyślności, sprzyjającej pogody, obfitych plonów oraz cen
które godnie i sowicie wynagrodzą Waszą ciężką pracę.
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Naszemu koledze
Januszowi Jasińskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają

Dyrektor i pracownicy Domu Pomocy Społecznej
w Dąbrowie
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Inauguracja roku szkolnego w Jedynce

W

poniedziałek 3 września o godz. 10.00 od wprowadzenia sztandaru na
terenie kompleksu boisk sportowych Orlik zainaugurowano rok szkolny
2018/2019 w ośmioletniej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach.

Dyrektor Zbigniew Zieliński powitał przybyłych gości,
wśród których byli m.in. burmistrz Marcin Pluta, przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, ks. Bogumił
Walczak z parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice przedszkolaków i uczniów Jedynki.
Wśród nowych nauczycieli
placówki znaleźli się Jolanta
Białek nauczycielka techniki,
Monika Kaczmarska nauczycielka języka polskiego, Anna
Stańczyk nauczycielka języka
angielskiego, Żaneta Wojtyra
psycholog, Joanna AdamskaSiemiątkowska nauczycielka
muzyki i plastyki, Katarzyna Budziewska nauczycielka
wspomagająca, Damian Nockowski nauczyciel edukacji do bezpieczeństwa. Nowe
wychowawstwa objęli w klasie „O”a Małgorzata Ferdzyn,
Ia Anna Kołada, Ib Magdalena Koza, IVa Teresa Zybała, IVb Ewelina Augustowska-Kasprzyk. Po uczczeniu

minutą ciszy ofiar II wojny
światowej uczniowie złożyły
kwiaty na grobach poległych
żołnierzy polskich oraz grobie wieloletniego kierownika
szkoły Władysława Janusza.
- Serdecznie witam w nowej starej szkole. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu
dyrekcji, pracowników obsługi i nauczycieli szkoły. 1,1
miliona złotych na Jedynkę
z ponad 4 milionów złotych
przeznaczonych na termomodernizację trzech brzezińskich placówek oświatowych
i ponad 500 tys. złotych na
doposażenie hal sportowych
sprawia, że oświata jest dla
nas najważniejsza. Nowa
szkoła to zmiany organizacyjne. Mamy ósmą klasę
i nowego ajenta zapewniającego żywienie uczniów - mówił burmistrz Marcin Pluta.
- Mieliście długie i udane
wakacje. Naładowaliście się
pozytywną energią, i mam
nadzieję że zgromadzony
potencjał pozytywnej energii zużyjecie w czasie roku

szkolnego do osiągnięcia jak
najlepszych wyników, tak aby
osiągnięte wyniki były reklamą dla Szkoły Podstawowej nr 1. Jak uczeń klas I-III
tej szkoły podstawowej mogę
stwierdzić, że od tego czasu
budynek szkolny bardzo się
zmienił na korzyść - powiedział przewodniczący Rady
Miasta Tadeusz Barucki.
Życzenia złożył także ks.
Bogumił Walczak.
Na uczniów czeka odnowiona szkoła. W budynku
zamontowano nową instalację centralnego ogrzewania
wraz z nowymi grzejnikami,
wymieniono wszystkie okna
i parapety wewnętrzne oraz
zewnętrze, wymieniono 5 par
drzwi wejściowych, wymieniono podłogę na sportową
na korytarzu przed salą gimnastyczną, a w samej sali jest
w trakcie wymiany, pomalowano salę gimnastyczną,
w której wymieniono drabinki i tablice do gry w koszykówkę, wyremontowano
sale nr 4 i 7 wraz z remontem

Rodziców i uczniów powitał Burmistrz Marcin Pluta FOT. GrZegorz Kozieł

Wypoczęci i radośni uczniowie Jedynki FOT. Grzegorz kozieł
podłogi, a także pomalowano frontową elewację budynku szkoły.
W roku szkolnym
2018/2019 naukę w szkole

będzie pobierać 449 uczniów,
w tym 149 w 7 oddziałach
nauczania wczesnoszkolnego, 276 uczniów w 13 oddziałach klas IV-VIII oraz

24 w grupie przedszkolnej.
W szkole zatrudnionych jest
43 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi i administracji.
 GK

Dożynki gminno-powiatowe w Jeżowie

K

oniec lata to czas dożynek. 26 sierpnia odbyło się
gminno-powiatowe święto plonów w Jeżowie.
Dzień wcześniej tradycyjnie także zorganizowano
Powiatowy Konkurs Orki.

Mszę świętą dziękczynną
w parafii św. Józefa - Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jeżowie, która
rozpoczęła się o godzinie
12, celebrował proboszcz
ks. Krzysztof Nalepa. Później dożynkowy korowód przemaszerował na
plac przed Urzędem Gminy w Jeżowie, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Tu starostowie dożynek - Iwona Zglińska
i Gr z e gor z St r z y ż e w s k i
wręczyli chleb i miód staroście brzezińskiemu Edmundowi Koteckiemu
oraz wójt Annie Szeligowskiej. Na scenie obecnie
byli wówczas także inni
samorządowcy z powiatu

brzezińskiego. Później głos
zabierali zaproszeni goście.
Część artystyczna rozpoczęła się natomiast od występu jeżowskiego zespołu
tanecznego JazzFolk Dance. W programie przewidziano także występy zespołów muzycznych - Forte, Diley, Mode Mix oraz
dyskotekę z DJ MaRo. Tradycyjnie nie zabrakło także degustacji potraw przygotowanej przez poszczególne sołectwa, czy loterii
strażackiej. Swoje stoiska
z wyrobami rękodzielniczymi zaprezentowały też
m.in. Warsztaty Terapii
Zajęciowej z Brzezin oraz
Dom Pomocy Społecznej
w Dąbrowie.

Tego dnia wręczono takż e n ag ro dy w Pow i ato wym Konkursie Orki, który odbył się dzień wcześniej. Fundatorami nagród
byli Starostwo Powiatowe
w Brzezinach, Marszałek
Województwa Łódzkiego,
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, placówka
terenowa KRUS w Brzezinach, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach i Gospodarstwo Rolne Tomasza
Winciorka. Kolejne miejsca zajęli w kategorii - pług
do orki b ezzagonowej Ryszard Susik, Łukasz Kobus, Renata Działak, Mariusz Zgliński, w kategorii
- pług do orki zagonowej:
Wiktor Kobus, Jarosław
Miksa, Sławomir Młotkowski, Marcin Wosik, Piotr
Mela, Krzysztof Susik.

 TOM

Starostowie dożynek - Iwona Zglińska i Grzegorz Strzyżewski FOT. Tomasz Guzek
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Brzeziny

Podziękowanie z okazji Święta Dziękczynienia

Tegoroczne uroczystości dożynkowe w Przecławiu stanowiły godne podsumowanie i podziękowanie za całoroczny trudu
rolnika, sadownika, plantatora i pszczelarza, to efekt współpracy i integracji społecznej mieszkańców gminy Brzeziny, który
kultywowaniem tradycji rolniczego święta z pewnością zaowocował utrwaleniem takich wartości, jak ochrona i zachowanie
dziedzictwa kulturowego.
Należy podkreślić w tym miejscu i szczególnie gorąco podziękować za ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie
święta Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brzeziny, mieszkańcom sołectwa Eufeminów, radnym i sołtysom
gminy Brzeziny, kierownictwu i pracownikom jednostek oświaty i kultury, ambitnej i uzdolnionej młodzieży jak również
ludziom dobrej woli, którzy wspomogli to wielkie rolnicze święto, jakim były niewątpliwie tegoroczne obchody dożynkowe.
Wielkie podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które poprzez okazaną pomoc przyczyniły się do kultywowania
tradycji i organizacji oprawy tegoż święta. Za pomoc dziękujemy Państwu Elżbiecie, Dianie i Piotrowi Olszyńskim, Państwu
Elżbiecie i Bogdanowi Strumian, Państwu Katarzynie i Andrzejowi Szadowiak, Państwu Grażynie i Jerzemu Strzeleckim, Panu
Mirosławowi Jedynak, Państwu Jadwidze i Marianowi Zalewskim, Państwu Beacie i Sławomirowi Borowieckim, Państwu
Ciołek z Dąbrówki Dużej, Państwu Elżbiecie i Lechowi Kubickim, Państwu Teresie i Zbigniewowi Sokołowskim, Państwu
Ninie i Łukaszowi Gładys, Panom Adamowi i Romanowi Pieniążek, oraz Państwu Dybała właścicielom piekarni w Rogowie.
Za przychylność i pomoc, wspaniały powóz konny podziękowania składamy Panu Zbigniewowi Kruk.
Nie zapominamy również o ofiarności i ogromnym zaangażowaniu wszystkich mieszkańców Eufeminowa, w tym szczególnie
członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz druhów jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie i Witkowicach.
Za wsparcie i pomoc dziękujemy Panom Włodzimierzowi i Jerzemu Miś oraz Państwu Sawickim. Za wyrozumiałość,
cierpliwość, bezinteresowną pomoc i logistyczne wsparcie prac przygotowawczo-porządkowych podziękowania kierujemy
do Państwa Aleksandry i Andrzeja Kudlik, Pana Andrzeja Kuczkowskiego, Pana Adama Ankutowicza, Pana Przemysława
Guzka oraz innych mieszkańców i gospodarzy Przecławia, w tym szczególnie właścicieli gruntów wykorzystanych pod
miejsca parkingowe. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach,
na których opiekę w kwestii bezpieczeństwa możemy zawsze liczyć, także w organizacji tegorocznych obchodów.
Dziękujemy także Prezesom OSP, członkom pocztów sztandarowych oraz orkiestry dętej OSP Przecław.
Święto Dziękczynienia, pomimo dramatycznie niskich plonów spowodowanych efektem kilkutygodniowej suszy, okazało
się jednak możliwe dzięki ofierze pracy i trudu naszych rolników, których owocem był, jest i będzie największy dar – chleb
powszedni, za który z serca dziękujemy.
Przewodniczący Rady Gminy 				
Wójt Gminy Brzeziny
Marek Kolasa 					
Barbara Hojnacka
Reklama

11/V/2018

SZKOLENIA
DLA PRACODAWCÓW
I PRACOWNIKÓW
INSTRUKCJE BHP,
OCENY RYZYKA,
POMOC W REALIZACJI
NAKAZÓW PIP
665-866-825

22/X/2017

15/I/2013

1/I/2011

22/X/2017

5/I/2014

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

Zatrudnię
Szwaczki
Praca stała
Stałe kroje
Wysokie zarobki
Możliwość
zakwaterowania
513 761 761
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Inauguracja roku szkolnego w Trójce

W

poniedziałek 3 września o godz. 11.00 od odśpiewania hymnu państwowego
na sali gimnastycznej rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019
dla uczniów klasy 0-II i IV w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach. Godzinę
później rok szkolny rozpoczeło 5 oddziałów gimnazjalnych klasy III.

Przybyłych na inaugurację roku szkolnego w Trójce gości, wśród któr ych
byli m.in. burmistrz Marcin Pluta, przewodniczący
Rady Miasta Tadeusz Barucki, ks. Piotr Górski z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
w Brzezinach, nauczyciele,
pracownicy, rodzice i uczniowie powitał dyrektor
Michał Gołąbek.
Wychowawczyniami klas
zostały - klasy „O” Justyna Cupryn, Ia Agnieszka
Kaźmierczak, Ib Magdalena Rogodzińska, IIa
Agnieszka Miecznik-Marczyk klasy IVa Marzena
Dziubek, świetlice poprowadzą Weronika Sikorska
i Sylwia Daszkiewicz.
- Jestem tutaj aby podziękować pracownikom tej
szkoły za pracę, która sprawiła, że rok szkolny rozpoczynamy w odnowionej
szkole. Wydatkowane 1,8
miliona złotych to inwestycja, aby wam uczniom
było miło uczyć się w tej

placówce. Bez wysiłku pracowników szkoły nie rozpoczęlibyśmy roku szkolnego w tak dobrych warunkach. W tak krótkim czasie
udało się zrealizować tak
dużą inwestycję w oświatę. Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzę samych miłych chwil –
mówił burmistrz Marcin
Pluta.
Serdecznie witam uczniów tej szkoły w imieniu
Rady Miasta. Cieszę się, że
weszliście do takiej radosnej szkoły. Niech ta radość
panuje przez wszystkie lata
edukacji, tak abyście osiągali jak najlepsze wyniki, które otworzą drogę do
waszej przyszłości – mówił
przewodniczący Rady Tadeusz Barucki.
Po modlitwie ks. Piotr
Górski dokonał poświecenia odnowionej sali gimnastycznej oraz izb lekcyjnych.
W szkole przeprowadzony został remont termomodernizacyjny budynku.

Objął ocieplenia ścian zewnętrznych p ółno cnej
i wschodniej elewacji budynku sali gimnastycznej,
docieplenie stropodachu
łącznika szkoły, wymianę nieocieplonej podłogi w sali gimnastycznej na
nową wykładzinę sportową winylową. Wymieniono stolarkę okienną w całym budynku na nową
wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi parapetami,
drzwi zewnętrzne budynku oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.
W roku szkolnym
2018/2019 naukę w szkole będzie pobierać 212 uczniów, w tym 107. w 4 oddziałach nauczania wczesnoszkolnego, 18 uczniów
w klasie IV, 23. w grupie
przedszkolnej, 107. gimnazjalnych pięciu oddziałach.
W szkole zatrudnionych
jest 34 nauczycieli oraz 6
pracowników obsługi i administracji.

 GK

Dyrektor Michał Gołąbek mówił o przeprowadzonych inwestycjach FOT. grzegorz Kozieł

W roku szkolnym 2018/2019 naukę w szkole będzie pobierać 212 uczniów FOT. Grzegorz Kozieł

Mistrzowskie lato Kacpra Płoszki

T

o był naprawdę bardzo obfity rok i lato dla Kacpra Płoszki. Utalentowany pływak z Brzezin
wziął udział w wielu imprezach pływackich na terenie całego kraju, w większości stając
na podium. Najważniejsze starty dla brzezinianina to te letnie, kiedy rywalizował
z najlepszymi zawodnikami w Mistrzostwach Polski zdobywając liczne medale.

Jeden z największych sukcesów Kacpra to pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej
imprezy „Od Młodzika do
Olimpijczyka”. Zawody składały się z pięciu rund, a wyniki z każdego startu były sumowane. Warto dodać, że są
to niezwykle prestiżowe zawody, które cieszą się wielkim zainteresowaniem młodych pływaków z całej Polski. Z bardzo dobrej strony
młody brzezinianin pokazał
się na Mistrzostwach Polski
trzynastolatków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na 100m
stylem motylkowym z czasem 1:03,54s pobił swój rekord życiowy i zdobył srebrny medal. Na 400m kraulem

uzyskał wynik 4:28,80s i tym
samym poprawił swój życiowy rekord aż o dziesięć sekund. Na 100m stylem dowolnym Kacper zajął trzecie
miejsce z rekordowym czasem 0:57,47s przegrywając
srebro dosłownie o 0,05s.
W swoim ostatnim starcie nasz pływak zajął jedenaste miejsce w wyścigu na
200m stylem zmiennym. Dystans ten nie jest mocną stroną Kacpra, ale poprawił on
swój rekord o prawie trzy sekundy, uzyskując 2:29,02s.
Ze znakomitej strony brzezinianin pokazał się na zawodach o Puchar Otylii Jędrzejczak „Otylia swim cup”, które odbyły się w Gliwicach.

Wywalczył tam cztery złote krążki na 50m (0:27,73s),
100m (0:59,82s) i 200m
(2:11, 44s) kraulem oraz na
100m delfinem (1:06,06s).
W dwóch pozostałych startach zajął czwarte miejsca.
Kacper zajął również drugie
miejsce w klasyfikacji punktowej ustępując jedynie koledze z Łodzi.
Dzięki Kacprowi cała Polska usłyszała o naszym mieście i o małym klubie Nautilus Brzeziny z niskim budżetem i trudnymi warunkami
do treningów. Brzezinianin
ma ogromny talent, który
cały czas trzeba szlifować.
Aby dalej rozwijać się w swojej pasji Kacper po długich

Mistrzowskie lato Kacpra Płoszki FOT. Krzysztof Sienkiewicz
rozmowach z rodzicami
oraz trenerem Krzysztofem
Sienkiewiczem postanowił
zmienić barwy klubowe. Od

nowego sezonu będzie zawodnikiem MKS Jedynka
Łódź. Oprócz zmiany klubu
pływak postanowił wybrać

jedną z łódzkich szkół do
dalszego kształcenia.
 GK
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Rok szkolny w Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

W

 poniedziałek 3 września o godz. 16.30
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Brzezinach odbyła się inauguracja nowego
roku szkolnego dla uczniów klas I, II i III cyklu
6-letniego oraz klasy I i II cyklu 4-letniego.

Nowy rok szkolny o godz.
17.30 rok szkolny rozpoczęli też uczniowie klas IV, V
i VI cyklu 6- letniego oraz
III i IV cyklu 4-letniego,
w sumie ponad 100 uczniów,
w tym 36 rozpoczynających
naukę w klasach pierwszych.
Uroczystości w obydwu
grupach rozpoczęła dyrektor Joanna Paprocka witając uczniów i rodziców odczytała list ministra kultury
i dziedzictwa narodowego
Piotra Glińskiego skierowany do społeczności szkolnej.
Szkoła zatrudnia 18 nauczycieli w sześciodniowym trybie pracy. Ponad setka uczn i ów w roku s z kol ny m

2018/2019 uczyć się będzie
gry na siedmiu instrumentach muzycznych, wśród
nich flet, fortepian, skrzypce, klarnet, gitara, akordeon i saksofon. Obowiązkowymi zajęciami dla uczniów
jest udział w chórze szkolnym. W tym roku uczniowie
szkoły chętnie będą wspomagać szkoły ogólnokształcące w organizacji imprez
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wcześniej jednak w połowie października
(16.10) planowany jest koncert z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
 GK

Uroczystości w obydwu grupach rozpoczęła dyrektor Joanna Paprocka FOT. Grzegorz Kozieł

Reklama

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)
ogłasza
drugie przetargi ustne nieograniczone
na oddanie w dzierżawę na okres od 1 października 2018r. do 30 września 2021r. następujących nieruchomości przeznaczonych na cele
rolne:
- działka nr 2156 (obręb 4, przy ul. Wojska Polskiego) o pow. 1,1976 ha, w tym: RV- 1,1976 ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego:
43 zł za 1 ha rocznie. Wadium: 50 zł;
- działka nr 2155 (obręb 4, przy ul. Wojska Polskiego) o pow. 2,9943 ha, w tym: RV- 2,9943 ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego:
43 zł za 1 ha rocznie. Wadium: 100 zł;
- działka nr 2058 (obręb 7, pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Polną) o pow. 0,5331 ha, w tym: RIVa- 0,1892 ha, RIVb- 0,0942 ha, RV- 0,2497
ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 57 zł za 1 ha rocznie. Wadium: 30 zł
Przetargi odbędą się w dniu 18 września 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, sala konferencyjna.
Minimalna wysokość postąpienia w każdym z przetargów: 5 zł
Osoby biorące udział w przetargach powinny zapoznać się z ich przedmiotami przed ich rozpoczęciem. Działki nie będą okazywane w terenie
przez Wydzierżawiającego.
Do każdego z przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium najpóźniej w dniu 13 września 2018 r. na konto Bank
Spółdzielczy w Andrespolu 45 8781 0006 0040 0031 2000 0010, nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień
1 sierpnia 2018 r. oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości– w przypadku osób
fizycznych; dowód wpłaty wadium, aktualny odpis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot– w przypadku osób
prawnych. W tytule wpłaty wadium powinna znaleźć się informacja jakiej działki dotyczy wpłata.
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
Informacja o posiadaniu bądź nie posiadaniu przez uczestników przetargu zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień
1 sierpnia 2018 r. zostanie przekazana komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Brzeziny.
Wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo do 30 września każdego roku. Aktualizacja czynszu raz w roku z mocą od 1 stycznia na podstawie
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS.
Burmistrz Miasta Brzeziny może odwołać każdy z ogłoszonych przetargów, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów udzielane są w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój
304 lub pod nr tel. (0-46) 874-22-24 wew. 310.
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FOT. Tomasz Pietraszewski

MIXER REGIONALNY
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FOT. Tomasz Pietraszewski

Miejski Park w Brzezinach jest wyjątkowym miejscem odpoczynku. Mieszkańcy i turyści chętnie
spacerują, ćwiczą na siłowni „pod chmurką”, korzystają z placu zabaw i karmią kaczki.

Brzeziński bulwar wieczorem wygląda przepięknie i przyciąga szukających ochłody po upalnym dniu.

FOT. Tomasz Pietraszewski
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Brzeziny słyną z zieleni na terenie miasta. Nie wszystkie miasteczka w regionie mogą się tym pochwalić.

Budynek Muzeum Regionalnego wygląda imponująco w feerii świateł. Placówkę warto odwiedzić z powodu
ciekawych zbiorów, dokumentujących przeszłość Brzezin – Miasta Krawców.

FOT. Tomasz Pietraszewski
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FOT. Tomasz Pietraszewski
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Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia rozwija talenty młodych
muzyków z Brzezin i okolic.

Urocze miasteczko Brzeziny położone jest w malowniczej
okolicy na krawędzi Wysoczyzny Łódzkiej. Źródłem
pochodzenia nazwy miasta są cechy pobliskich terenów
obfitujących w lasy brzozowe – brzezinę i wynika ona
także z osadnictwa w pradawnej puszczy.
Brzeziny położone są na wschód od Łodzi, w pobliżu
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, w dolinie
rzeki Mrożycy. Właśnie pobliskie wzniesienia są
magnesem dla turystów, ponieważ okolica pokryta
pagórkami i wzniesieniami wygląda przepięknie o każdej
porze roku. Wielu osobom czasem trudno uwierzyć,
że już ok. 20 km na wschód od Łodzi są takie krajobrazy.

Miejska Biblioteka im. Juliana Tuwima oprócz bogatych
zasobów literatury działa na wyobraźnię nowoczesnym
zasilaniem energetycznym z baterii słonecznych.

Okolice są bardzo atrakcyjne turystycznie, ale i samo
miasto jest godne odwiedzenia z wielu względów.
W Brzezinach jest wiele interesujących zabytkowych
obiektów, ale także miejsc w których można odpocząć.
Po intensywnym zwiedzaniu można też
zjeść
pyszny posiłek w jednym z renomowanych punktów
gastronomicznych. Zapraszamy do odkrywania atrakcji
Brzezin.

Nowe tereny inwestycyjne w Brzezinach przyciągają inwestorów
w ramach Podstrefy Brzeziny Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Władze miasta prowadzą rekultywację terenu
przy ul. Waryńskiego przeznaczonego na działalność biznesową.

Mistrzynie Polski w hokeju na trawie niebawem powrócą
po wakacjach do treningów na Stadionie Miejskim.
Turyści często podglądają przygotowania zawodniczek,
które są dumą Brzezin.

FOT. Tomasz Pietraszewski

FOT. Tomasz Pietraszewski

Po intensywnym zwiedzaniu Brzezin i okolic, można zrelaksować
się w nowoczesnej Miejskiej Pływalni.
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Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach proponuje mieszkańcom
bogatą ofertę. Każdy uczestnik na pewno znajdzie coś dla siebie.
Taniec, zajęcia plastyczne i wiele innych propozycji czeka na chętnych.
CpiK wynajmuje również sale na spotkania, pokazy i konferencje.
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Od 9 lat Muzeum Regionalne razem z aktorem Zbigniewem Zamachowskim organizuje spektakle i koncerty z cyklu
„Na podwórku u Zbyszka”. Zbigniew Zamachowski – rodowity brzezinianin, zaprasza swoich przyjaciół- wielkie
artystyczne gwiazdy. Spektakle cieszą się ogromnym zainteresowaniem publiczności z całego regionu.

Koncert Grzegorza Turnaua by
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iem.

e g o Pa w e ł
ln
a
n
o
i
g
e
R
urmistrz
or Muz eum
t
B
k
e
i
r
y
d
i
k
j
s
e
how
Od le w
w Z amac
e
i
n
g
i
b
Z
Zy b ała,
in Pluta.
c
r
a
M
n
i
z
e
Br z

Liczba publiczności potwierdza, że bilety rozchodzą się zawsze jak świeże bułeczki.
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Patronką Brzezin jest Święta Anna. Drewniany kościół pod jej
wezwaniem wybudowano w osiemnastym wieku.

Kościół pod wezwaniem Św. Franciszka niedawno przeszedł
gruntowną rewitalizację.

Przy kościele Św. Ducha mieszkające
w klasztorze siostry bernardynki oprócz
codziennego zakonnego życia prowadzą
sklepik z dewocjonaliami, wykonują ręczne
hafty i szyją kołdry.

Turystów wjeżdżających od strony Łodzi wita najstarsza i największa
świątynia w Brzezinach pod wezwaniem Św. Krzyża.

FOT. Tomasz Pietraszewski
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Rowerowe rajdy na zakończenie wakacji

N

a zakończenie wakacji – 25 sierpnia - Strefa Rowerowa Brzeziny wspólnie
z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zorganizowała rajd
pod hasłem „Źródła, cieki i doliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”,
a 2 września rajd nawiązujący do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pier wszy z raj dów rozp o c z ą ł s i ę p o d ko ś c i o łem w Skosze wach St arych, gdyż tam zakończył
się zorganizowany dwa lata
temu rajd o tej samej nazwie, choć pierwotnie trasa miała być dłuższa. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Łódzkiego - Hieronim Andrzejewski opowiadał jednak o mijanych miejscach
na tyle ciekawie, że zabrakło już czasu na dalszą podróż. W tym roku wyprawa miała na celu ulicę Wycieczkową w Łagiewnikach.
O mijanych po drodze miejscach oczywiście opowiadał Hieronim Andrzejewski. - Na co dzień jeżdżąc
rowerem wiele niezwykłych
rzeczy nie zauważamy, na
przykład poprzednim razem, przy drodze którą każdy doskonale zna, Hieronim Andrzejewski pokazał
nam czarne brzozy - wskazuje prezes Strefy Rowerowej Brzeziny - Krzysztof
Wątorowski. Na trasie rajdu
zobaczyć można było źródła
rzek Młynówki i Bzury oraz
uroczyska leśne Dobieszków i Łagiewniki. Jednakże przede wszystkim, dzięki
takiemu przewodnikowi jak
Hieronim Andrzejewski,

zaobserwować można było
unikatowe obiekty fauny
i flory PKWŁ. Finał miał
miejsce w nowej siedzibie
PKWŁ na ul. Wycieczkowej
86 w Łodzi przy tradycyjnym ognisku.
Tydzień później, 2 września Strefa Rowerowa Brzeziny, wspólnie z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa
Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, zorganizowała
rajd nawiązujący do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Trasa
wiodła szlakiem miejsc pamięci i mogił wojennych
na pograniczu powiatów
brzezińskiego i skierniewickiego. Rajd rozpoczął się
w Rogowie na cmentarzu
z okresu I wojny światowej.
Spoczywają na nim żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej polegli w 1914 r.
podczas ofensywy dęblińsko – warszawskiej oraz
walk toczących się w połowie grudnia, podczas odwrotu wojsk rosyjskich na
linię rzeki Rawki po zakończeniu „operacji łódzkiej”.
Uczestnikom rajdu przybliżone zostały zagadnienia związane m.in. z „Ustawą o grobach i cmentarzach
wojennych” oraz udziałem

Polaków w „wielkiej wojnie”
i wagą tejże dla odzyskania
przez Polskę niepodległości. Następnie rowerzyści
udali się na cmentarz parafialny w Lipcach Reymontowskich, gdzie pochowanych jest kilkadziesiąt ofiar
cywilnych zamordowanych
przez żołnierzy niemieckich
10 września 1939 r. W Lipcach Reymontowskich zapalono również znicze pod
pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Batalionów
Chłopskich oraz na kwaterze wojennej żołnierzy oddziału partyzanckiego AK
pod dowództwem plut. Stanisława Borowskiego „Maszynisty”. Kolejnym miejscem pamięci na trasie była
mogiła ppłk Tadeusza Golki
ps. „Stefan”, szefa wyszkolenia Batalionów Chłopskich okręgu warszawskiego, który poległ podczas
bitwy pod Trzcianką w powiecie łowickim. Jego ciało
przetransportowano w ciągu nocy na skraj lipieckiego lasu i Woli Drzewieckiej.
Na miejscu jego pochówku
postawiono po wojnie pomnik z tablicą epitafijną.
W Słupi upamiętniono żołnierzy z 30 Dywizji Piechoty Poleskiej spoczywających
na cmentarzu parafialnym.

Uczestnicy rowerowego rajdu FOT. Tomasz Guzek
Rowerzyści wysłuchali m.
in. informacji o przebiegu bitwy stoczonej w tym
rejonie 9 września 1939 r.
przez tę dywizję wchodzącą
w skład Armii „Łódź” z 18
DP armii niemieckiej. Natomiast na cmentarzu wojennym w Jeżowie przekazano
informacje o spoczywających tam żołnierzach polskich poległych w boju pod
Jeżowem i historii samej nekropolii.
Ostatnim punktem wycieczki był cmentarz parafialny w Jeżowie, gdzie znajdują się groby Aleksandra
Krukowieckiego ps. „Żubr”,

Karola Sulikowskiego i Stanisława Sulikowskiego ps.
„Sulima” - uczestników powstań styczniowego i warszawskiego. Na zakończenie wyprawy uczestnicy rajdu mogli posilić się jeszcze
przy ognisku poczęstunkiem ufundowanym przez
Oddział IPN w Łodzi. Na
mecie każdy uczestnik
otrzymał też wydawnictwa
i materiały okolicznościowe Instytutu Pamięci Narodowej.
- 23 wrześniu zaplanowaliśmy jeszcze jeden historyczny rajd współorganizowany przez Stowarzyszenie

Patriotyczne Brzeziny i Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
pod hasłem „Na krętych
drogach do Niepodległej”
- i n for muj e w i c e pre z e s
Strefy Rowerowej Brzeziny Agnieszka Kostrzewska.
Wyjazd zaplanowano z okolic brzezińskiego targowiska
o godz. 11.
Szczegółowe informacje
o tych wyprawach można
znaleźć na stronie internetowej www.s-r-b.pl oraz na
Facebooku w profilu o nazwie "StrefaRowerowaBrzeziny".
 TOM

W październiku rusza ŚDS

Ś

rodowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach (ŚDS) jest samodzielną jednostką
organizacyjną Miasta Brzeziny, której prowadzenie zostanie zlecone organizacji
pozarządowej. W wyniku przeprowadzonego konkursu udało się wyłonić realizatora,
którym będzie stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja- Ty-My.

Siedzibą Środowiskowego
Domu Samopomocy jest budynek przy ul. Sportowej 1
w Brzezinach. Środowiskowy
Dom Samopomocy adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny. Zajęcia będą odbywać
się w 5 pracowniach przeznaczonych łącznie dla 30
osób. Środowiskowy Dom
Samopomocy jest dziennym
ośrodkiem wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi
czyli przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych
intelektualnie i wykazujących
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
a nie wymagających leczenia
szpitalnego bądź opieki stacjonarnej. Osoby te ponadto
w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu
lub zdolności adaptacyjnych
wymagają pomocy do życia

w środowisku rodzinnym
i społecznym, w szczególności
w celu zwiększenia zaradności
i samodzielności życiowej.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana jest na
pomoc w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji życiowych
i rozwiązywaniu codziennych problemów osób niepełnosprawnych. Ważnym
elementem działalności ŚDS

jest integracja uczestników
ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.
Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy może zostać każda
osoba pełnoletnia, samodzielna w zakresie samoobsługi, u której występują zaburzenia psychiczne powstałe
na skutek: przewlekłej choroby psychicznej, upośledzenia
umysłowego czy też innych
przewlekłych zaburzeń czynności psychicznych. Skierowanie do ŚDS można uzyskać
za pośrednictwem Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzezinach ul. Św. Anny 57.
Wymaga to złożenia wniosku (do pobrania w siedzibie
MOPS Brzeziny) popartego
zaświadczeniem lekarza specjalisty psychiatry lub neurologa o występujących zaburzeniach czynności psychicznych lub neurologicznych,
zaświadczeniem lekarza rodzinnego o stanie zdrowia
i o braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w zajęciach wraz
z informacją o sprawności
w zakresie lokomocji, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

orzecznika ZUS, o ile takie
osoba posiada.
Obecnie pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzezinach prowadzą nabór do
tej placówki. Klienci zainteresowani taką formą pomocy są mogą zgłaszać się do
MOPS-u w celu pobrania
druków oraz pomocy w kompletowaniu odpowiednich dokumentów do uzyskania skierowania do Środowiskowego
Domu Samopomocy, w którym od 15 października rozpoczną się zajęcia z pensjonariuszami.
 GK
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AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁOMOWANIE samochodów,
509-099-286
SKUP AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
OPEL Vectra 1,9 CDTI, rok produkcji 2007 r., 661 122 005

Usługi
ROLETY! dzień/noc! żaluzje!
plisy! moskitiery! bogata oferta!
gwarancja najniższych cen!, 501
144 475, www.odslonka.pl
KOREPETYCJE – angielski, 604
377 746
REMONTY, wykończenia wnętrz
503-509-874
W YKOŃC ZENIA , glazura
512-159-417
DACHY kompleksowe usługi dekarskie, docieplenia,
505-549-494
ROLETY, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA , glazura , wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja,
wymiana szyb, 508 537 104
LPG, montaż – serwis – diagnoza, mechanika pojazdowa, skup
samochodów, 789 188 646
ELEK TRY K , alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl tel.
515-362-050
DOCIEPLENIA budynków, wykończenia wnętrz, poddasza,
izolacja budynków, 608 661
DOMOFONY – 501 478 588
DACHY, PAPA TERMOZGRZEWAL
NA,MALOWANIE,SMAROWANIE,
GWARANCJA, PROFESJONALNIE
735-300-550
MALOWANIE, gipsowanie, gładzie, Brzeziny, Andrespol, Łódź,
794 609 008
REMONTY, wykończenia, 733
633 242
BUDOWY, remonty, 502 553 486
TERAPIA logopedyczna w domu
pacjenta, 664 753 676
LOGOPEDA, 792 863 861
DJ na imprezy, 662 132 698
StolArek
Usługi cięcia płyt, meble pod
wymiar, kuchnie, szafy, nie typowe zabudowy, 607 815 125
StolArek
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi,
wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę 604-381-688
DREWNO opałowe, rozpałka,
trociny inne, 694-080-553
ANGIELSKI korepetycje,509 829
271

Praca
ZATRUDNIĘ ekspedientkę do
sklepu spożywczego tel. 887767-311, 887-767310
SZ WAC Z K I i chałupnic zki zatrudnię, rejestracja Jeżów
501-373-316

PRZYJMĘ do wykończeni, dociepleń 512-159-417
PILNIE prz yjmę sz waczki
601-160-661
PRACA na budowie, dzwonić po
18.00 505-362-878
ZATRUDNIĘ krojczego i pomocnika od zaraz tel.
Chcesz trwale zrzucić kilogramy tel. 507-130-096
FIRMA konfekcyjna zatrudni
szwaczki 601-363-688
ZATRUDNIĘ operatora minikoparki 602-310-059
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
w transporcie międzynarodowym tel. 601308-566
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat B,C,
pomoc drogowa 604-491-774
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, tel.
501 038 542
ZATRUDNIĘ pracowników do
remontu palet i operatora wózka widłowego, tel. 600 755 404
w Brzezinach
ZATRUDNIĘ mężczyznę z prawem jazdy, 601 343 530
POTRZEBNI pracownicy – produkcja okien i drzwi, Dremar,
Jeżów Łowicka 95/97, tel. 609
319 030
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna, 605 139 221
ZATRUDNIĘ presera, 799 781
832
ELEK TRYKÓW, pomocników
elektryków – zatrudnimy 42
214 07 00
FIRMA zatrudni kobietę do pracy
na produkcji. Pełny etat, umowa
o pracę. tel. 602-379-302
ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego lub pomoc dekarza, 666 893 416
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E
zagranica system 2/1, tel. 665
337 367
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E,
kraj, tel. 665 337 367
ZATRUDNIĘ fryzjerkę, 603 868
075
ZLECĘ przeszycie bluzek, dzianina, szyfon, 605 994 450
HURTOWNIA mat. Budowlanych
w Strykowie zatrudni kierowcę
kat. C, dobre wynagrodzenie,
605 086 824
ZATRUDNIĘ sprzedawcę w hurtowni materiałów budowlanych
w Strykowie, dobre wynagrodzenie, tel. 605 086 824
ZATRUDNIĘ montażystę okien
ze znajomością obróbki tynkarskiej, praca za granicą powrót
w weekend, 514 963 484
SZWACZKI zatrudnię, praca całoroczna, 663 496 011
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu I i II zmiana oraz chałupniczki 607 638 182
ZATRUDNIĘ do prac wykończeniowych przy czapkach, 607 207
868
ZATRUDNIĘ szwaczki lub chałupniczki do szycia czapek, 607
207 868
POSZUKUJĘ opiekunki do 3-latka, tel. 694 312 711

ZATRUDNIMY traktorzystę, kontakt 508 309 310
ZATRUDNIĘ pracownika do biura – Koluszki, tel. 602 579 706
ZATRUDNIĘ szwaczki, 508 853
414
SZWACZKI, 507 755 880, 512
970 000
TARTAK zatrudni pracowników
fizycznych oraz operatora maszyn (do przyuczenia), tel. 504
010 550
SKŁAD drewna zatrudni kierowcę z prawo jazdy, kategorii B , tel.
504 010 550
ZATRUDNIĘ w zakładzie krawieckim osobę do prasowania, tel.
606 489 403
ZATRUDNIĘ murarzy i na wykończenie, 603 872 901
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. T, kat.
CDE, na wywrotki, 601 306 785
FIRMA drogowa zatrudni:
- pracowników fizycznych do utrzymania zieleni
- kierowców kat. C+E
- operatora roz siewac z a
drogowego
- operatorów maszyn drogowych
tel. 509 999 944, (praca na miejscu, umowa o pracę
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 604 381 688
PRZYJMĘ szwaczki i chałupniczkę, 662 004 158
POTRZEBUJĘ panią do prac domowych w Przecławiu, 606 618
633
ZATRUDNIĘ kierowcę kategorii B z doświadczeniem, 690 593
864

SPRZEDAM działkę budowlaną
1200 m2, Zalesie k. Brzezin, 75
000, 661 076 095
SPRZEDAM działkę w Mrodze
Dolnej 5850 m², z warunkami
zabudowy 608-529-262
SPRZEDAM działkę budowlaną,
Brzeziny, 782 845 235
Budowlane Brzeziny ul. Polna,
850 m2, prąd, woda, kanalizacja,
508-301-005, 601-305-357
WYNAJMĘ powierzchnię 300m2
- hala, biuro, socjal, winda, parking, Brzeziny ul. Łódzka 43,
508-301-005
KUPIĘ mieszkanie w bloku ok. 50
m2, (2p.), 604 050 150
W Y N A J M Ę ni e du ż y z a kład krawiecki z maszynami
w Brzezinach, 516 230 853
KUPIĘ mieszkanie na os.
Kulczyńskiego, tel. 666 881 008
LOKAL użytkowy 130 m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
SPRZEDAM działki budowlane w Brzezinach przy Ludowej,
przyjmę gruz, 603 307 493
SPRZEDAM 70 ar dobrej ziemi
Grzmiąca 17 A, tel. 884 369 321
Reklama

Nieruchomości
SPRZEDAM
M4,
ul.
Modrzewskiego 2b, 3 piętro,
515 235 994
K U PI Ę dom lub działkę
w Brzezinach, 601 237 887, dzwonić po 19.00
DZIAŁKI budowlane, woda,
prąd, cisza tel. 788-264-336
SPRZEDAM działkę 1632m2, 669
44 63 44
OD 65 tys. za działkę budowlaną, uzbrojoną (woda, prąd),
Brzeziny ul. Okrzei i Południowa
tel. 501-034-069
KUPIĘ mieszkanie do 36m², 2 pokoje spółdzielcze do 2 piętra tel.
512-335-206
SPRZEDAM dom w Koluszkach,
ul Warszawska 606-391-122
SPRZEDAM działkę budowlaną
w Brzezinach tel. 505-527-007
DZIAŁKĘ budowlaną 1600m²
na ul. Reymonta sprzedam tel.
608- 415-950
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja, 508 301 005, 601 305
357
SPRZEDAM dom w Koluszkach,
665 925 923
WYNAJMĘ mieszkanie 60 m2,
ul. Moniuszki, 46 874 23 89, 503
651 489

autopromocja

Motoryzacja

SPRZEDAM mieszkanie 60,5 m2
po remoncie, 509 112 467
SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe 51 m2 + garaż 19 m2, ul.
Głowackiego 45, tel. 571 303 492
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca,
tel. 690 321 370

Różne
KUPIĘ zboże, 508 471 814
SPRZEDAM używaną plastikową studnię do wody do wkopania do w ziemię, tel. 600 804 392
KUPIĘ zboża, łubiń, groch, tel.
601 359 692
SPRZEDAM prosięta, 505 523
031
SPRZEDAM cztery owce, tel. 512
335 239
SPRZEDAM skuter Piagio NRG,
50 cm, zarejestrowany, cena
1500 zł, 504 014 505
SPRZEDAM kanapę, rowery składaki, kredens, 694 884 692
STOWARZYSZENIE KUKIZ 15 zaprasza do współpracy, 514 935
668

ZAMIENIĘ słomę na gnój, 726
879 139
SPRZEDAM drewno opałowe suche, 693 848 122
ŻYTO sprzedam, 516 061 980
SPRZEDAM owce młode i baranki, 601 306 785
SPRZEDAM pszenżyto BORWO,
drugi rok po centrali, 607 274 048
SPRZEDAM rower dziecięcy do
lat 9, st. b. dobry, tel. 600 670 126
SPRZEDAM stemple budowlane,
3,20, 661 121 966
ROZRZUTNIK jednoosiowy podwójne burty w dobrym stanie
- rozsiewacz nawozu „Kłos”
- okna plastikowe używane
- wynajmę lokal 150 m2
- wynajmę budynek 280 m2
tel. 606 144 698
DO wymiany opon maszyny,
cały komplet w nowym stanie
„Unitrola” sprzedam, sprzedam
stojaki do opon metalowe, opony używane, tanio, 502 778 947
SPRZEDAM płyty obornickie, rowerek, fotelik Recaro z bazą isofix, 609 725 874
SPRZEDAM siewnik, śrutownik
walcowy, 576 340 285
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Młodzi Duchem w Płocku

W

czwartek 23 sierpnia członkowie Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora
„Młodzi Duchem” odwiedzili Płock. Była to wycieczka finansowana ze środków
przekazanych przez miasto Brzeziny w ramach projektu „Zapewnienie
mieszkańcom miasta aktywnych form spędzania wolnego czasu”..

„Młodzi Duchem” odwiedzili Płock FOT. Tomasz Guzek
W Płocku mieszkańcy Brzezin zobaczyli m.in. piękne
kościoły w tym jedną katedrę
oraz muzeum diecezjalne,
gdzie prezentowane są m.in.
przedmioty należące do
najstarszych władców Polski oraz 62 obrazy Wiesławy Kwiatowskiej składające

Chwila odpoczynku podczas intensywnej wycieczki FOT. Tomasz Guzek

W 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej

W

sobotę 1 września o godz. 5.00 rano burmistrz miasta Brzeziny Marcin Pluta
wspólnie z przedstawicielami stowarzyszenia „Patriotyczne Brzeziny” złożyli
kwiaty i zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy znajdujących się na
cmentarzu w Brzezinach.

W ten sposób uczczono pamięć ofiar II wojny światowej
w 79 rocznicę jej wybuchu.
Stowarzyszenie „Patriotyczne
Brzeziny” od kilku lat zbiera

się 1 września przed godziną
5.00 aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach polskich żołnierzy.

Dołączył do nich burmistrz Brzezin. W tygodniu
poprzedzającym rocznicę
wybuchu II wojny światowej
członkowie stowarzyszenia

„Patriotyczne Brzeziny” odwiedzili kilka okolicznych
cmentarzy, na których znajdują się groby polskich żołnierzy m.in. w Grzmiącej,
Woli Cyrusowej, Rogowie,
Kołacinku. Znicze zapalili również na kwaterze żołnierskiej łódzkiego cmentarza Doły.
 GK

się na cykl „Madonny poezji polskiej”. Chwilę odpoczynku zaplanowano także przy pałacyku w Sannikach, gdzie smakowano
upieczone wcześniej ciasta. Odbyła się również malownicza wycieczka po rzece Wiśle. Powrót do Brzezin

zaplanowano około godz. 20.
W ramach opisywanego projektu finansowanego
ze środków przewidzianych
w budżecie miasta Brzeziny
dla organizacji pozarządowych odbywają się także zajęcia taneczne.

 TOM

Punkty
z gazetą „BIS”
• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny
• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima w Brzezinach
oraz sklepy:
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Traugutta
• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza
• Salon Prasowy Kolporter (MILA), ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego
• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska
• Stacja benzynowa „LOTOS”, ul. Waryńskiego
• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska Polskiego
• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza

• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
Marcin Pluta wspólnie z przedstawicielami stowarzyszenia „Patriotyczne Brzeziny” FOT. Grzegorz Kozieł

• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki

autopromocja

• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka
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ZSS – miejsce wyjątkowe

Z

a czął się już rok szkolny. Wśród wielu ofert
edukacyjnych skierowanych do osób
z niepełnosprawnością intelektualną war to
zwrócić uwagę na tę, którą prezentuje Zespół Szkół
Specjalnych w Brzezinach.

ZSS to szkoła z ponad 50-letnią tradycją. Może poszczycić się wieloma sukcesami,
których osiąganie jest możliwe dzięki kilku kluczowym
zasadom, jakimi kierują się
pracujący tu z młodzieżą pedagodzy. Nauka musi być
bowiem zarówno efektywna, jak i interesująca, a każdy
uczeń jest tu postrzegany indywidualnie. Ma swoje talenty, które wspierają jego edukację, ale i słabe strony, które
przeszkadzają mu w pełnym
rozwoju.
Dlatego najistotniejsze jest
na wstępie nauki szkolnej
określenie jakie są możliwości dziecka i jak można je wykorzystać, aby osiągnęło ono
jak największy postęp w rozwoju. W ten sposób edukację programuje się dla każdego dziecka indywidualnie,
a nauka jest „szyta na miarę”. A należy podkreślić, że
oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jakie oferuje publiczna podstawówka,
w szkole specjalnej są liczne
zajęcia indywidualne zwane rewalidacją, dostosowane do potrzeb każdego dziecka. Rozwój jest stymulowany w sposób ciągły, a każdy
deficyt podlega natychmiastowej interwencji specjalisty. Wśród zajęć rewalidacji w ofercie szkoły jest logopedia, terapia pedagogiczna,
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, arteterapia,
socjoterapia, integracja sensoryczna, czy terapia ręki. Ich
realizacja jest możliwa dzięki świetnemu wyposażeniu
w pomoce dydaktyczne, jak
również gabinetom rewalidacji, którymi dysponuje ZSS
w Brzezinach.
Do tej niezwykłej szkoły

uczęszczają wyjątkowi młodzi ludzie, którzy uczą się
w na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.
Oferta edukacyjna w klasach
I-VIII skierowana jest do
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Uczniom
z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi ciągłość edukacji bez konieczności dojazdów do szkoły w innej miejscowości, zapewnia wchodząca w skład zespołu szkoła
przysposabiająca do pracy.
Nauka w szkole podstawowej
jest możliwa, aż do ukończenia 20. roku życia, co istotnie zwiększa szansę na osiągnięcie sukcesu przez dziecko,
któremu trzeba dostosować
materiał nauczania do indywidualnego tempa rozwoju. Naukę na poziomie szkoły ponadpodstawowej można
kontynuować do ukończenia
24. roku życia. Odbywa się
ona w profilowanych klasach
tworzonych zgodnie z preferencjami uczniów. Młodzież
zdobywa tu umiejętności
pracy w różnych miejscach
w charakterze tak poszukiwanego na obecnym rynku
pracy pracownika pomocniczego.
Szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami organizując w ich zakładach
wizyty studyjne oraz praktyki wspomagane z udziałem
trenera pracy. To doskonale przygotowuje do późniejszego samodzielnego poszukiwania pracy, jak również jej

Uczniowie ZSS przy pomniku w Przecławiu upamiętnijących pomordowanych w Katyniu FOT. Agnieszka ZIelińska
efektywnego podejmowania.
Uczniowie uczą się m.in. pracy w kuchni, szatni, ogrodnictwie, zakładzie krawieckim
oraz w ekipach sprzątających.
Szkoła ciągle poszerza tę
ofertę, a wiele czynności etapowych młodzi ludzie ćwiczą
w dobrze wyposażonych pracowniach na jej terenie.
Absolwenci są dobrze
przygotowani do życia i pełnienia ról społecznych nie
tylko dzięki efektywnej nauce, ale również integracji
ze środowiskiem lokalnym,
w której na co dzień uczestniczą. Biorą bowiem aktywny
udział w życiu naszego miasta i powiatu uczestnicząc
w uroczystościach - przykładem może być Narodowe Czytanie, w którym szkoła uczestniczy od 3 lat, czy
Święto Powiatu Brzezińskiego. Osiągają sukcesy w konkursach, w których startują

na równi ze sprawnymi rówieśnikami. Uczniowie ZSS
w minionym roku szkolnym
zdobyli zaszczytne I miejsce w Biało-Czerwonej Grze
Miejskiej, zorganizowanej
przez Powiat Brzeziński. Nie
zabrakło ich również w wielu konkursach o charakterze lokalnym i regionalnym.
W roku szkolnym 2017/2018
drużyna gimnazjalistów wywalczyła trzecie miejsce w II
Międzyszkolnym Konkursie Umiejętności dla Gimnazjalistów, organizowanym
przez SOSW nr 3 w Łodzi.
Kilku uczniów zdobyło laury
na Festiwalu Grafikalia ' 2017
w Głownie - „Jesień grafiką
opowiedziana”. Wśród uczniów zespołu znaleźli się
również zdobywcy I i II miejsca w konkursie plastyczno
- literackim „Epizody z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego”, zorganizowanym

przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach filia
w Brzezinach. Kolejne osiągnięcie to wyróżnienie w konkursie piosenki „Raz na ludowo”, zorganizowanym przez
Stowarzyszenie INNI. Spektakularnym sukcesem okazało się też I miejsce Drużyny Nieprzetartego Szlaku
aktywnie działającej w ZSS
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Nasze Nieprzetarte Szlaki” zorganizowanym z okazji 60-lecia NS
przez Stowarzyszenie „Mamy
Wielkie Serca” wraz z Chorągwią Łódzką ZHP oraz
Hufcem ZHP Uniejów.
Szkoła realizuje nowatorstwo pedagogiczne w zakresie edukacji przez sztukę.
Uczniowie zdobywają umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne. Są corocznymi uczestnikami warsztatów etnograficznych oraz

malarskich przy współpracy z muzeum oraz artystami
plastykami.
Uczniowie i nauczyciele działają na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizowanie akcji edukujących
środowisko w zakresie niepełnosprawności. Co roku,
d z i ę k i w s p ó ł pr a c y Z S S
w Brzezinach i Stowarzyszenia INNI w naszym mieście
odbywa się Marsz Godności,
któremu towarzyszy akcja
uwalniania symbolicznych
motyli. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych i absolwenci tej szkoły są dumni
z własnych osiągnięć. Wiedzą, że nauka to wartość,
którą trzeba pielęgnować.
Dlatego edukacja jest dla
nich wielką radością i wyzwaniem, które podejmują
z ogromnym sukcesem, by
zmieniać swoją przyszłość
na lepszą.
 TOM

20/VIII/2018

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

ogłasza nabór dzieci z roczników:
2014, 2013, 2012 oraz 2011, 2010, 2009, 2008
Informacja i zapisy – 605 474 144
Treningi Orlik SP1 oraz SP2

Zatrudnię
szwaczki
i chałupniczki,
bardzo dobre
warunki pracy,
tel. 533 806 736

16/VIII/2018

Reklama

11.09.2018r. w godz. 8:00 do 15:00: Janówka 2.
20.09.2018 r. w godz. 11:00 do 15:00: Bronowice B.
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Castrum Doloris Bartłomieja Jarmolińskiego i Bogusławy Tyralskiej

C

astrum Doloris - z łacińskiego oznaczające twierdzę bólu, czy miejsce smutku,
to nowa wystawa w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Prezentowane są na
niej obrazy przedwcześnie lub tragicznie zmarłych, znanych postaci z XX i XXI
wieku.

W tematykę wystawy wprowadzali sami twórcy FOT. Tomasz Guzek

Nie obyło się bez kwiatów dla Artystów FOT. Tomasz Guzek
Autorami prac są: Bartłomiej
Jarmoliński - znany w Polsce
łódzki malarz, a jednocześnie pedagog w stopniu doktora sztuk pięknych oraz Bogusława Tyralska - wieloletnia
nauczycielka plastyki w brzezińskich szkołach, a obecnie
pracownik Muzeum Regionalnego. Otwierając wystawę
dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach Paweł Zybała mówił, że jest to wyjątkowa wystawa.

- Jest to jednocześnie ekspozycja bardzo krytyczna - wyjaśniał Bartłomiej Jarmoliński. Piękno takich gwiazd jak
Maria Callas, Liz Taylor, Marilyn Monroe, czy Grace Kelly nakłada się bowiem na ich
tragiczne życie. Bartłomiej
Jarmoliński krytycznie wypowiadał się o procesie „konsumpcji gwiazd”, które czasem
stają się swoistymi męczennikami popkultury. Na obrazach
Bartłomieja Jarmolińskiego

postacie te przedstawione są
z aureolą, co ma nawiązywać
do postaci świętych, były to
bowiem niejako ikony współczesnej popkultury. W opisach
przypisano im patronat nad
różnymi grupami zawodowymi, które nawet przyczyniły się do ich śmierci np. Lady
Di została patronką paparazzi.
Dzieła te tworzące cykl „Santo Subito” były wystawiane już
w wielu galeriach w Polsce.
Prace Bogusławy Tyralskiej

tworzące cykl „Icon” miały swoją premierę w Brzezinach, a ich forma nawiązuje
w znacznej mierze do tradycji XVII wiecznego portretu
trumiennego, gdzie zawarte
są także elementy istotne do
życia zmarłej osoby. Oprócz
gwiazd światowego formatu
Bogusława Tyralska zaprezentowała również portrety znanych jej osobiście artystów Franciszka Starowieyskiego
i Zbigniewa Wodeckiego. We
współczesnym „katafalku” na multimedialnej prezentacji
ukazano też postać niedawno
zmarłej Kory.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem tej wystawy
- oceniała Jolanta Lechowska-Białecka z brzezińskiego Centrum Promocji i Kultury. - Najbardziej przykuwającym elementem są oczy
tych wszystkich postaci, są
one pełne głębi, a jednocześnie wyrażają ogromny smutek i to jest chyba właśnie to,
co ta wystawa miała nam pokazać - dodawała. Smutek
w oczach postaci dostrzegła
także Agnieszka Kostrzewska
- wiceprezes Strefy Rowerowej Brzeziny. - Te postacie zaskoczyły mnie takim nastrojem, kojarzone były przecież

z życiem pełnym energii, życiem wśród tłumów, a na tych
obrazach w ich oczach dostrzegam smutek, co skłania
mnie do refleksji - wskazywała. - Każdy portret przypomina historię tej osoby, przy
każdym obrazie otwierają się
dzieje jej życia - oceniała logopeda i pedagog Magdalena
Kryźba.
Wystawie „Castrum Doloris” Bartłomieja Jarmolińskiego i Bogusławy Tyralskiej.
która będzie prezentowano
w brzezińskim muzeum do
10 października towarzyszyć
będą liczne zajęcia warsztatowe dla uczniów.
 TOM

Reklama

SPRAWY KARNE, CYWILNE,
ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU DŁUŻNIKA

ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5, tel. 663 742 876

Aby przekonać się ile możesz zyskać powierzając nam swoją sprawę,
przyjdź z umową i porównaj warunki!

zaprasza
na wyprzedaż
kolekcji letniej i szkolnej
odzieży dziewczęcej
od pn. do pt.
w godz. 8.00-16.00

24/XI/2017

17/VIII/2017

46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

23/I/2018

To miejsce
na Twoją
reklamę

Firma ROSSA
Brzeziny
ul. Przechodnia 1a

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

15/VIII/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE
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Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski
numer alarmowy
46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 874 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 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
Muzeum Regionalne w Brzezinach
46 874 33 82

Miejska Biblioteka Publiczna
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:
z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00
TAXI „ROBSON” Brzeziny
532 233 303
TAXI TWOMAR Brzeziny
608 334 455

Urząd Miasta w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
tel. 46 874 22 24, fax. 46 874 27 93
http://brzeziny.pl/,
e-mail: brzeziny@brzeziny.pl,
Telefon Alarmowy Urzędu Miasta
509 677 382

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: Anna Barańska-Bekrycht
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
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: Polska Press Grupa
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Święto plonów w Przecławiu

W

niedziele 26 sierpnia odbyły się gminno-parafialne dożynki, które jednocześnie były archidiecezjalnym świętem plonów. Uroczystość rozpoczęła procesja
grup dożynkowych z wieńcami z kaplicy do kościoła Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej w Brzezinach.

Dożynkowe wieńce i chleby z mąki pochodzącej tegorocznych zbiorów przygotowało kilkadziesiąt parafii z archidiecezji łódzkiej.
Mszę dziękczynną w intencji rolników, sadowników, plantatorów i pszczelarzy w kościele Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach odprawił

bp Marek Marczak. Po mszy
św. nie zabrakło poczęstunku chlebem i miodem. Następnie starostowie tegorocznych dożynek Regina
Frankowska z Eufeminowa
i Krzysztof Pluta z Przanówki w karecie udostępnionej przez Zbigniewa Kruka
właściciela Zakładów Mięsnych „Zbyszko” przejechali

do Przecławia, gdzie na terenie tamtejszego gimnazjum odbyła się dalsza część
dożynkowych uroczystości.
Oficjalnego powitania gości dokonali wicewójt Lechosław Adamczyk i sekretarz gminy Radzisław Kamińsk i. Po przekazania
bochna chleba i słoju miodu
z tegorocznych zbiorów wójt

Barbara Hojnacka i przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa złożyli podziękowania kołom gospodyń wiejskich, rolnikom
plantatorom i sadownikom.
Specjalny list od premiera Mateusza Morawieckiego
przekazali burmistrz Marcin Pluta, wicestarosta Roman Sasin i powiatowa radna Renata Kobiera.
Program artystyczny doży nek roz p o czę ły dzi e ci ze Szkoły Podstawowej
w Gałkówku Kolonii. Nie

zabrakło występu orkiestry
OSP Przecław prowadzonej przez Bogdana Ruszera. W kolorowych łowickich
strojach zaprezentował się
także Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Ksinzoki”
z Łowicza. Program kabaretowy przedstawił Andrzej
Maroszek, a w programie
wokalnym wystąpił Piotr
Petrykowski.
Nie zabrakło dożynkowych konkursów. Sceniczną
gwiazdą tegorocznych dożynek był zespół Defis, który

pod scenę przyciągnął tłumy. Każde z sołectw przygotowało stoisko na którym
można było spróbować lokalnych potraw z których
słynie dana miejscowość.
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Brzezińskiej
przeprowadzała konkurs
z nagrodami i rozdawała turystyczne foldery. Dla dzieci
przygotowano plac zabaw ze
zjeżdżalnią i karuzelą. Program dożynek zakończyła
zabawa taneczna. 
 GK

Wręczenie specjalnego listu od premiera Mateusza Morawieckiego FOT. Grzegorz Kozieł

Przekazanie bochna chleba i słoju miodu z tegorocznych zbiorów FOT. Grzegorz Kozieł

Korowód dożynkowy FOT. Grzegorz Kozieł

Msza w kościele Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach FOT. Grzegorz Kozieł
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Ruszyły konsultacje społeczne
31 sierpnia rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego targowiska miejskiego i jego otoczenia.
Ich celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska władz miasta i mieszkańców.
Obszar brzezińskiego targowiska miejskiego, popularnie przez mieszkańców zwanego rynkiem, oraz jego otoczenie, to bardzo ważny teren dla mieszkańców
i przedsiębiorców. Pełni on nie tylko rolę handlowo-usługową, ale jest też miejscem, gdzie wielu z nas spotyka się ze swoimi znajomymi i sąsiadami. Aktualnie
zagospodarowanie przestrzenne tego obszaru nie wykorzystuje w pełni jego możliwości i potencjału, a przede wszystkim nie do końca spełnia oczekiwania
przedsiębiorców oraz mieszkańców, którzy są jego użytkownikami.
Dlatego też podjąłem decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, które mają na celu zapoznanie się z Państwa opiniami i propozycjami w zakresie
zagospodarowania tego terenu. W procesie konsultacji społecznych, mam nadzieję na wypracowanie wspólnie z Państwem, jednolitego stanowiska, co do
tego, jak obszar targowiska miejskiego i jego otoczenia ma wyglądać w przyszłości. Jaką ma pełnić rolę w przestrzeni miejskiej i w jaki sposób ma zmienić
się jego funkcjonalność, aby był przyjazny dla wszystkich jego użytkowników.
W konsultacjach społecznych można wziąć udział na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest możliwość wypełnienia ankiety w formie elektronicznej, którą
można znaleźć na naszej stronie internetowej www.brzeziny.pl w zakładce Życie Miasta → Konsultacje społeczne oraz na naszym Facebooku (znajdziecie
nas wpisując w wyszukiwarkę Facebooka hasło „Miasto Brzeziny”), gdzie zamieszczony został również bezpośredni link do ankiety. Drugim sposobem jest
wypełnienie ankiety papierowej, która znajduje się w Urzędzie Miasta oraz spółkach miejskich (ZUK, PEC, TBS) i wrzucenie jej do specjalnie na tę okazję
przygotowanych i oznakowanych skrzynek. Ostatnim ze sposobów jest wzięcie udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się w piątek 7 września
2018 roku, o godzinie 17.00 w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, na które zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców oraz użytkowników
targowiska miejskiego i jego otoczenia.
Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin Pluta

