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Uroczystość Bożego Ciała

W

Rozmowa
z Don Vasylem,
gwiazdą wieczoru
Brzeziny Fest 2019

10,11

c zwartek 20 czerwca Kościół Katolicki
celebrował uroczystość Bożego Ciała
i Krwi Pańskiej, nazywaną Bożym Ciałem.
W Brzezinach uroczystości rozpoczęły się
mszą świętą o godz. 11.00 w kaplicy Matki
Bożej Częstochowskiej.

Po mszy św. koncelebrowanej przez ks. dziekana Marka
Balceraka proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej, o. gwardiana Damiana Siwulę proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach i o.
Eryka z tej samej parafii, ks.
Bogumiła Walczaka z parafii
pw. Podwyższenia św. Krzyża oraz o. Rafała wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Trasa procesji, w której
uczestniczyli wierni wszystkich trzech brzezińskich parafii prowadziła ulicami kardynała Wyszyńskiego, Głowackiego, Modrzewskiego,
Lasockich, plac Jana Pawła

II, Kościuszki do kościoła
pw. Podwyższenia św. Krzyża. Dwa ołtarze przygotowane zostały przy ul. Głowackiego, a kolejne przy kościele pw. św. Ducha oraz przy
ul. Kościuszki 26a. Przy każdym z ołtarzy zmieniający
się kapłani czytali fragmenty Ewangelii. Każdy z ołtarzy tradycyjnie przybrany
był gałęziami brzozy, które
wierni uczestniczący w procesji zabierali do domu. Trasa procesji była udekorowana, a dziewczynki sypały kwiatki. Procesję Bożego
Ciała uświetnił udział orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu. Nad

bezpieczeństwem wiernych
czuwali policjanci i druhowie strażacy.
Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Pańskiej zakończyło błogosławieństwo udzielone przed wejściem głównym od strony zachodniej
do kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony

świata udzielił ks. Bogumił
Starus z parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża. Na zakończenie podziękowania
wszystkim uczestnikom procesji złożył ks. dziekan Marek Balcerak. „Bardzo gorąco
dziękuję wszystkim wiernym
za wspólnotę modlitwy, którą
dzisiaj stworzyliśmy, za manifestacje naszej autentycznej chrześcijańskiej wiary.

Szczególnie dziękuję druhom
strażakom, orkiestrze, policjantom, braciom kapłanom,
asystom trzech brzezińskich
parafii, osobom które budowały ołtarze a także dzieciom
sypiącym kwiaty przed Najświętszym Sakramentem dziękował ks. proboszcz Marek Balcerak.
 Fotorelacja str. 2.
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Zakończył się kolejny etap budowy kościoła NMPCZ

Z

akończył się kolejny etap budowy kościoła w parafii Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej. W poniedziałek 24 czerwca odebrane zostało bowiem zadanie
polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła.

Nowa świątynia będzie ogrzewana dzięki pompom ciepła

Na dachu nowego kościoła pojawiły się panele fotowoltaiczne FOT. TOMASZ GUZEK
MATERIAŁ INFORMACYJNY

Spółdzielnia Socjalna „Communal Service”
ul. Henryka Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
communal-service [at] tlen.pl; kontakt [at] communalservice.pl
tel. 42 235 17 52, fax. 42 235 17 53

To nie ta fontanna!

Montaż pomp ciepła był możliwy dzięki dofinansowaniu przez WFOŚ
Projekt o wartości 742.300
zł był dofinansowany
w kwocie 445.380 zł z Woj e w ó d z k i e g o Fu n d u s z u
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W efekcie zainstalowane zostały 3 pompy ciepła
powietrze-woda o łącznej
mocy 75 kW. Jedna z nich
ma służyć do ogrzewania
ciepłej wody, druga ma być
stosowana do ogrzewania
pomieszczeń przy umiarkowanych temperaturach,
a trzecia będzie wykorzyst y wana w mroźne dni.

Zainstalowano też ogrzewanie podłogowe w budynku kościoła i grzejnikowe w domu parafialnym.
Na dachu kościoła pojawiła się również instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,9
kW. Jak informuje ks. dziekan Marek Balcerak – prob oszcz paraf ii NMPCZ,
wkrótce pojawi się wylewka na p o dło dze koś cioła, a następnie będą tynkowane ściany wewnętrzne
w kościele i domu parafialnym.
 TOM

AD VOCEM

Jak sam Pan Prezes Spółdzielni
Socjalnej podkreśla w swoim artykule
opiera się na informacji zasłyszanej
i niepotwierdzonej faktami.
Burmistrz Miasta Ilona Skipor



omimo, że jestem na urlopie zdrowotnym (w sanatorium), często dzwonią
P
Państwo do mnie informując co dzieje się w Brzezinach. Ostatnio musiałem
zdementować pogłoski jakoby Pani Burmistrz uruchomiła na stadionie, na
Dzień Brzezin, fontannę zakupioną rok temu przez naszą Spółdzielnię.

Proszę Państwa ta nowa i na
gwarancji fontanna, wartości
ponad 52 tys. zł., jest złożona
w pomieszczeniach gospodarczych ZUK-u i tam czeka nie wiadomo na co. Aktualnie jej właścicielem jest
w połowie Spółka Miejska
ZUK i od czasu kiedy druga
Spółka Miejska PEC odstąpiła od zapłacenia 26 tys. zł drugim właścicielem została nasza Spółdzielnia. Proponowałem, żeby Miasto
odkupiło od nas to urządzenie i uruchomiło na stawie
miejskim, na co usłyszałem

tyle dziwnych komentarzy,
że trudno je tu nawet przytaczać. W rezultacie Pani
Burmistrz wydała na Dzień
Brzezin (moim zdaniem),
niepotrzebnie społeczne
pieniądze na inną fontannę zamiast skorzystać z tej
która już jest. Dlaczego tak
się dzieje, wie tylko Pani
Burmistrz.
Przy okazji wydawania
społecznych pieniędzy, chcę
również zdementować rzucane w przestrzeń publiczną, przez włodarza Miasta
informacje jakoby Burmistrz

Miasta dawała Spółdzielni społeczne pieniądze. Po
raz kolejny powtarzam, że
Spółdzielnia ma osobowość
prawną, jest instytucją samodzielną i zatrudnia ponad 50 mieszkańców Brzezin. A w ramach prowadzonej działalności, wykonuje
usługi tak na rzecz Miasta
Brzeziny jak i na rzecz innych samorządów i osób fizycznych - swoimi ludźmi i swoim sprzętem. I za
te usługi otrzymuje zapłatę - nie darowiznę! Bowiem
Spółdzielnia nie jest Spółką

Miejską typu: PEC, TBS czy
ZUK, które faktycznie otrzymują od Burmistrza Miasta - ich właściciela, rocznie
kilkuset tysięczne dotacje.
Natomiast nasza Spółdzielnia jak czegoś nie wypracuje to tego nie ma. Czy to tak
trudno zrozumieć - oczywiście jak się chce zrozumieć.
Przy okazji chciałem z tej
odległości podziękować
pracownikom Spółdzielni
za ich zaangażowanie w organizację Dnia Brzezin. Na
pracowników Spółdzielni
Communal Service zawsze
można liczyć. A przy okazji nie przejmujcie się prostactwem.
 Tadeusz Klimczak
Prezes Spółdzielni

Spółdzielnia oferuje potencjalnym klientom: firmom i osobom prywatnym szeroki zakres usług,
począwszy od sprzątania, opieki, transportu, remontu i budowy obiektów, układanie kostki,
odbioru zużytego sprzętu elektronicznego
na miejscu u klienta. Przyjmiemy gruz.
Więcej informacji w tych sprawach można uzyskać
pod nr. telefonu 42 235 17 52, 535 696 887, 535 883 688
ZAPRASZAMY!
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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

15 czerwca 2019 r.
obchodziliśmy 95. Rocznicę
przyznania Nagrody Nobla Wł.
St. Reymontowi



W dniu 15 czerwca 2019 r. obchodziliśmy 95. Rocznicę przyznania Nagrody Nobla
Wł. St. Reymontowi oraz już 22 Obchody Dnia Wł. St. Reymonta w Przyłęku Dużym.
Uroczystości odbywały się pod patronatem Starosty Brzezińskiego.

Rozpoczęły się o godz. 15:00
przybyciem pociągu reymontowskiego relacji - Łódź Lipce Reymontowskie, gdzie
gości – pasażerów pociągu
witał Tadeusz Gędek Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przyłęku Dużym. Oficjalne powitanie zaproszonych
gości i okolicznościowe przemówienia miały miejsce

w amfiteatrze OSP w Przyłęku Dużym .Pan Ryszard Śliwkiewicz Wicestarosta odczytał i złożył na ręce Tadeusza
Gędka Prezesa OSP List Gratulacyjny za „ Propagowanie tradycji związanej z podtrzymywaniem pamięci o życiu i twórczości WIELKIEGO
POLSKIEGO PISARZA …”.
Uczniowie ze szkoły im. Wł.

St. Reymonta w Przyłęku Dużym przedstawili część artystyczną, nie zabrakło występów zespołów ludowych
grała m.in. Kapela Folklorystyczna z 3 DPS z ul. Paradnej
w Łodzi oraz XXXI LO w Łodzi, Zespół Zorza, a gwiazdą wieczoru był zespół „Co
Noc”.


XI Międzyszkolny Turniej Integracyjny Piłki Siatkowej
o Puchar Starosty Brzezińskiego

W

dniach 4-5 czerwca 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
odbył się XI Międzyszkolny Turniej Integracyjny Piłki Siatkowej o Puchar Starosty
Brzezińskiego zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”.

W dniu 4 czerwca rywalizowały dziewczyny, a dzień
później chłopcy.
W tur nieju dzie wcząt
wzięło udział 5 zespołów,
które reprezentowały następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Gałkówku Kolonii, Szkoła Podstawowa
w Różycy, Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie oraz Liceum Ogólnokszt ałcące

w Brzezinach.
Spotkania odbywały się
systemem „każdy z każdym”.
Turniej dziewcząt zakończył się następującymi wynikami:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach
II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie
III miejsce - LO Brzeziny
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Różycy

V miejsce - Szkoła Podstawowa w Gałkówku Kolonii
W tu r n i e ju ch ł op c ów
r ywalizowało 7 zespołów z następujących szkół:
Szkoła Podstawowa w Lipinach, Szkoła Podstawowa
nr 3 w Brzezinach, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie, Szkoła Podstawowa
w Bogdance, Szkoła Podstawowa w Dmosinie, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Dużej oraz Szkoła Podstawowa w Rogowie.
K l asy f i kac j a końcowa
turnieju chłopców:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzezinach

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Rogowie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Dmosinie
IV miejsce - Zespół
Szkolno-Przedszkolny

w Jeżowie
Pozostałe zespoły otrzymały pamiątkowe puchary
i dyplomy za udział w tegorocznym turnieju.
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Warto szczepić się przed skutkami
zachorowań na choroby zakaźne

W

Europie dramatycznie wzrasta liczba zachorowań na odrę. Tylko w 2018r.
i w 2019 r. (do dnia 10 stycznia) najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5
376 przypadków), Francji (2 902), Włoszech (2 427) i Grecji (2 290). W tym samym
czasie nu Ukrainie odnotowano ponad 56 tys. przypadków odry.

Problem odr y występuje
w większości krajów europejskich, a także w innych
rejonach świata. W 2018 r.
na terenie Unii Europejskiej
odnotowano 35 zgonów
z powodu odry. W styczniu - lutym 2019 r. odnotowano ponad 34 tys. nowych
przypadków odry w 42 krajach Regionu Europejskiego, w tym 13 zgonów (Albania, Rumunia, Ukraina).
Najwięcej zachorowań odnotowano na Ukrainie. Na
ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych

opublikowanych przez
Głównego Inspektora Sanitarnego, w okresie od 1
stycznia do 15 maja 2019 r.
w Polsce zarejestrowano 948
przypadków zachorowań na
odrę. W analogicznym okresie roku 2018 zgłoszono ich
63. Liczby te wskazują na
fakt dynamicznego rozprzestrzeniania się tej choroby. Choroby nie znają granic. W każdej chwili zwłaszcza podczas wakacyjnych
wyjazdów możemy zetknąć
się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję.
Odra jest groźną chorobą

nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, w skrajnych
przypadkach prowadzących do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci
do 13 miesiąca życia czy też
inne osoby, które z przyczyn
zdrowotnych nie mogły zostać poddane szczepieniu,
Gwarancją bezpieczeństwa dzieci jest poddanie
ich szczepieniom ochronnym. Podniesie to również znacząco poziom

5

bezpieczeństwa innych osób,
niezaszczepionych z powodu wskazań medycznych.
To właśnie dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć
ilość zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich
całkowicie wyeliminować.
Stąd apel środowisk medycznych do rodziców odpowiedzialnych za zdrowie
swoich dzieci, aby ponownie przeanalizowali zasadność zaszczepienia swojego dziecka, w kontekście
aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Pochopna
decyzja odmowy poddania
dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować negatywnymi konsekwencjami
dla zdrowia dziecka.
 GK
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Serdecznie zapraszamy
PANIE i PANÓW

1/X/2018

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE
Pediatra
Elżbieta Wodzyńska,
693 016 604

Przyjęcia na NFZ
w przychodni MEDICAL-MED
ul. Tulipanowa 8

Serdecznie zapraszamy

Półkolonie
jeździeckie
w stajni
Borowa,
731 701 550

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

lek med. Marian Sobkiewicz
Brzeziny, Piłsudskiego 37,
tel. 601 689 414

Piękne usta na lato!

Teraz tylko 600 zł (zamiast 800 zł)
Promocja od czerwca do sierpnia

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

P.H. BARTEK
KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12

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

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

23/I/2018

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

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET
- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
- piasek
kcyjne

Atra

telefon: 510 297 490
e-mail: biuro@xbet.com.pl
Koluszki, Erazmów 18

9/IV/2018

Aby skorzystać
z promocji
zamów okna
do 30 czerwca

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

ceny!

Biuro rachunkowe prowadzone przez biegłego rewidenta
i doświadczony zespół świadczy usługi w zakresie:
- prowadzenie pełnej księgowości (kh)
- obsługa kadrowo płacowa
- doradztwo podatkowe i biznesowe
- sporządzanie analiz, biznes planów
i innych raportów zgodnie z potrzebami Klienta
- audytu i sprawozdawczości finansowej

Kontakt:
Gabriela Gabara-Pawlak, 506 188 000,
sekretariat@audyt4you.pl
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Brzeziny

Rodzinny piknik w Bogdance
W

sołectwie Zalesie rodzi się nowa, wspaniała tradycja. Po raz pierwszy tamtejsze koło
Gospodyń Wiejskich, znane ze swych licznych działań, zorganizowało rodzinny
piknik integrujący całą społeczność sołectwa.

- Słowo rodzina jest dla nas
bowiem słowem najważniejszym – wskazuje przewodnicząca koła Elżbieta Ołubek.
Nie zabrakło tu wzbudzających wiele emocji gier, zabaw
oraz różnorodnych konkursów np. w przeciąganiu liny,
czy na rozróżnianie smaków.
Było też malowanie twarzy
i tworzenie tatuaży na rękach. Organizatorzy pragną
tu podziękować Ochotniczej

Straży Pożarnej z Jordanowa za pokazy sprzętu strażackiego, Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach za
wykład na temat bezpieczeństwa, prezentację alkogogli
i pokazy sprzętu, Kazimierzowi Kucharskiemu z Koluszek za niecodzienne przejażdżki bryczką dla uczestników pikniku oraz masarni
w Ścibiorowie za przekazanie
wędlin na grilla.

Był to dzień pełen wrażeń dla wszystkich, a każde
z dzieci na jego zakończenie
otrzymało pamiątkowy dyplom poświadczający udział
w tym niezwykłym rodzinnym spotkaniu sołectwa Zalesie, które skupia mieszkańców 5 miejscowości: Zalesia,
Rochny, Ścibiorowa, Starych
Koluszek i Bogdanki.
 TOM

Zakończenie roku w Dąbrówce Dużej



Podobnie jak w innych szkołach tak i w Dąbrówce
Dużej, dzień zakończenia roku szkolnego był okazją do
podsumowania minionych 10 miesięcy.

Dyrektor Jolanta Kowalewska dokonała tu oceny osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych uczniów, podkreślając wkład nauczycieli
i dobrą współpracę z rodzicami. W tym roku szkolnym
16 uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Najwyższą średnią w szkole 5,67

uzyskał uczeń z klasy V - Dawid Rawicki.
Szczególną uwagę dyrektor poświęciła ósmoklasistom, zwracając uwagę na ich
wzorowe zachowanie zgodne
z dobrem społeczności szkolnej i wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Szczególnym gościem tej uroczystości

był sekretarz gminy Brzeziny
- Radzisław Kamiński, który wręczył nagrodę Martynie
Wlazło – uczennicy ósmej
z najwyższą średnią w klasie
- 5,06. Ósmoklasiści, których
wychowawcą był Krzysztof
Jaszczyk, pożegnali społeczność szkolną dowcipną parodią lekcji wykazując się przy
tym niecodziennymi umiejętnościami aktorskimi. Doskonała oprawa muzyczna
podkreślała znakomite relacje uczeń - nauczyciel, ilustrując jednocześnie charakter belfrów i sposób prowadzenia przez nich lekcji m.in.
matematyki, historii, języka polskiego i angielskiego.
O wartości przedstawienia
świadczy fakt, że widownia
reagowała nie tylko salwami
śmiechu, ale i łzami wzruszenia.

 TOM
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Kamishibai po polsku

W

Opierał się on na regularnych spotkaniach z książką autorstwa Magdaleny
Połoncarz pt. „Moja mała
i duża Ojczyzna” i był czytelniczą podróżą po 16 regionach Polski, ich tradycjach, obrzędach i zwyczajach. Każda klasa w trakcie
tej literackiej wędrówki poznała jeden wybrany region.
Zadaniem projektowym zaś,
było dla wszystkich samodzielne opracowanie legendy z innego, wylosowanego
wcześniej regionu i przedstawienie jej w formie kart
kamishibai, czyli japońskiej sztuki opowiadania
historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach. Prace nad

zadaniem trwały przez cały
rok szkolny.
10 czerwca odbył się wielki finał, kiedy uczniowie
mogli pochwalić się efektami swojej pracy przed kolegami z innych klas, a było
co oglądać! W trakcie plenerowego kamishibai miało miejsce osiem przedstawień japońskiego papierowego teatru po polsku!
W s z a c ow ny m ju r y z a siadły organizatorki projektu - Małgorzata Bartnicka, Małgorzata Siucińska i Ewelina Amrozińska.
Młodzi aktorzy z ZSS czytali swoje regionalne opowiastki zilustrowane wcześniej i oprawione krótkimi scenkami rodzajowymi.

Wśród zaprezentowanych
regionów znalazły się: krakowski, lubuski, lubelski,
podlaski, podhalański, kujawski, kaszubski i warmiński. W trakcie przedstawień powstawała układana
przez uczniów mapa Polski, na której zamieszczone
były informacje o udziale
klas w projekcie. W efekcie
jury nie wyłoniło absolutnego zwycięzcy, wszystkie
bowiem prezentacje były
wykonane z wielkim kunsztem, a przedstawienia zachwyciły wielką pomysłowością. Kolejnym zaskoczeniem było głosowanie
samych uczniów na kamishibai wykonane przez inne
k lasy. Wszys c y b owiem

FOT. TOMASZ GUZEK

iele działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w szkołach
w roku 2018/2019 nakierowanych było na patriotyzm i kultywowanie
polskości. W tym właśnie duchu biblioteka szkolna ZSS w Brzezinach przy
współpracy z brzezińską filią Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach
zorganizowały całoroczny ogólnoszkolny projekt czytelniczy pod hasłem
„Czytamy o Polsce i dla Polski”.

10 czerwca odbył się wielki finał, kiedy uczniowie mogli pochwalić się efektami swojej pracy
otrzymali taką samą liczbę
głosów. Dlatego z tego konkursu nikt nie wyszedł bez
nagrody. A wspomnienia

przeżyć związanych z realizacją projektu i udziałem
w tworzeniu kamishibai
z pewnością pozostaną na

długo w pamięci uczniów
ZSS w Brzezinach, którzy
lubią takie wyzwania.
 TOM

O

d wczesnej wiosny trwają prace remontowe zlecone przez Brzezińską
Spółdzielnię Mieszkaniową w jej zasobach. Na remonty w 2019 roku
przeznaczono ponad 1,278 miliona złotych pochodzących z odpisu na fundusz
remontowy, który wynosi 1,18 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni
użytkowej.

Stawka ta obowiązuje od
s t y c z n i a 2 0 1 1 r. Ju ż p o
pier wszych przet argach
okazało się, że nie wszystkie zaplanowane na ten rok
prace uda się wykonać. „Powodem jest wzrost cen usług
budowlanych i to nawet
o 30% w stosunku do roku
ubiegłego. Pieniądze pozostały w tej samej wysokości,
ale możemy za nie wykonać
znacznie mniej prac remontowych” – mówi Paweł Kupiński prezes Brzezińskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Konieczna będzie korekta
planów, a Rada Nadzorcza
BSM będzie musiała zastanowić się czy odpis na fundusz remontowy nie powinien wzrosnąć, tak aby stan
techniczny zasobów nie zaczął się pogarszać.
Najkosztowniejszą tegoroczną inwestycją jest rem o n t b a l k o n ó w, k t ó r y
obecnie jest prowadzony.
Kompleksowy remont balkonów wykonywany jest

w nowoczesnej technologii przy wykorzystaniu nieprzepuszczających wody żywic, a zaplanowana kwota
560 tys. złotych wystarczy
na wyremontowanie 60 balkonów w trzech budynkach przy ul. Modrzewskiego 8 , Przedwiośnie 5
i Hetmana 4 (wszystkie od
strony zachodniej). Z uwagi
na wzrost cen o 30% balkony czwartego - planowanego do remontu bloku będą
musiały zaczekać na przyszły rok.
Tegoroczne prace dociepleniowe są już zakończone. Docieplono południową ścianę bloku przy ul. Piłsudskiego 15/23 oraz ściany
nadbudówki bloku Piłsudskiego 9 gdzie mieszczą się
suszarnie. W sumie docieplono ok. 800 metrów kwadratowych powierzchni.
„Docieplenia się już kończą, ale w najbliższych latach trzeba będzie pomyśleć
o dociepleniu ścian bloków,

w których termomodernizację przeprowadzano przed
laty przy wykorzystaniu jedynie 5- centymetrowej
warstwy styropianu, a także kolejnego krycia dachów
papą termozgrzewalną która
funkcjonuje na dachach już
kilkanaście lat i może zacząć
przepuszczać wodę – dodaje
prezes Paweł Kupiński.
Z ważniejszych inwestycji Brzezińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, która została już wykonana jest przebudowa nawierzchni z kostki
brukowej terenu znajdującego się pomiędzy blokiem
B ohaterów Warszaw y 3,
a pawilonem handlowym.
Teren jest bardzo duży i dlatego w tym roku do utwardzenia przeznaczono 312
metrów kw. co stanowi ponad 1/3 całego terenu, a dodatkowo zamontowano dwie
lampy typu Led, tak aby
oświetlić teren.
Przygotowane jest także utwardzenie placów pod

pergole – zabudowane wiaty pod śmietniki. Inwestycje te dotyczą terenów przy
ul. Siedzikówny Inki 2 -2a
i Przedwiośnie 15. Pergole „maskujące” śmietniki powstaną jeszcze przy
bloku Bohaterów Warszawy 5, Modrzewskiego 2-2a
i Przedwiośnie 15.
Spora część środków finansowych przeznaczona
zostanie na wymianę wodomierzy na wodomierze
z możliwością odczytu radiowego. Warto dodać że
decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni pula tych środków została zwiększona o 82,6 tys. zł
pochodzących z ubiegłorocznego zysku. Pozwoli to
na wymianę 715 wodomierzy w 7 blokach Siedzikówny- Inki 2-2a, Piłsudskiego
9, Przedwiośnie 7, Przedwiośnie 15 oraz Hetmana
2, 3 i 4. Na koniec ubiegłego roku stan wymiany wodomierzy wynosił 2230
spośród ponad 3,5 tysiąca,
co oznacza że w przyszłym
roku zadanie polegające na
wymianie wodomierzy zostanie zakończone, a odczyt
z nich będzie możliwy drogą

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Trwają remonty w Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Docieplono południową ścianę bloku przy ul. Piłsudskiego
radiową w tym samym momencie. Wymiana wodomierzy realizowana będzie
zaraz po wakacjach.
Zgo dnie z planem remontowym wymieniono
drzwi do klatek schodowych
dwóch bloków Modrzewskiego 8 i Modrzewskiego
10. Docieplono także dachy
wentylowane na budynkach
Modrzewskiego 2 i Modrzewskiego 2a granulatem
wełny mineralnej o łącznej
powierzchni 1610 metrów
kw. Wykonano także obowiązkowe roczne przeglądy
kominiarskie i 5 - letnie instalacji odgromowych części
budynków.
Na partycypację w kosztach wymiany okien i drzwi
balkonowych zaplanowano
6 tys. złotych. W I kwartale

z tej puli nie wydatkowano
żadnych środków, gdyż nie
zgłoszono do odbioru żadnej wymiany okien. Jak zapewnia prezes Paweł Kupiński wypłata partycypacji
odbywać się będzie na bieżąco. Przy bloku Moniuszki 2 Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa wymieniła uszkodzony słup na nowy
wyposażając go w nową
lampę oświetleniową typu
Led, a w bloku Głowackiego 6 zaplanowano remont
oświetleniowej instalacji
piwnic. Planowany jest także remont części pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym, ale
w trzech kolejnych ogłaszanych przetargach nie wpłynęła żadna ważna oferta.
 GK
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La Danse wystąpiła
w amfiteatrze Jana Pawła II



W niedzielę 16 czerwca w Amfiteatrze im. Jana Pawła II przy Klasztorze oo.
Franciszkanów w Brzezinach na zaproszenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach,
Klasztoru oo. Franciszkanów odbył się pokaz tańca dawnego.

Na scenie amfiteatru wystąpiła kutnowska grupa tańca
dawnego La Danse działająca
przy Muzeum Regionalnym
w Kutnie. Pokaz rozpoczął się
od przedstawienia „„Igraszki,
czyli kłopotliwa suknia - scena
rodzajowa z życia dworzan”.
Zabawne przedstawienie

zawierające scenki z życia
XVIII wiecznego dworu. Po
przerwie 12 osobowa grupa zaprezentowała tańce epoki saskiej z przełomu XVII
i XVIII stulecia zwane kontredansami. W przerwie Bogusława Tyralska z Muzeum
Regionalnego w Brzezinach

wystąpiła w krótkim wykładzie poświeconym historii
kompleksu zabudowy klasztornej oo. Franciszkanów, którego historia sięga 1627 roku
w którym to Kacper Lasocki
sprowadził do Brzezin ojców
Franciszkanów.

 GK

La Danse wystąpiła w amfiteatrze Jana Pawła II FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Na scenie amfiteatru wystąpiła kutnowska grupa tańca dawnego La Danse FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zabawne przedstawienie zawierające scenki z życia XVIII wiecznego dworu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Kolejne rajdy Strefy
Rowerowej Brzeziny



Strefa Rowerowa Brzeziny 29 czerwca i 6 lipca planuje dwa kolejne rajdy. Pierwszy
powiązany jest z Dniem Dawcy Szpiku, jaki ta organizacja przygotowuje z Urzędem
Miasta w Koluszkach i Fundacją DKMS.

29 czerwca w godzinach od
10-14 na parterze Urzędu
Miasta w Koluszkach, będzie można zarejestrować
się bowiem jako potencjalny dawca szpiku kostnego
lub komórek macierzystych.
Podczas imprezy będzie prowadzona też zbiórka publiczna pieniędzy na potrzeby związane z badaniem i rejestrowaniem potencjalnych
dawców. O godzinie 12 rozpocznie się natomiast dla
wszystkich chętnych tradycyjny przejazd rowerowy
pn. "Szpiknik" spod Urzędu Miasta Koluszki do Lisowic, gdzie będzie czekało ognisko (prowiant we własnym

zakresie). Szczegółowe informacje o tym dlaczego
warto zostać dawcą szpiku
kostnego lub komórek macierzystych można znaleźć
na stronie internetowej fundacji DKMS - www.dkms.pl.
6 lipca Strefa Rowerowa
Brzeziny planuje kolejny
Rajd Nocny. Trasa będzie
wiodła przez las w Kraszewie w okolicach Andrespola. Przewidziano tu szereg
punktów do odnalezienia,
gdzie będą czekały ciekawe
zadania do wykonania. Nowością jest to, że trasę będzie można pokonać z kijkami nordic-walking. Start
zaplanowano za mleczarnią

w Kraszewie o godz. 21.
Współorganizatorem tego
wydarzenia jest grupa „Andrespol aktywnie” i Muzeum im. Leokadii Marcinak
w Gałkowie Dużym. - Warto wziąć udział w tym rajdzie, gdyż jest to świetna zabawa i samo poruszanie się
w nocy po lesie już jest przygodą - wskazuje wiceprezes
SRB – Agnieszka Kostrzewska.
Szczegółowe informacje
o obu tych wydarzeniach
można znaleźć na stronie internetowej Strefy Rowerowej
Brzeziny www.s-r-b.pl oraz
jej profilu na Facebooku.

 TOM

27 CZERWCA 2019 | NR 16

Sukcesy młodych tancerek z Brzezin
T

Gala ta organizowana
przez „Step Dance” stanowi podsumowanie roku
szkolnego i odbyła się już
trzykrotnie w Koluszkach.
Czwarte zwycięstwo miało miejsce w podobnym
turnieju organizowanym
w Łodzi. Do zwycięskiej
grupy należą dziewczęta
chodzące do klas V-VIII
brzezińskich Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2. Młode tancerki można było
także oglądać podczas tegoro cznych Dni Brzezin. W Centrum Promocji i Kultury trenuje także
młodsza grupa dziewcząt
przeważnie w wieku 7-8
lat, które również nagrodzono w czasie tanecznej

FOT.PIXABAY.COM

ańcząca w Centrum Promocji i Kultury grupa młodych tancerek, która uczestniczy
w zajęciach organizowanych przez koluszkowskie centrum tańca „Step Dance”, po raz
czwarty z rzędu zwyciężyła na gali tanecznej w kategorii zespołów.

gali. - Tańczą one jednak
bardziej solowo, podczas,
gdy starsza grupa tworzy
formację taneczną – wyjaśnia prowadząc y zajęci a Krzysztof Weg wer t.
Obecnie znaczna część
tych dziewcząt uczestniczy w obozie tanecznym
w Poroninie. We wrześniu

pr z e w i d z i an o d o d at ko wą rekrutację do obu grup
t ań c z ą c y c h w C e nt r u m
Promocji i Kultury. Informacje w tym temacie pojawią się na stronie internetowej Szkoły Tańca Step
Dance - stepdance.com.
pl oraz jej profilu na Facebooku. A warto tańczyć,
gdyż jak ocenia Krzysztof Weg wert taniec jako
sport pozwala nie tylko zachować odpowiednią
kondycję i poprawić sylwetkę, ale także umożliwia nawiązanie wielu relacji z rówieśnikami, czy poznanie w czasie wyjazdów
„gwiazd” ze świata sportu,
piosenki, czy filmu.
 TOM

W CPiK trenują także młodsze dziewczęta nagrodzone indwywidualnie na gali Step Dance

Brzezińska formacja taneczna po raz czwarty z rzędu wygrała w kategorii zespołów na turnieju organizowanym przez Step Dance FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Don Vasyl: „Jestem bardzo chętny, aby tutaj (w Brzezinach)
festiwal muzyki i kultury Romów się odbywał”
– rozmowa z Don Vasylem, gwiazdą wieczoru Brzeziny Fest 2019

T

o była prawdziwa gwiazda wieczoru Brzeziny Fest 2019 na jaką mieszkańcy naszego miasta czekali od
wielu lat. Don Vasyl wraz ze swoimi gwiazdami cygańskiej pieśni dali ponad dwugodzinny koncert podczas,
którego porwali do tańca i wspólnej zabawy nie tylko brzezińską publiczność, ale także organizatorów
i władze miasta. Przed występem sam Don Vasyl oraz jego najbliżsi współpracownicy udzielili odpowiedzi
na kilka pytań dotyczących twórczości, młodzieńczych lat, powiązań z naszym miastem oraz ciekawych
planach na przyszłość.

BIS: Skąd wziął się pański
pseudonim artystyczny?
Don Vasyl:Pseudonim wziął
się od moich rodziców. Kiedy się urodziłem dali mi imię
Don Vasyl i to jest moje prawdziwe imię. Natomiast jeszcze
kiedyś posługiwałem się imieniem Kazimierz, ponieważ
mój chrzestny miał na imię
Kazik i dał mi to imię. W dowodzie cały czas jednak mam
napisane Don Vasyl Schmidt.
To jest moje rodowe nazwisko
i moje imiona.
BIS: Dorastał pan pod
okiem świetnej poetki Papuszy. Wiedział pan już wtedy,
że zostanie gwiazdą?
DV: Jeszcze wtedy nie, natomiast cały czas marzyłem,
aby zostać gwiazdą. Pamiętam kiedy jeszcze wędrowaliśmy taborem i ta wędrówka się zakończyła w 1964
miałem czternaście lat, wtedy byłem już dorosłym chłopakiem i modliłem się: „Boże
daj mi to abym ja był gwiazdą, żebym się na nią wykreował i mógł ludziom śpiewać,
tańczyć i grać, żeby mnie podziwiali” , a nie tak jak tych
Romów, którzy żebrzą i dziwnie się na nich wszyscy patrzą.
Moje modlitwy zostały wysłuchane i dzięki Panu Bogu
mogę występować na scenie.
 BIS: Jak wspomina Pan
młodzieńcze lata? Jak to
wszystko się zaczęło?
– DV: Młodzieńcze lata wspominam bardzo dobrze. Wędrowaliśmy taborem i ja wtedy już śpiewałem i tańczyłem
tak jak każdy cygan. Pamiętam jak miałem siedem lat kupił mi tata gitarę w prezencie.
Mam do dziś tę gitarę. Wtedy
zacząłem śpiewać i grać. Co
chwila spotykaliśmy się z innymi taborami cygańskimi na
różnych drogach taborowych.
Urządzaliśmy różne spotkania, jakieś pikniki i przyjęcia tata mnie zawsze ustawiał
przed grono tych wszystkich
gości i musiałem śpiewać. Zawsze był ze mnie dumny bo

inni Romowie też mieli swoje dzieci, ale ja zawsze byłem
najlepszy i przede wszystkim
odważny. Także te lata wspominam naprawdę bardzo dobrze i często do nich wracam
myślami.
BIS: Instrumenty muzyczne
dla Romów są bardzo ważne.
Na jakich instrumentach pan
gra?
DV: Szczerze mówiąc gram
na kilku instrumentach. Natomiast kiedy zacząłem uczyć
się muzyki i wokalu chodziłem do różnych profesorów,
przestałem grać, ale śpiewać poważnie. Moi synowie pokończyli szkoły w klasie skrzypiec i fortepianu,
czy gitary. Teraz moje wnuki kończą szkoły muzyczne
i już występują razem z nami
pt. „Cygańscy książęta”. Także ta muzyka cały czas się toczy w naszej rodzinie od mojego pradziadka, czy dziadka,
ojca. Teraz ja jestem dziadkiem moich wnuków i ta muzyka nasza cały czas powraca.
BIS: Różne nurty muzyczne
notują wzloty i upadki, a muzyka cygańska cały czas jest
chętnie słuchana. Na czym

polega jej fenomen?
DV: Ta muzyka zaczynała się
tworzyć od 1989 roku. Wtedy kiedy nasza Polska została wolnym krajem, kiedy nie
byliśmy my artyści uzależnieni od cenzury. Ja zmieniłem tę naszą muzykę, ponieważ dokooptowałem do zespołu Romów również inne
osoby, które mają duszę romską. Tych, którzy potrafią tańczyć, śpiewać i grać. Dokooptowałem klawisze elektroniczne, gitarę elektroniczną, trąby,
perkusje. Zmieniłem tę muzykę, żeby zawsze była ona taneczna. Tak jak mówił kiedyś mój syn Dziani: „Ta muzyka stała się taką do tańca
i do różańca.” I ona powinna
być taka jaka teraz jest. Wtedy właśnie zaczął się nasz tzw.
bum na tę muzykę. Ta muzyka zaczęła podobać się i starszym i młodszym. Zaczęła łączyć pokolenia i nawet malutkie dzieci skaczą, podskakują
w rytmach naszych piosenek.
To jest naprawdę piękny widok.
 BIS: W swoim życiu i twórczości otrzymał Pan wiele
nagród. Która z nich jest taka

szczególna, z której jest Pan
dumny?
DV: Bardzo ciężkie pytanie
szczerze mówiąc. Wszystkie te odznaczenia i nagrody,
które otrzymałem są bardzo
miłe i bardzo ważne, natomiast mnie bardzo cieszą takie nagrody i podziękowania
jak występujemy czasem społecznie dla domów dziecka,
czy domów starców. Dostajemy wtedy takie podziękowania od serca. Są to jakieś dyplomy stworzone przez małe
dzieci, czy przez starszych,
chorych ludzi. Mam tych nagród bardzo dużo i ciężko naprawdę je wszystkie wymienić. Najbardziej chyba mogę
być dumny z tego największego odznaczenia dla artysty,
czyli Gloria Artist. Wydaje mi
się, że jest ona taka adekwatna do tego co my wszyscy robimy. Jednak niezależnie od
tego mam takie różne drobne
odznaczenia i nagrody, z których powinienem się cieszyć
i się cieszę. Kiedyś zrobię sobie taką kolekcję i kiedyś moje
wnuczęta i prawnuczęta będą
się tym szczycić i żeby Romowie i inni ludzie wiedzieli, że

był kiedyś taki skromny artysta, którego doceniali zawsze
Polacy i dziennikarze.
BIS: Mówiąc muzyka romska, cygańska od razu nasuwa się jedno – Don Vasyl.
Od kiedy publiczność zaczęła
pana z tym nurtem kojarzyć?
DV: Nie wiem. Jakoś tak ruszyłem z tym wszystkim
i swoim taborem. Po 1989
roku ludzie zaczęli to doceniać i czasami nazywają
mnie królem cygańskiej muzyki. Czasami królem prawdziwym, ponieważ pochodzę z dynastii królów. Obecny król Henryk Kozłowski
jest moim kuzynem. Jestem
dumny z tego, ale też nie chcę
się pyszyć, ponieważ wiem, że
Romów jest bardzo dużo takich, którzy są zasłużeni dla
kultury, dla tradycji oraz dla
wszystkiego tego co robią dla
Polaków i Romów. Bardzo się
cieszę z tego powodu. Jestem
również przekonany, że gdyby
też nie moi bracia Romowie,
którzy mnie popierali i popierają to na pewno nie był bym
takim ważnym człowiekiem
jakim teraz jestem.
 BIS: To nie jest pierwszy
pana występ w Brzezinach.
Występował pan kilka lat
temu. Czy Brzeziny zmieniły
się pana zdaniem?
DV: Ja bardzo lubię tu przyjeżdżać, ponieważ mam tutaj
też krewnych Romów. Chcę

Don Vasyl wraz ze swoimi gwiazdami cygańskiej pieśni dali ponad dwugodzinny koncert w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

powiedzieć prawdę i nie chcę
w żaden sposób cukrować.
Przede wszystkim zmieniło
się społeczeństwo w Brzezinach w stosunku do Romów.
Romowie również się zmienili. Wszyscy są bardziej tolerancyjni, zaprzyjaźnili się
z mieszkańcami. Mieszkańcy też z nimi się zaprzyjaźnili.
Ja obserwuję różnych Romów
w różnych miastach, ale Romowie w Brzezinach powiedziałbym, że starają się, żeby
mieć dobrą opinię. Są to porządni Romowie. To nie są
Cyganie tylko porządni Romowie.
BIS: Wiele Romów mieszka tutaj w Brzezinach i okolicach pan jest prekursorem
największego festiwalu muzyki i kultury Romów w Ciechocinku. Czy udałoby się
przenieść kiedyś ten festiwal
z Ciechocinka do Brzezin?
DV: Bardzo dobre zadał mi
pan pytanie, ponieważ mieszka tu dużo Romów i Brzeziny są praktycznie w centrum Polski. Poza tym macie
nową panią Burmistrz, która
jest wspaniałym człowiekiem.
Cała ta ekipa Urzędu Miasta
jest naprawdę wspaniała. Są
to wspaniali ludzie. Ja nawet
rozmawiałem z nimi wstępnie, ponieważ chcą tutaj stworzyć taką coroczną biesiadę
cygańskiej muzyki, ewentualnie festiwal Romów. Ja jestem
bardzo chętny, aby tutaj festiwal muzyki i kultury Romów
się odbywał. Jeżeli się dogadamy z panią Burmistrz, z całym Urzędem Miasta i organizatorami dlaczego by nie. Na
pewno chcemy co roku zrobić tu biesiadę cygańsko-słowiańską.
 BIS: W dawnych czasach
w Brzezinach mieszkał romski wójt, na którego pogrzeb
przyjechało wielu Romów
z całego kraju. Mógłby pan
bardziej przybliżyć tę historię?
DV: Tak. To był mój wujek. Tu mieszkają jego synowie i wnuczęta, którzy kontynuują te tradycje. Ja bardzo
ich szanuje dlatego, ponieważ oni bardzo pielęgnują
tradycje romskie. Nie mamy
swojego państwa, czy godła. Mamy tylko swoją flagę
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i mamy swój hymn cygański.
Nie mamy żadnego urzędu,
nie mamy policji, ale mamy
jednak swoje bardzo ważne
prawo romskie. Mamy swojego króla, swoją kulturę, swoją muzykę. Tam gdzie mieszkamy, tam gdzie jesteśmy tak
jak np. my tutaj w Polsce jesteśmy Polakami. Mieszkamy tutaj już ponad sześćset lat
i mamy takie prawo boskie,
aby czuć się Polakami. Ja jestem dumny z tego, że jestem
Polakiem. Nawet kiedy jeżdżę
po świecie zawsze o tym mówię, że jestem Polakiem. Cieszę się z tego powodu i jestem
z tego dumny.
BIS: Nazwa zespołu brzmi
Don Vasyl i gwiazdy Cygańskiej pieśni. Kto należy

dokładnie do gwiazd cygańskiej pieśni?
DV: Zespół właśnie nazywa się dokładnie: Don Vasyl
i gwiazdy cygańskiej pieśni,
a nie Don Vasyl i cygańskie
gwiazdy, ponieważ gwiazdą cygańskiej pieśni może
być każdy. Może to być Polak, Węgier, czy Rosjanin.
Ten, który ma duszę cygańską i umie pokazać artystycznie to co potrafi po cygańsku.
Najlepszym dowodem jest
moja nowa tancerka, która od
niedawna pracuje z nami, ale
jest zawodową tancerką niech
ona sama najlepiej coś o tym
powie.
 BIS: Jak to jest występować z taką gwiazdą? – pytanie do Agnieszki oraz Nikol

tańczących w zespole
Agnieszka: Póki co myślę, że
jest to krótka, ale już bardzo
owocna współpraca. Tańczę
na co dzień w zespole pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej, więc tańczę taniec ludowy. To jest zupełnie
inna charakterystyka tańca,
aczkolwiek trzeba się rozwijać i myślę, że muzyka i taniec cygański jest odpowiednią drogą do tego.
Nikol: Na początku był stres
ze względu na olbrzymią publiczność, która podziwiała nas
na scenie, ale bardzo szybko
człowiek do tego wszystkiego
się przyzwyczaja. Don Vasyl
daje w kość, ale chyba dzięki
temu osiągnął to wszystko.
 BIS: Jaki jest prywatnie

Uczcili 75. rocznicę śmierci
Jana Piwnika „Ponurego”



Z inicjatywy stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny w niedzielę 16 czerwca
w niewielkim Czatolinie koło Łyszkowic uczczono pamięć Jana Piwnika „Ponurego”
kapitana wojska Polskiego oraz dowódcę partyzanckiego Armii Krajowej w Górach
Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie.

W uroczystości wzięło udział
wielu rowerzystów oraz motocyklistów z Brzezin, Koluszek, Nowosolnej i Łodzi.
C elem spotkania było
wspomnienie człowieka, który swoim życiem dał przykład jak powinien postępować polski patriota zarówno
w czasie pokoju jak i w czasie wojny - majora Jana Piwnika. Bez legendarnego „Ponurego” trudno wyobrazić
sobie akowską partyzantkę
w Górach Świętokrzyskich.
Pod pięknym obeliskiem
zwieńczonym kotwicą Polski
Walczącej, upamiętniającym
spadochronowy skok cichociemnego do okupowanej
Polski, przybliżono zawiłe
losy „Ponurego”. Jan Piwnik
poległ 16 czerwca 1944 roku
pod Jewłaszami nad Niemnem w ataku na niemieckie bunkry. Został pochowany na wiejskim cmentarzu we wsi Wiewiórka, a jego
mogiłą opiekowała się miejscowa ludność polska. Przez
wiele lat po wojnie o bohaterze nie można było mówić
i pisać. Byli żołnierze "Ponurego" przez długi czas starali się sprowadzić jego prochy
z Białorusi do Polski i godnie
je pochować na ojczystej ziemi, ale niestety było to niemożliwe. Udało się to dopiero w 1987 roku. Prochy

Jana Piwnika ekshumowano z cmentarza w Wiewiórce
i złożono w klasztorze w Wąchocku. Uroczysty pogrzeb
jednego z najsłynniejszych
polskich partyzantów odbył
się w połowie czerwca 1988
roku. Urna z jego prochami
została przewieziona z klasztoru w Wąchocku do rodzinnej wioski Janowice, a potem
trafiła do wioski Michniów.
Za pomoc udzielaną żołnierzom "Ponurego" Niemcy
doszczętnie ją spalili, a ponad dwustu jej mieszkańców
zamordowali. W pogrzebie
prochów "Ponurego" uczestniczyli jego dawni podkomendni, a także byli żołnierze Armii Krajowej z innych
części Rzeczypospolitej.
Urna ze szczątkami legendarnego dowódcy została przewieziona na Wykus,

w samo serce Puszczy Jodłowej, gdzie znajduje się sanktuarium partyzanckich oddziałów Armii Krajowej. Jan
Piwnik "Ponury" odznaczony był Orderem Virtuti Militari kl. V oraz dwukrotnie
Krzyżem Walecznych. Pośmiertnie mianowany został
majorem.
Zgromadzeni przy czatolińskim obelisku po zapaleniu symbolicznego znicza
oraz wspólnym zdjęciu zakończyli skromną uroczystość. Cieszy fakt, że po latach zakłamania i przemilczenia Jan Piwnik „Ponury”
jest dziś w panteonie bohaterów Rzeczypospolitej a jego
postać inspiruje kolejne pokolenia Polaków.
Źródło: PAP
 DS

Don Vasyl poza sceną?
Petru: Poza sceną można powiedzieć, że jest taki sam jak
na scenie. Jest bardzo wyrozumiały i fakt faktem trzyma
ten dystans, abyśmy dali z siebie wszystko dla publiczności.
Znakomicie się z nim współpracuje zarówno na scenie jak
i poza nią.
Nikol: Nawet w czasie wolnym jak mamy próby, czy też
jakieś nowe nagrania szuka
cały czas czegoś, aby coś się
robiło i doskonaliło. Pomimo
tego, że jest się już prywatnie
w domu to cały czas coś szuka, aby pracować i się w tym
doskonalić.
 Rozmawiał
Dawid Saj

Don Vasyl FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
AUTO -SKUP całe, uszkodzone
,502-592-035
SKUP AUT do 25 tys. Każdy stan.
Brzeziny, Słowackiego 46, 505 927
959
ZŁOMOWANIE samochodów, 500
484 727
SPRZEDAM mercedesa GL 450Matic
oraz Sprintera MAX 27 CDI oraz Audi
1,9TDI Małysz 604 607 306
SPRZEDAM Seicento r.98, 695 586
307
SPRZEDAM przyczepę –drewnianka 8,25x20 ,burty wysokie-1,30,
42 235 17 07

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy!
moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,
www.odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do okien,
producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl, tel. 515-362-050
BUDOWA domów, 505 509 874
DCIEPLANIA budynków, 505 509
874 ,
PODDASZA, wykończenia wnętrz,
docieplenia budynków, 608 661 045
GŁADŹ I MALOWANIE, 531 484 914
DACHY kompleksowo, podbitki, docieplenia poddaszy, tel. 505 549 494
OGRODZENIA klinkier, granit, łupek,
604 543 817
PRANIE dywanów , obić tapicerskich
i samochodowych, 606 495 830
OGRODZENIA-MONTAŻ, Panele,
Siatki, Sztachety, 606 303 471

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI budowlane , remonty, docieplenia, 793 053 808
UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej, 537 705 155
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60
REMONTY wykończenia wnętrz
kompleksowo, glazura ,zabudowy,
malowania, 692 337 383
PRANIE kanap i foteli, krzeseł, dywanów-Perfekcyjny dom, 887 258 364
WYKOŃCZENIA wnętrz, glazurnictwo, 606 711 067
OGRODZENIA, bramy. Siatka, panele
ogrodzeniowe + montaż, 503 572 046
DACHY ,PAPA, termozgrzewalna ,
malowanie, smarowanie, gwa-rancja, 735 300 550

PRACA
SZWACZKI – sukienki, 661 121 966
SZWACZKI-SUKIENKI zatrudnię,
praca cały rok 799-781-832
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika,
603 872 901
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna,
605 139 221
PRZYJMĘ pracowników ogólnobudowlanych, 508 811 107
PRZYJMĘ pracowników fizycznych
do obsługi maszyn stolarskich również do przyuczenia praca na terenie Brzezin, 504 010 550
ZATRUDNIĘ presera 603 848 106
SZWALNIA zatrudni szwaczki oraz
prasowaczkę(a) stała praca, 693 426
098
POSZUKUJEMY pracowników do rozbioru mięsa, 501 360 349
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
i chałupniczki. Praca stała ,691 125
693
ZATRUDNIĘ do zbioru truskawek. Okolice Brzezin, 507 159 745
ZATRUDNIĘ pracownika do remontów palet drewnianych w Brzezinach.
Wysokie wynagrodzenie, 787 900
992

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ kierowcę , kat C+E, ADR,
cysterny, kraj, stała praca, tel. 606 155
155
PRASOWACZKĘ, szwaczkę zatrudnię praca cały rok 663 496 011
KROJCZEGO na ½ etatu zatrudnię,
516 061 986
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, 501 038 542
ZATRUDNIĘ kierowcę kat.C ,codziennie zjazdy do domu i wolne weecendy. Transport krajowy, 607 804 655
SZKO Ł A JĘZYKOWA BIG BEN
w Brzezinach i Rogowie zatrudni
ANGLISTĘ w roku szkolnym 2019/20,
atrakcyjne warunki, kontakt 608 445
382 lub kontakt@bigbenschool.edu.
pl
LOKALNA Firma budowlana zatrudni
pracowników do prac wykończeniowych wnętrz, 883 868 170
ZATRUDNIĘ pracowników do prac
remontowo-budowlanych, 603 224
127
POTRZEBNA osoba do prac ogrodowych –koszenie ,grabienie ,prace porządkowe 604 607 306
ZATRUDNIĘ do obsługi wagopakowarki. Stawka dzienna 180 zł. Tel. kontaktowy, 594 184 065
DO ZBIORU borówki lub sprzedaży,
608 268 734
PRACA W OPIECE w Niemczech, 666
826 912
ZATRUDNIĘ krojczego i pomoc na
krojowni. Praca przez cały rok, 602
611 435
FIRMA MKM zatrudni prasowacza
lub prasowaczkę na podreserkę, 601
590 796
ZATRUDNIĘ pracownika na stację
paliw w Paprotni, tel. 602 721 923 CV
e-mail: business-oil@moya.stacja.pl
ZATRUDNIMY Kierownika Budowy
w specjalności budowlanej lub drogowej do Przedsiębiorstwa Drogowego
w Koluszkach. Prosimy o przesłanie
CV na maila e-mail: pbdbuddrog@
wp.pl, tel.: 609 759 659, 601 227 216

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ pomocnika mechanika. Praca stała atrakcyjne wynagrodzenie. Możliwość zamieszkania na
miejscu, 505 27 436
ZATRUDNIĘ od lipca przy zbiorze borówki amerykańskiej na plantacji na
ul. Leśnej w Brzezinach dowozimy na
miejsce. 605 660 573 lub 605 913 230
SZWACZKI Brzeziny, 500 448 129
JESTEŚ ambitny(a) szukasz dodatkowego dochodu, 507 130 096
ZATRUDNIĘ do zbioru ręcznego agrestu, 512 846 914
DO ZBIORU borówek Lipiec, Sierpień,
696 041 293
SZUKAM chałupniczki overloczki,
790 089 188
POSZUKUJĘ osób do zbioru borówki amerykańskiej 733 888 110, 531
631 210

NIERUCHOMOŚCI
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
SPRZEDAM działki budowlane przy
ul. Głowackiego (uzbrojone), 602
259 432
SPRZEDAM działki budowlane
w Brzeziny, 603 307 493
DOM sprzedam, 665 925 923
SPRZEDAM działkę budowlaną
1070m uzbrojoną, Okrzei, 507 593
557
DO WYNAJĘCIA lokal 50,51m2
w Brzezinach, 668 171 283
SPRZEDAM mieszkanie 60,33 IV piętro- Kulczyńskiego, 603 267 096
SPRZEDAM mieszkanie w blokach
60m2 II piętro 220tys., 731 746 722
SPRZEDAM działkę budowlaną 1,8ha
Brzeziny przy ul. Łódzkiej, 731 746
722
DZIAŁKI budowlane 850m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja 508
301 005, 601 305 357
WYNAJMĘ powierzchnię 300m2
hala, biuro, socjal, winda, parking
Brzeziny ul. Łódzka 43, 508 301 005

DZIAŁKĘ 826 m2 ul. Malownicza,
sprzedam, 504 047 314,
DO WYNAJĘCIA budynek na działalność 505 747 908
SPRZEDAM dom w Tworzyjankach
603 307 493, 607 047 157
SPRZEDAM mieszkanie w bloku 50m
tel. 606 538 127
TANIE działki, 668 267 570
WYNAJMĘ M4 w części umeblowane. Dostępność od 1.08 2019 .Osiedle
Przedwiośnie 2 piętro 509 541 665
MAM do wynajęcia mieszkanie, 663
742 879
SPRZEDAM kawalerkę w Brzezinach,
667 580 783
WYNAJMĘ na działalność powierzchnia 50m2 ul. Głowackiego 30, 661 058
110
KWATERY pracownicze, 662 089 398
GOSPODARSTWO rolne 5h + siedlisko Józefów, 505 834 636
KUPIĘ, wynajmę garaż przy Andersa
Brzeziny, 793 957 354
CHCĘ wynająć mieszkanie Brzeziny
blok, 601 763 073
DOM sprzedam, 508 363 845
SPRZEDAM garaż Kulczyńskiego, 507
593 557
SPRZEDAM dom mieszkalny z ziemią
rolną -1,9 h .600 663 525
SPRZEDAM działkę w Szymaniszkach
-1484 m2, 666 214 539
SPRZEDAM działkę rekreacyjną 1100
m2 przy rzece, 509 061 823
SPRZEDAM dom, garaż, ziemię
w Rogowie, 500 154 258
KUPIĘ mieszkanie 2,3 pokojowe do
remontu, 731 746 722
SPRZEDAM działkę budowlaną bezpośrednio 1,8ha, 731 746 722
SPRZEDAM dom jednorodzinny okolice Andrespola, 731 746 722
SPRZEDAM działkę leśną po zabudowie 1600m2 Głowno-Zabrzeźnia,
Zamiejewska, (46) 874-51- 48
wieczorem
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RÓŻNE
NAGROBKI - PIWNICE Brzeziny
ul. Krakówek 34, Wojciechowski,
503 491 722
SPRZEDAM rowery, pralkę , sofy, biblioteczkę, szafki kuchenne ,dywany,,
materac przeciwodleżynowy, butle
gazowe turystyczne 694 884 692
SPRZEDAM cegłę 794 630 647
Z APR A SZ A MY DO NOWO
OTWARTEGO SKLEPU z torbami Św.
Anny 16
DO zbioru borówki. 790 650 064
SPRZEDAM serwis porcelanowy
kawowy+obiadowy, 604 607 306
SPRZEDAM ekspres do kawy FRANKE
PURA, organy elektryczne, amplituner kina domowego, 604 607 306
SPRZEDAM używaną pralkę ,suszarkę, lodówkę, 604 607 306
SPRZEDAM komplet –segment + stół
i 8 krzeseł do jadalni, 604 607 306
WYPRZEDAŻ maszyn szyjących-likwidacja, 508 363 845
ZAMRAŻARKA skrzyniowa 150zł.,
505 834 636
SPRZEDAM pianino artystyczne , komodę , komplet wypoczynkowy, zegar stojący i kominkowy, gramofon,
604 607 306
SPRZEDAM ule z pszczołami,
698 241 412
SPR ZEDAM kuchnię gazową,
781 438 552
SPRZEDAM prosiaki, 695 586 307,
SPRZEDAM zbiornik stalowy, wyłożony żywicą 50 m3. Nadaje się na
silos, zbiornik na gnojówkę, 42 235
17 07
SPRZEDAM kurki odhodowane 1819 tyg. 20zł. Wszystkie szczepienia
tel. 606 76 30 41
SPRZEDAM heblarkę grubościówkę
z regulacją (46) 874-51-48 po 19.00
SPRZEDAM rozrzutnik , siewka Kos,
sadzarkę do ziemniaków, siewnik
mały, bojler 140 litrów 516 452 312

AUTOPROMOCJA

KOLEJNE WYDANIE BIS 11.07.2019 r.
REKLAMA

Firma z Brzezin
zatrudni:
- technologa produkcji
(znajomość
programu AutoCAD)
- pracownika produkcji
Kontakt tel. 663 333 991
Mail: sekretariat@bob-ogrodzenia.pl

PH BARTEK
HURTOWNIA
STOLARKI
BUDOWLANEJ

ZATRUDNI
PRACOWNIKA
DO PRACY BIUROWEJ

Kontakt
601 42 66 76

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

ALEXANDER-MED.

tel. (44) 714 68 75, tel. 601 226 862
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41
95-015 Głowno,
ul. Wojska Polskiego 10

5/I/2014

Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa –
rwa kulszowa, barkowa, przepukliny
dysków, – nerwica i naruszenie snu –
skolioza u dzieci – bóle migrenowe

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

Firma J.Kuś zaprasza do korzystania ze swoich usług
Oferujemy:
Dwudaniowe obiady serwowane od poniedziałku do piątku w jadłodajni
przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach w wersji:

tradycyjnej - 10 zł
dietetycznej - 12 zł
XXL (z podwójną porcją mięsa) - 14 zł
Instytucjom i zakładom pracy oferujemy bezpłatny dowóz.
Jadłospis aktualizowany codziennie na www.jankus.com.pl
Usługi cateringowe w miejscu wskazanym przez klienta (dostępna opcja z obsługą).
Dowozimy również zamówione potrawy do prywatnych mieszkań.
Imprezy okolicznościowe organizowane w naszych lokalach - chrzciny,
komunie, uroczystości jubileuszowe i firmowe, konsolacje, itp.
Własne wyroby garmażeryjne w szerokim wyborze dostępne na naszym stoisku w sklepie przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach.
zamówienia: telefonicznie pod nr. 695 638 286, 783 985 926, mailowo: kontakt@jankus.com.pl
osobiście: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 22
Pełna oferta na www.jankus.com.pl
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3 nowe projekty „Naszym Dzieciom”

S

towarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym
Dzieciom” rozpoczęło realizację trzech nowych projektów dofinansowanych
przez samorząd miasta Brzeziny i powiat brzeziński oraz w ramach programu
„PEPKOLANDIA”. Spotkania inaugurujące te działania odbyły się w dniach 24 i 30
maja.

– ostatnia bitwa”, do Muzeum Regionalnego w Brzezinach i Muzeum im. Leokadii Marcinak w Gałkowie
Dużym oraz na cmentarz
wojenny w Pustułce, do
Muzeum Pałacu Króla Jana
III w Wilanowie, gdzie zimą
można zobaczyć także Królewskie Ogrody Światła, do
łódzkiego teatru Arlekin
oraz do Rogowa, gdzie zwiedzano Arboretum i Muzeum Kolei Wąskotorowej.
Ob ecnie Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom” stara
REKLAMA

Zakończył się projekt dofinansowany przez Fundację PZU FOT. TOMASZ GUZEK

Rozpoczynają się 2 nowe projekty dofinansowane przez samorząd miasta Brzeziny i powiatu brzezińskiego
Proj e kt d of i n an s ow any
przez miasto Brzeziny pod
nazwą „Witaj Bałtyk” zakłada organizację comiesięcznych spotkań integracyjnych w okresie od czerwca
do października, a na przełomie sierpnia i września
wycieczkę nad morze Bałtyckie do Trójmiasta.
W ramach projektu „Razem nad wodę” dofinansowanego przez powiat brzeziński odbędzie się m.in.
wycieczka do ZOO, Ogrodu
Botanicznego i Palmiarni,

piknik integracyjny, wyjazd
do Płocka, na jesieni wyjazd do kina, a na zakończenie spotkanie podsumowujące. Realizacja trzeciego z prezentowanych zadań
w ramach programu „PEPCOLANDIA” była możliwa
dzięki Agnieszce Michałowskiej, która zgłosiła projekt
„Naszych Dzieci”. W efekcie tego odbył się już wyjazd
do kina w Koluszkach, zaplanowano jeszcze wycieczkę do parku edukacyjnego
„Mikrokosmos” w Ujeździe,

częściowe dofinansowanie
wspomnianego już pobytu
w Trójmieście oraz spotkanie na zakończenie. 30 maja
podsumowano jednocześnie projekt realizowany od
października 2018 do końca maja 2019, ze środków
fundacji PZU pt. „My biało-czerwoni”. W jego ramach
odbywały się cotygodniowe
zajęcia: plastyczne, rękodzielnicze i muzyczne oraz
sfinansowano szereg wycieczek - do Teatru Nowego na
przedstawienie „Kościuszko

się o uzyskanie dofinansowania z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na projekt „Bliżej

nieba” – wycieczka dla osób
niepełnosprawnych – kod
EBR 07.
 TOM

REKLAMA

5.07.2019 r. w godz. 9:00 do 13:00 : Kołacin 2.
9.07.2019r. w godz. 8:00 do 12:00 : Olsza 1.
w godz. 11:00 do 15:00 : Marianów Kołacki 2.
w godz. 9:00 do 14:00 : Szczecin 2 gm. Dmosin.
w godz. 8:00 do 10:00 : Nowostawy Dolne 2.
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AUTOPROMOCJA

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.
2204 ze zm.) wywieszony jest na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz gruntu o pow. 40 m² stanowiącego
część działki nr 2511/3, położonej
w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10,
przeznaczonej do bezprzetargowego
oddania w najem do 31 grudnia 2019 r.
na rzecz właściciela naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj.
od 17 czerwca 2019 r. do 08 lipca 2019 r.

27-30.06. rajd „Szpiknik” połączony z Dniem Dawcy Szpiku (dokładna data w późniejszym terminie)
06.07. rowerowy rajd nocny we współpracy z „Andrespol Aktywnie” (również Nordic Walking)
21.07. spływ kajakowy
04.08. rajd „szlakiem Mariawitów” we współpracy
z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
22.09. rajd „Wojennym szlakiem” we współpracy
z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Od wiosny do jesieni – popołudniowe przejażdżki rowerowe (we wtorki dla rodzin z dziećmi,
w czwartki dla zaawansowanych rowerzystów).
W październiku sprzątanie cmentarzy wojennych
i wyznaniowych.
Więcej informacji na
www.facebook.com/StrefaRowerowaBrzeziny/
oraz na http://s-r-b.pl/.
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 Wodzyński
Ogłoszenia są przyjmowane pn. - pt.- w godz. 8.00–16.00
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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Koncert uczniów wyróżnionych połączony z zakończeniem
roku szkolnego i rozdaniem nagród w konkursie moniuszkowskim

W

e wtorek18 czerwca w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach odbył
się koncert uczniów wyróżnionych połączony z rozdaniem świadectw uczniom
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach i wręczeniem nagród
w konkursie zorganizowanym w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki.

Kobierzycka, Karina Kobierzycka, Alicja Tomczyńska
i Patrycja Szajble. Pozostali
uczniowie, aby uzyskać promocję z wyróżnieniem musieli uzyskać ocenę bardzo
dobrą z instrumentu głównego, średnią 4,75 z wszystkich
przedmiotów oraz posiadać
tylko i wyłącznie oceny dobre, bardzo dobre i celujące.
W tej grupie uczniów znaleźli się Małgorzata Nowak,
Bartosz Loba, Maja Łukasik,
Judyta Karlińska, z klasy IV
cyklu 6- letniego, Maja Kopaniewska, Zuzanna Kmieciak i Zofia Szkupińska z klasy V cyklu 6- letniego, a także Alicja Szymańska, Amelia
Ołubek, Benita Wiśniewska,
Malwina Filipińska i Gabriela Nowak z klasy I cyklu 4letniego, Maja Graboń z klasy II cyklu 4-letniego i Kamil Szczesek z klasy III cyklu
4-letniego. W roku szkolnym
2018/2019 Państwową Szkołę

Muzyczną I stopnia w Brzezinach ukończyło 15 uczniów
w tym 9 w cyklu czteroletnim oraz 6 w cyklu sześcioletnim. Wśród tegorocznych
absolwentów świadectwo
ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali: Cezary
Słojewski, Justyna Drożdżyk,
Magda Wosińska i Dominika
Modrzejewska w cyklu czteroletnim oraz Michał Nowak,
Anastazja Cegielska i Monika Sławska w cyklu sześcioletnim.
„W ramach badania jakości kształcenia w szkołach artystycznych uczniowie
ostatnich klas biorą udział
w przesłuchaniach Centrum
Edukacji Artystycznej z instrumentu głównego. W wyniku tych przesłuchań tegoroczni absolwenci uzyskali najwyższą średnią ocen
wśród szkół tego typu w regionie łódzkim – mówiła dyrektor Joanna Paprocka

Szkoły Podstawowej w Nies u ł k ow i e . Wy ró ż n i e n i a
w konkursie otrzymali Julia Janiszewska i Marcin Pietrzyk ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brzezinach.
Po rozdaniu wszystkich
nagród rozpoczął się koncert uczniów wyróżnionych prowadzony przez Joannę Omąkowską – Marks.
Koncert rozpoczęła Patrycja Szajble grająca „Andantino” na fortepianie. Po niej

zaprezentowali się Maja Graboń, Justyna Drożdżyk, Magda Wosińska, Bartosz Loba,
Alicja Tomczyńska, Judyta
Karlińska, Kamil Szczesek,
Zofia Szkupińska, Monika
Sławska, Dominika Modrzejewska, Maja Kopaniewska,
Michał Nowak oraz Maja Łukasik. Koncert wyróżnionych
zakończył występ szkolnego
chóru prowadzony przez Macieja Wójcikowskiego.
 GK

REKLAMA

1/I/2011

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
w roku szkolnym 2018/2019
uczniowie klas I – III cyklu 6letniego nie otrzymują promocji z wyróżnieniem do
kolejnej klasy. Pomimo tego
Rada Pedagogiczna wspólnie
z Radą Rodziców podjęła decyzję o nagrodzeniu uczniów,
którzy w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymali średnią
5,00. Wyróżnienia otrzymali Adam Loba, Dominik Kulik, Kacper Walczak, Monika
Witczak, Joanna Tomczyńska, Anna Simon, Wiktoria
Kowalska, Barbara Nowak,
Anna Ścibiorek, Amelia Przewoźnik, Joanna Podogrocka,
Mikołaj Purpurowicz, Julia Zielińska, Katarzyna Wieloch i Milena Wosińska z klasy I. Wśród uczniów klasy II
wyróznienia otrzymali Maria
Prostańska i Beniamin Nowacki, a w klasie III Amelia

dziękując nauczycielom
i uczniom za wysiłek włożony w przygotowanie uczniów do przesłuchań. Uczniowie otrzymali dyplomy
oraz nagrody za godne reprezentowanie szkoły. W tej grupie znaleźli się Michał Nowak, Monika Sławska, Szymon Klotz, Jakub Koneczny,
Tomasz Korbel, Anastazja
Cegielska, Dominika Modrzejewska i Magda Wosińska. Dyrektor Joanna Paprocka podziękowała również
rodzicom za pomoc i zaangażowanie w działalność na
rzecz szkoły oraz pracę w Radzie Rodziców. Podziękowania otrzymali: Arkadiusz
Szkupiński, Izabela Świrczyńska, Anna Loba, Beata PolHohm, Agnieszka Wosińska,
Łucja Orzechowska, Bernard
Goździński, Magdalena Czochra i Przemysław Pietrzyk.
W ramach obchodów 200lecia urodzin Stanisława Moniuszki 5 czerwca Państwa
Szkoła Muzyczna wspólnie
z miastem Brzeziny i Centrum Promocji i Kultury zorganizowała konkurs o życiu
i twórczości tego znakomitego kompozytora. W konkursie uczestniczyli uczniowie
ze szkół podstawowych Brzezin oraz Niesułkowa. Nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców oraz Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
otrzymali: Małgorzata Nowak ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Brzezinach, która zajęła I miejsce, Wiktor Zieliński ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Brzezinach, który zajął
II miejsce, III miejsce Katarzyna Czerska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach
oraz Zuzanna Szymańska ze
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Miejsko - Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze

W

niedzielę 16 czerwca o godz. 9.00 na stadionie miejskim w Brzezinach odbyły się
Miejsko - Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek ochotniczych straży
pożarnych z terenu miasta i gminy Brzeziny.

Zawody powiatowe zgromadziły licznie zebraną publiczność oraz gości wśród
których byli m.in. burmistrz
Brzezin Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta
Brzeziny Grzegorz Maślanko, sekretarz gminy Brzeziny Radzisław Kamiński, komendant powiatowy PSP
w Brzezinach Dariusz Guzek. Do niedzielnych zawodów obejmujących sztafetę pożarniczą z prądownicą
oraz ćwiczenia bojowe przystąpiło 7 męskich drużyn

reprezentujących miasto
i gminę Brzeziny oraz jedna młodzieżowa drużyna
pożarnicza z OSP Brzeziny.
Zawody sędziowane przez
strażaków PSP w Brzezinach
przebiegały sprawnie i pokazały umiejętności jakimi
dysponują druhowie ochotnicy.
W pierwszej konkurencji
obejmującej sztafetę 7 x 50
metrów z prądownicą popularnie nazywaną sikawką kolejni zawodnicy w ramach zmiany podając sobie

prądownicę musieli połączyć
rozdzielacz z wężem, przeskoczyć płotek lekkoatletyczny, przeskoczyć wyznaczony rów z wodą, wykonać
slalom pomiędzy ustawionymi w rzędzie tyczkami, przebiec przez równoważnie, pokonać ścianę, a na końcu połączyć wąż z rozdzielaczem
i z prądownicą z którą należało przekroczyć linię mety.
Oczywiście liczył się czas.
Czas odgrywał także ważną
rolę w drugiej konkurencji
jaką były ćwiczenia bojowe,

w których po dobiegnięciu
do miejsca ułożenia sprzętu członkowie drużyny musieli zbudować linie ssawną, zbudować linię główną
składającą się z dwóch odcinków węży oraz zbudować dwie linie gaśnicze, a po
uruchomieniu motopompy
i zassaniu wody podać dwa
prądy wody do stanowisk
gaśniczych, których zadaniem było obrócenie tarczy
i przewrócenie pachołków.
Po s z t afe c i e p oż ar n i czej na prowadzenie wysunął się niezwyciężony faworyt od wielu lat OSP Polik. Ta drużyna w sztafecie
osiągnęła czas 55,86 sekund.

Na II miejscu uplasowała
się OSP Helenów z czasem
59,71 sekund ,zaś III zajmowała OSP Brzeziny z czasem 61,01 sekund. Ostateczne miejsce w zawodach
powiatowych zależało od
wyniku osiągniętego w ćwiczeniu bojowym. Ćwiczenie bojowe najszybciej wykonała drużyna OSP Polik 38,38 sekund jednak po
dodaniu 10 punktów karnych ostatecznie zespół ten
zajął II miejsce z łącznym
wynikiem 104,24 sekund.
I miejsce z czasem 42,88 sekund w ćwiczeniu bojowym
i tym samym na prowadzeniu uplasowała się drużyna

OSP Brzeziny osiągając łączny wynik 103,89 sekund. III
miejsce z łącznym wynikiem
105,53 sekund zajęła drużyna OSP Jordanów. Kolejne miejsca zajęli OSP Witkowice, OSP Helenów, OSP
Przecław i OSP Grzmiąca.
Wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych do zawodów przystąpili tylko reprezentanci miasta Brzeziny,
którym sztafeta zajęła 85,80
sekund, a ćwiczenie bojowe
102,07 sekund. Uczestnicy
zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale zaś
zwycięzcy puchary i nagrody rzeczowe.
 GK
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Brzezińska delegacja w Kanadzie

M

FOT. JLB
FOT. JLB

Spotkanie z Konsulem Generalnym RP Krzysztofem Grzelczykiem

FOT. JLB

Delegacja z Prezesem Fundacji Wł. Reymonta Kazimierzem Chrapką

St. Jacob i Elmira w osadzie grupy etnicznej Menonitów

Wydarzenie miało miejsce
w Hamilton 2 czerwca 2019r.
W organizację konkursu włączyli się gospodarze, wolontariusze i nauczyciele ze
szkół polonijnych. Do zmagań z żywą mową przystąpiła
nie tylko młodzież, ale także
dzieci z grupy przedszkolnej,
wykazując się wspaniałymi
umiejętnościami. Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt
recytatorski, nad którym pilnie pracowali wspólnie z nauczycielami, a także ze swoimi rodzicami. Wybór najlepszej trójki w każdej z kategorii
był niełatwy, ponieważ wszyscy pokazali wysoki poziom
deklamacji. Trudne zadanie
miało jury, któremu przyszło
ocenić zmagania ze sztuką recytacji. Uczniowie zadziwiali doskonałym opanowaniem
pamięciowym, czasami bardzo długich tekstów oraz ciekawą, bardzo dojrzałą, interpretacją wierszy różnych
autorów i fragmentów prozy Wł. Reymonta. „Z wielką
przyjemnością wspominam
pracę w jury, wspaniałą atmosferę panującą podczas finału i Koncertu Galowego Laureatów. Dumą i nadzieją napawa poziom uczestników.
Wielka w tym zasługa zarządu Fundacji na czele z Prezesem Kazimierzem Chrapką, którzy nieustannie pracują
nad propagowaniem kultury polskiej w Kanadzie, utrzymaniem dziedzictwa narodowego wśród Polonii” – mówi
Mirosława Lechowska.
W tegorocznej edycji na
przyjazd do Polski zakwalifikowali się: Urszula Mastej,
David Makarczyk i Paulina
Czapińska. Laureaci będą reprezentować kanadyjską młodzież polskiego pochodzenia
oraz Fundację Wł. Reymonta
z Kanady na XV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Mówimy Reymontem”,
który odbędzie się podczas
Zlotu Szkół Reymontowskich
na Mazowszu w Koziebrodach od 20 do 22 września
2019 roku.
Program pobytu polskiej
delegacji w Kanadzie był bardzo bogaty i perfekcyjnie
przygotowany przez Fundację

FOT. JLB

irosława Lechowska - nauczycielka brzezińskiej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Władysława St. Reymonta i Przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu
Szkół Reymontowskich, reprezentując placówkę i nasze miasto poleciała
do Kanady, żeby pokierować jury XLIX Konkursu Recytatorskiego
Fundacji Władysława St. Reymonta im. Marii i Czesława Sadowskich
w Kanadzie.

Polska szkoła w Hamilton, spotkanie z polonijnymi dziećmi
Wł. Reymonta w Kanadzie.
Od 31 maja do 9 czerwca –
tyle trwał wyjazd, delegaci
spędzili czas z grupami z Edmonton i Vancouver. Zorganizowano również wiele wyjazdów, m.in. do: Ripleys
Aquarium w Toronto, Niagara Falls, gdzie w czasie seansu kinowego można było zapoznać się z legendą Wodospadu Niagara. Był także rejs
statkiem i spacer nad wodospadem. Urodę Kanady delegacja poznawała dzięki zwiedzaniu: panoramy rzeki Ontario, zegara z kwiatów, a także
przejażdżki trasą przez Niagara- on-the-Lake. Nie zabrakło

punktów, takich jak wizyta
na Cmentarzu Hallerczyków,
zwiedzanie Toronto, gdzie odbyło się spotkanie z Konsulem
Generalnym RP Krzysztofem
Grzelczykiem oraz pierwszą
Prezeską Fundacji Władysława Reymonta w Kanadzie Danutą Warszawską. Bogaty program wizyty obejmował także
m.in. wizytę w Muzeum Indiańskim „Six Nations”, Rezerwacie Indiańskim, St. Jacob i Elmira w osadnictwie
grupy etnicznej Menonitów
kultywujących tradycje z XIX
wieku.
„Dziękuję Kazimierzowi
Chrapce - Prezesowi Fundacji

Władysława Reymonta w Kanadzie za wielkie serce i wspaniale zorganizowany pobyt
naszej delegacji, Wiesławie
Chrapce za przyjęcie, udzielenie nam noclegu oraz gościny. Dziękuję przedstawicielom Urzędu Miasta Brzeziny na czele z Burmistrz Iloną
Skipor, Dziekanowi ks. Markowi Balcerakowi za wsparcie. Wszędzie z godnością reprezentowałam naszą szkołę, miasto, parafię, zostawiając
na szlaku mojego pobytu pamiątki z Brzezin i regionu” –
podsumowuje wyjazd Mirosława Lechowska.
 JLB

REKLAMA

Informacja Burmistrza Miasta Brzeziny o jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Burmistrz Miasta Brzeziny, wypełniając obowiązek wynikający z art.
12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152)
informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach,
prowadząc kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania
higieniczne i zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań mikrobiologicznych
i biochemicznych próbek wody pobranych w stacji uzdatniania wody
i w punktach sieci wodociągu w Brzezinach, którego właścicielem jest
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
stwierdził przydatność do spożycia wody dostarczanej
z wodociągu w Brzezinach.
Woda z nadzorowanego wodociągu na terenie Miasta Brzeziny
w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 55/SHŚHK/19 została wydana przez PPIS w Brzezinach w dniu 10 czerwca
2019 roku.
Burmistrz Miasta Brzeziny
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Testy piłkarskie pod okiem
koordynatora Ajaxu



 od koniec maja w Brzezinach odbyły się piłkarskie testy scoutingowe, którym
P
przyglądał się Jan Prujin - koordynator holenderskiego klubu Ajax Amsterdam. Testy
miały na celu wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek z roczników 2003,
2006, 2007 i 2008 w Polsce.

Z a przebieg wydarzenia
w województwie łódzkim
odpowiedzialny był trener
Rekordu Brzeziny - Bartłomiej Przybyłowski.Sprawd z i an s c out i n g ow y p o dzielony był na dwa etapy.
Pierwszy etap polegał na
egzaminie pisemnym, który
ułożony był w formie testu.
Część teoretyczna odbywała się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ulicy Sienkiewicza
16. Natomiast drugi etap,
czyli sprawdzian praktyczny przeprowadzany był na
boisku głównym Stadionu
Miejskiego przy ulicy Sportowej 1.
Oprócz chętnych osób
z naszego miasta byli również zawodnic y z kadr y
Mazowsza, kadr y Ł o dzi
oraz dwie mistrzynie do lat
dwunastu (U-12) turnieju

„Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku”. Zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2008
i 2007 na początku spotkali się o godzinie 13:00 na
boisku przy ulicy Sportowej 1. Następnie przeprowadzono proces rejestracji
oraz przedstawiono i omówiono wszystkie elementy testów. Około godziny
13:30 rozpoczął się sprawdzian umiejętności piłkarskich przez holenderskich
trenerów - Jana Pruijna
i Maksymiliana Krasuskiego. Na zakończenie pozostała część teoretyczna, którą przeprowadzono
w godzinach 15:00 - 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Mi ast a . Z awo d n i c z ki i zawodniczki urodzeni
w latach 2003 i 2006 spotkali się dopiero o godzinie

15:00 na test ach te oretycznych. Godzinę później
rozpoczęli zmagania pod
okiem holenderskich trenerów. Testy miały na celu
wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek
z całej Polski. Piątka najlepszych będzie miała okazję pojechać na obóz piłkarski do Holandii. Warto
dodać, że scauting w Ajaxie
Amsterdam należy do jednych z najlepszych na świecie. Tak samo wygląda sytuacja jeżeli chodzi o szkółkę piłkarską. Corocznie na
castingi futbolowe zgłasza
się mnóstwo piłkarzy z całego świata, a z tysiąca zawodników wybierany jest
tylko jeden, któr y zasila
szeregi pierwszej drużyny
Ajaxu Amsterdam.
Piłkarskie testy na Stadionie Miejskim FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI

 DS

Egzamin na kolejne stopnie
szkoleniowe kyu


14 czerwca w Akademii Sztuk Walki Fight And Win odbył
się egzamin na kolejne stopnie szkoleniowe ku.
wielu zawodników były to
ogromne emocje i stres,
na egzaminie prezentowali
swoje umiejętności technik
(kihon) i kata, ćwiczeń siłowych i sprawnościowych.
D o e g z am i nu u c z e st n i ków przygotowywał Sensei Krzysztof Derach 2 Dan
i Sensei Róża Derach-Gardocka 1 Dan.
Po egzaminie adepci Akademii Sztuk Walki

IV zjazd integracyjny członków i sympatyków klubu, który odbył się po raz kolejny w restauracji Fregata

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

14 czer wca w Akademii
S z tu k Wa l k i F i g ht A n d
Wi n o dby ł s i ę e g z am i n
na kolejne stopnie szkoleniowe kyu. Do egzaminu przystąpiło 65 adeptów klubu z sekcji Brzeziny, Jeżów, Różyca, Ujazd
i Rokiciny Kolonii. Egzamin przeprowadził Sensei Adam Kaniowski polski karateka stylu Kyokushin posiadający 4 Dan. Dla

Fight And Win razem z rodzicami wybrali się na IV
zjazd integracyjny członków i sympatyków klubu,
który odbył się po raz kolejny w restauracji Fregata
na Rochnie. Był to wieczór
wielu atrakc ji dla dzieci jak i dorosłych. Oprócz
niesp o dzian k i d la młodych karateków jaką była
ogromna dmuchana zjeżdżalnia, czekały na nich
różnego rodzaju przekąski oraz wspólna dyskoteka.
 GK

Do egzaminu przystąpiło 65 adeptów klubu z sekcji Brzeziny, Jeżów, Różyca, Ujazd i Rokiciny Kolonii

Egzamin na kolejne stopnie szkoleniowe kyu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Powstało Brzezińskie Towarzystwo Tenisowe

Na inauguracyjnych zajęciach, które odbyły się dokładnie we wtorek 4 czerwca
stawiło się ponad czterdzieści osób. Były to głównie dzieci i młodzież w wieku 6-15
lat oraz dorośli. Frekwencja zaskoczyła nawet samych
przedstawicieli nowopowstałej sekcji, a inicjatywa bardzo
spodobała się rodzicom młodych adeptów tenisa ziemnego. Trening poprowadził licencjonowany trener Miłosz
Fabian. Celem Brzezińskiego Towarzystwa Tenisowego jest utworzenie w Brzezinach szkółki tenisa ziemnego.

Stowarzyszenie formalnie powstało we wtorek 30 kwietnia
2019 roku. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie kortów tenisowych na cele szkoleniowe dzieci i młodzieży
zainteresowanej tą dyscypliną sportu. Inicjatorami tenisowego szaleństwa są: radny
Roman Kornecki, który jest
prezesem stowarzyszenia oraz
Wojciech Rosiak, który pełni
funkcję wiceprezesa. Oprócz
nich skład zarządu uzupełniają: Michał Dzięcielewski oraz
Tomasz Jaskółka, a cały klub
liczy już dwunastu członków. Rozpowszechnienie

tenisa ziemnego, szczególnie
dla dzieci i młodzieży z Brzezin, to jeden z punktów programu wyborczego radnego
Korneckiego, który dotrzymał danego słowa i umożliwił tenisowy start młodym
adeptom białego sportu. „Zawsze interesowałem się tą dyscypliną sportu i jako nastolatek zazdrościłem rówieśnikom, którzy mogli trenować
tenis. Szczerze mówiąc mnie
w tamtych czasach nie było
na to stać. Zainspirował mnie
pan Andrzej Klimczak. Dzięki jego ciężkiej pracy i zaangażowaniu zrewitalizowane

zostały korty tenisowe na Stadionie Miejskim przy ulicy
Sportowej 1. Do tej pory wykorzystywane były tylko w celach komercyjnych. Utworzenie stowarzyszenia dało możliwość szkolenia dzieci” mówi
radny Roman Kornecki.
W poprzednią niedzielę dzięki przychylności władz
miasta oraz Centrum Kultury
Fizycznej na kortach na
Stadionie Miejskim przy ulicy
Sportowej 1 odbył się pierwszy turniej tenisa ziemnego.
W zawodach wzięło udział
czternastu zawodników.
W związku z tak licznym zainteresowaniem organizatorzy
postanowili rozpocząć rywalizację systemem dwa sety od
stanu 3:3 w meczach eliminacyjnych, jednego seta od stanu 2:2 w spotkaniach ćwierćfinałowych oraz rozegrania

do dwóch pełnych zwycięskich setów w wielkim finale. Zmagania były bardzo wyrównane i zacięte oraz przysporzyły wielu emocji. Na
czwartym miejscu rywalizację zakończył Jan Pudlarz,
który w meczu o trzecie miejsce uległ Igorowi Tworkowi.
W wielkim finale spotkali się
Krystian Sługocki oraz Karol
Rybiński. Po wyrównanym
boju przy stanie 1:1 w setach
i 5:2 w secie trzecim ze względu na kontuzję Karol musiał
kreczować (sytuacja w trakcie której zawodnik poddaje
spotkanie walkowerem). Warto nadmienić, że zmaganiom
turniejowym tenisistów przyglądało się wielu kibiców.
Nie ma co ukrywać, że tenis
ziemny to bardzo drogi sport.
Jednak stawki miesięczne
za uczestnictwo w zajęciach
w brzezińskim klubie są bardzo atrakcyjne. Świadczyć
może o tym głównie zainteresowanie zajęciami w naszym
mieście osób z Łodzi, którzy
na terenie stolicy naszego województwa mają do dyspozycji wiele szkółek tenisowych.
Koszty uczestnictwa w treningach są tam bardzo wysokie. W związku z dużym zainteresowaniem przedstawiciele
sekcji zatrudnili dwóch trenerów. Pierwszym z nich jest
wspomniany wcześniej brzezinianin Miłosz Fabian, który może poszczycić się wyjątkowym certyfikatem International Tennis Federation
Coaching (Międzynarodowa
Tenisowa Federacja Trenerska). Drugim szkoleniowcem
jest natomiast Paweł Potemski

ŹRÓDŁO: BRZEZIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISA

N

a początku czerwca w naszym mieście, a dokładnie na kortach tenisowych
Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej 1 odbył się pierwszy otwarty trening
tenisa ziemnego. Tym samym w Brzezinach rozpoczęła się działalność nowego
stowarzyszenia Brzezińskiego Towarzystwa Tenisowego. Ten biały sport to
doskonała odskocznia od uprawianych u nas od wielu lat piłki nożnej, hokeja
na trawie, pływania, czy kolarstwa.

z Łodzi. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu
według ustalonego harmonogramu. Ten będzie dostępny na Facebookowym profilu stowarzyszenia. Zostaną
utworzone grupy treningowe
dopasowane wiekiem i prezentowanymi umiejętnościami. W okresie wakacyjnym
będzie to uzależnione od ilości osób, ponieważ większość
udaje się na wypoczynek wyjeżdżając w różne zakątki naszego kraju lub świata. Od
września Brzezińskie Towarzystwo Tenisowe rusza już
z regularnymi zajęciami, które będą odbywały się według
szczegółowego, stałego harmonogramu. Główni inicjatorzy sekcji tenisowej marzą,
aby w przyszłości w Brzezinach powstała specjalna hala
pneumatyczna, czyli tzw. balon, pod którym przez cały
rok, szczególnie w okresie jesienno-zimowym można byłoby trenować na sportowych
kortach tenisowych.
Harmonogram zajęć na lipiec i sierpień jest w trakcie
ustalania. Wszystko uzależnione jest od liczby osób, które w tym czasie będą chciały trenować. Dokładny terminarz treningów będzie
podany na profilu facebookowym Brzezińskiego Towarzystwa Tenisowego. Zainteresowane osoby więcej informacji
mogą uzyskać u prezesa sekcji Romana Korneckiego pod
numerem telefonu: 501 380
630 lub u trenera Miłosza Fabiana pod numerem telefonu:
886 796 634.
 DS

20

27 CZERWCA 2019 | NR 16

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Jedynce

Najbardziej uroczyście żegnali się jednak ósmoklasiści, którym pożegnanie
ze szkołą zorganizowano
podczas oddzielnego spotkania. Wśród gości znaleźli się m.in.: burmistrz
miasta Brzeziny Ilona Skipor, przewodniczący Rady
M i a s t a B r z e z i ny G r z e gorz Maślanko, wiceprzewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Barucki. Zgodnie z ceremoniałem uroczystość rozpoczął dyrektor Zbigniew Zieliński, który żegnając absolwentów
podkreślił, jak ważna jest
wiara w swoje umiejętności oraz docenienie każdego człowieka zgodnie
z jego możliwościami. Burmistrz Ilona Skipor wyraziła satysfakcję ze współpracy

z „Jedynką”, przypominając o stałym rozwoju i postępie szkoły. Ciepłe słowa
skierowali w stronę zgromadzonych prze wo dniczący Grzegorz Maślanko
i wiceprzewodniczący Tadeusz Barucki, podkreślając zaszczyt uczestniczenia
w uroczystości w najstarszej brzezińskiej szkole, której klimat hołduje historii

i tradycji, tak często pomijanych we współczesnych
czasach.
Podniosłą chwilą było
p o d z i ękow an i e p o c z to wi sztandarowemu, który
godnie reprezentował imię
szkoły i przywitanie nowych jego reprezentantów.
Absolwentom szkoły ze
średnią co najmniej 4,75
świadectwa wręczyła burmistrz Ilona Skipor, a przewodniczący Grzegorz Maślanko listy gratulacyjne
ich rodzicom. Najwyższą
średnią, a tym samym nagrody Burmistrza Miasta
Brzeziny otrzymali: Anita

Darnowska i Adrian Grabarczuk. Statuetkę najlepszego absolwenta otrzymała Anita Darnowska z klasy VIII b. Z kolei rodziców
pomagających na co dzień
szkole wyróżniono specjalnymi podziękowaniami.
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania, w którym absolwenci zobowiązali się do
go dnego repre zentowania jej imienia. Ósmoklasiści, dziękując nauczycielom za trud włożony w ich
wychowanie i wykształcenie, zapewniając, że z sentymentem wracać będą do

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W

e wtorek, 18 czerwca swoją przygodę z „Jedynką” w roku szkolnym
2018/2019 zakończyła grupa przedszkolna, natomiast uczniowie
klas I – VII upragnione wakacje przywitały 19 czerwca w godzinach
przedpołudniowych. Szczególnymi gośćmi przedpołudniowej
uroczystości był poseł na Sejm RP Roman Sasin, a także przewodniczący
Rady Miasta Grzegorz Maślanko.

lat spędzonych w „Jedynce"
zaprosili na część artystyczną. Zaprezentowano program w wesołej konwencji,
ale skłaniającej do refleksji
i podsumowań. Przedstawiono uczniowskie abecadło oraz atlas uczniów o różnych charakterach i preferencjach. W programie
wystąpili wychowankowie
Magdaleny Poddemskiej
i Jolanty Zielińskiej, którym
w przygotowaniu programu pomagały: nauczycielka muzyki Joanna Adamska
- Siemiątkowska i polonistka Agnieszka Soból.
 GK
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Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach

W

 środę 19 czerwca o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 2
w Brzezinach rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego
dla uczniów trzech klas VIII. Przybyłych gości wśród których byli
m.in. burmistrz Brzezin Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Maślanko, wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Barucki,
przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Janczak, wychowawcy,
nauczyciele rodzice i uczniowie powitała dyrektor Anna Mrówka.
one na celu wpojenie zasad moralnych niezależnych
od czasów w jakich żyjecie.
Wartością ważną w życiu jest
uśmiech na twarzy oraz słowa: dzień dobry, do widzenia, przepraszam i tego staraliśmy się was nauczyć od
pierwszej klasy. Życzę wam
samych najtrafniejszych wyborów, tak abyście w nowych szkołach spotkali najlepszych ludzi, którzy będą
dla was przyjaciółmi i przewodnikami po trudnych
ścieżkach edukacji. Dziękuję

nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,
a także rodzicom wraz z którymi budowany jest wizerunek naszej szkoły. Władzom
miasta dziękuję za wsparcie
finansowe które zabezpiecza funkcjonowanie szkoły a w tym roku także zaplanowane remonty. - mówiła dyrektor Anna Mrówka.
Po przekazaniu sztandaru
przez poczty sztandarowe
przedstawiciele władz miasta wręczyli nagrody najlepszym absolwentom. Nagrodę

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

„W karcie historii szkoły odznaczyliście bardzo ważny
ślad, gdyż wasze sukcesy są
ponadprzeciętne. To nie tylko wyniki egzaminów ósmoklasisty, które są ponad średnią krajową, ale także udział
w konkursach i olimpiadach.
Wyruszacie na dalsze podboje edukacyjne. Przed wami
pierwsze poważne wybory
szkoły ponadpodstawowej,
które zadecydują o dalszym
waszym rozwoju. W waszym wieku źle przyjmujecie
wszelkie uwagi, jednak miały

Burmistrza Miasta Brzeziny
otrzymali Piotr Bieńkowski,
Mikołaj Jasiński i Filip
Zieliński.
„40 lat temu jako absolwentka szkoły podstawowej
opuszczałam mury szkoły.
Bez względu na to jaka nie
dotknie was reforma, uczycie się dla siebie i to nauka
wam ma sprawiać przyjemność a wy macie z niej korzystać. Bez waszej woli nic
się nie uda. Mamy wyjątkowo zdolną młodzież i to
dzięki niej szkoła może się
pochwalić takimi wynikami. Jestem dumna z nauczycieli, że są wstanie udźwignąć reformy oświatowe. Życzę abyście trafili do takiej
szkoły, na takich nauczycieli
którzy pozwolą się wam rozwijać. Kierujcie się własnym

rozumem i mam nadzieję że
dokonacie słusznych wyborów- mówiła burmistrz Ilona Skipor.
Bądźcie dobrymi ludźmi
niech słowa proszę, dziękuję, przepraszam zawsze będą
z wami to wam nie przeszkodzi a zawsze będzie postrzegane za dobrą monetę – powiedział przewodniczący
Grzegorz Maślanko.
Teraz to wy będziecie ambasadorami naszej szkoły,
chciałbym abyście zawsze
pamiętali o szkole, dyrekcji
i nauczycielach, którzy włożyli ogrom pracy w to kim
będziecie. Życzę wspaniałych wakacji – mówił wiceprzewodniczący Tadeusz Barucki.
W dalszej części uroczystoś ci rozdano nagro dy

laureatom przedmiotowych
konkursów wojewódzkich
i ogólnopolskich. Wychowawcy klas VIII Małgorzata Charążka, Ilona Bieńkowska i Anna Gołąbek wspólnie z przewodniczącą Rady
Rodziców Joanną Janczak
wręczyli nagrody i świadectwa z paskiem najlepszym
absolwentom. Następnie absolwenci Szkoły podstawowej nr 2 w Brzezinach złożyli
ślubowanie na sztandar.
Ostatnim elementem zakończenia roku szkolnego była cześć artystyczna,
w której wystąpili absolwenci szkoły. Występ rozpoczął
„Polonez”, po którym młodzież pożegnała szkolę wierszami i piosenkami, nauczycielom rozdając kwiaty.
 GK

22

27 CZERWCA 2019 | NR 16

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach

W

środę 19 czerwca o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach
od wprowadzenia sztandaru Gimnazjum w Brzezinach rozpoczęło się
historyczne zakończenie roku szkolnego oddziałów gimnazjalnych tej
szkoły. Przybyłych gości, wśród których byli m.in. burmistrz Brzezin
Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko, rodzice
uczniowie klas III powitał dyrektor Michał Gołąbek.

„Obecność sztandaru na
dzisiejszej uroczystości ma
wymiar symboliczny, Gimnazjum w Brzezinach powstało 1 września 1999r.
Wszyscy gimnazjaliści jesteście zwycięzcami, gdyż
uczestniczyliście w najbardziej udanym eksperymencie jaki miał miejsce w polskim systemie oświatowym
od dwustu lat polegającym
na stworzeniu gimnazjum.
Polscy uczniowie od utworzenia gimnazjum w międzynarodowych testach zaczęli zdobywać bardzo wysokie wyniki. Polska z 74

miejsca w rankingu światowej edukacji awansowała na 4. To zyskaliśmy dzięki gimnazjum, że ten eksper yment był niezwykle
udany. Dlaczego się zakończył spuśćmy zasłonę milczenia. Gimnazjum w Brzezinach przez ostatnie 8 lat
uzyskiwało bardzo dobre
wyniki z egzaminu gimnazjalnego - powyżej średniej
krajowej. Jesteście ostatnim rocznikiem gimnazjum, każdy z was jest zwycięzcą i każdy z was wyniesie bagaż doświadczenia,
który wpoili wam najlepsi

fachowcy. 20 lat tr wania
gimnazjum w Brzezinach
zapisało się wielkimi zgłoskami w historii miasta.
Odnieśliśmy wiele wspaniałych sukcesów. Gratuluję
wam i dziękuję wspaniałych
wyników – mówił dyrektor
Michał Gołąbek.
Bez względu na to jaka
będzie reforma oświatowa
pamiętajcie że wiedzę zdobywacie sami dla siebie. To
od was zależy kim chcecie być w życiu i jaką karierę stworzycie. Teraz jednak
myślcie o wakacjach. Życzę
spokojnych i bezpiecznych

wakacji. Ja byłabym szczęśliwa gdybyście jako absolwenci tej szkoły rozsławiali
nasze miasto - mówiła burmistrz Ilona Skipor.
Dyrektor Michał Gołąbek poinformował, że miasto pierwszy raz od 15 lat
dało szkole bardzo potężne pieniądze na przystosowanie budynku szkolnego
dla potrzeb uczniów którzy
rozpoczną edukację w szkole podstawowej i z tej okazji
złożył podziękowania składając kwiaty na ręce burmistrz Ilony Sipor.
Kolejny etap – gimnazjalny za wami i kolejne lata
edukacji przed wami. Życzę
Wam abyście w tych trudnych czasach edukacji odnaleźli się w najlepszych
szkołach gdzie będziecie
zdobywać kolejne stopnie

edukacji. Od jutra nie będziecie słyszeć dzwonków.
Cieszcie się tym, wypoczywajcie - mówił przewodniczący Grzegorz Maślanko.
Były podziękowania
przedstawicieli rady rodziców, samorządu uczniowskiego oraz absolwentów,
do których dołączono kwiaty. Szkołę opuszczają uczniowie oddziałów gimnazjalnych jednak pozostają
uczniowie szkół podstawowych, którzy bardzo dobrze
zaadoptowali się w tej szkole.
W dalszej części zakończenia wręczono nagrody.
Nagrodę Burmistrza Miasta
Brzeziny otrzymała Magdalena Raczyńska i Jakub
Stańczyk. Nagrodę
Dyrektora Szkoły otrzymali Magdalena Raczyńska,

Jakub Stańczyk i Marcelina Widulińska. Podziękowania otrzymali rodzice
szczególnie zaangażowani
w życie szkoły. Wychowawcy klas Monika Dyrała, Beata Szczesek, Marta Kacprzyk, Marzena Gilewicz
wręczyli nagrody i świadectwa z biało czerwonym paskiem. Rozdano także nagrody w konkursach, za
100 procentową frekwencję, pracę wolontarystyczną,
za aktywność artystyczną,
sportową i reprezentowanie
szkoły. Ponadto dyplomy
za aktywną pracę na rzecz
szkolnego koła PCK w latach 2016 – 2019 otrzymało
37 uczniów oddziałów gimnazjalnych. Ostatnim elementem uroczystości była
część artystyczna.
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Zakończenie roku szkolnego
w Przedszkolu nr 1



Zakończenie roku szkolnego to w kalendarzu przedszkola bardzo radosne wydarzenie.
Nauczyciele i dzieci mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami, podziękować za wspólną
pracę i zabawę a także radośnie powitać wakacje.

Tak też przebiegało zakończenie roku szkolnego w grupie Bajkowe Ludki w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach.
Uroczystość rozpoczęła się
od występu dzieci przygotowanego pod kierunkiem
Liwii Fabiańskiej i Jolanty

Pakulskiej, na który składały się wiersze, piosenki oraz
tańce do muzyki klasycznej i współczesnej. Po występie nauczycielki wspólnie
z dziećmi pożegnały odchodzących do szkoły kolegów,
a wszystkie przedszkolaki

otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki. Nie zabrakło
również słów uznania i podziękowania dla rodziców
za wsparcie dzieci w procesie edukacyjnym i działalności przedszkola.
 GK
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Zakończenie roku szkolnego
w Przedszkolu nr 3



W Przedszkolu nr 3 w Brzezinach zakończenie roku to
odrębna uroczystość dla każdej grupy. Dla młodszych
dzieci ma znaczenie wyłącznie symboliczne.

Podczas spotkania z rodzicami dzieci prezentują umiejętności zdobywane w ciągu całego roku, przypominają również o zbliżających
się wakacjach. Inny wymiar
ma ten dzień dla najstarszych
przedszkolaków. 6-latki po raz
ostatni spotykają się w murach przedszkola, akcentując ten fakt bardzo uroczyście.

W bieżącym roku aż trzy oddziały zakończyły swoją przygodę z przedszkolem. Po wakacjach blisko sześćdziesięcioro dzieci rozpocznie
naukę w pierwszej klasie. Każda z trzech uroczystości zakończenia roku rozpoczęła
się tradycyjnym „Polonezem”,
którego nie powstydziliby się
maturzyści. Wiersze, piosenki,

krótkie scenki - wszystkie elementy występów nawiązywały do przedszkolnych przyjaźni, nadchodzących wakacji
i rozpoczęcia kariery ucznia.
Łzy wzruszenia towarzyszyły
dzieciom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim zebranym
gościom. Zwieńczeniem imprezy było oczywiście wręczenie dyplomów ukończenia przedszkola i upominków
w postaci słowników od Rady
Rodziców.”
 GK
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Najlepsi z najlepszych
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
Klasa IV A, wychowawca Teresa
Zybała
Maja Gałęziewska
Szymon Lipka
Oskar Nawrocki
Oliwia Nowowiejska
Julia Pacho
Klaudia Ratajczyk
Alicja Sikora
Dawid Walczak
Klasa IV B, wychowawca
Ewelina Augustowska – Kacprzyk
Bartosz Darnowski
Milena Donasz
Paulina Ferdzyn
Kamila Frank
Adrianna Guzek
Karol Hibner
Martyna Makaruk
Jeremiasz Michorczyk
Bartłomiej Nawrocki
Maciej Olczyk
Jakub Pieniążek
Szymon Rutkowski
Brajan Sobieszkoda
Jan Strumian
Błażej Widuliński
Klasa
VA,
wychowawca
Agnieszka Soból
Kacper Budziewski
Zuzanna Duda
Igor Gąsiorowski
Maciej Giemza
Jakub Klimowski
Martyna Korbień
Nadia Łącka
Mikołaj Marat
Natalia Mikuta
Antonina Nawrocka
Agata Sobińska
Bartłomiej Stańczyk
Natalia Szczepaniak
Natalia Wolańczyk
Jakub Zieliński
Wiktor Zieliński
Klasa VB, wychowawca Anna
Grochal – Środa
Kacper Grzelak
Julian Klimczak
Zuzanna Kornecka
Nikolina Kreter
Kacper Maciejewski
Adrian Samolewski
Aleksandra Waliszewska
Aleksandra Zdziarska
Klasa VC, wychowawca Marcin
Lewandowski
Patryk Białobrzeski
Błażej Gilewicz
Julia Janiszewska
Judyta Karlińska
Martyna Klata
Wojciech Kopaniewski
Jakub Kowalski
Andżelika Matusiak
Szymon Michałus
Anita Nawrocka
Julia Pawłowska
Dawid Polit
Marcel Stasiak
Roksana Wawrzyniak

Klasa VD, wychowawca Marcin
Wojdal
Kinga Fontańska
Martyna Gałecka
Julia Gąsiorowska
Łukasz Góratowski
Julia Johan
Zuzanna Kowalska
Maria Makaruk
Beniamin Świerczyński
Klasa
VIA,
wychowawca
Agnieszka Mączyńska – Olczyk
Bartosz Broda
Wiktoria Brzezińska
Kaj Karolak
Joanna Kmieć
Wiktoria Kowalska
Wiktor Nowacki
Natalia Zawadzka
Klasa VIB, wychowawca Piotr
Guzek
Aleksandra Bankiewicz
Justyna Ferdzyn
Maria Gontarek
Magdalena Grzelak
Aleksandra Kmieciak
Faustyna Kuczyńska
Weronika Kuczyńska
Jakub Pietrzak
Piotr Pietrzak
Julia Skoneczna
Adam Szymański
Klasa
VIC,
wychowawca
Monika Kazimierczak
Michał Brzeziński
Julia Guzek
Patrycja Klimkiewicz
Nikodem Koziróg
Maria Król
Szymon Łukasik
Jan Nowicki
Natalia Pawłowicz
Jakub Pietrzak
Natalia Stańczyk
Bartosz Walerych
Maja Wieczorek
Maria Wira
Klasa
VIIA,
wychowawca
Wioleta Szubert – Siekierka
Helena Benka
Adam Dejda
Julia Drabik
Antoni Gałązka
Marcin Pietrzyk
Wiktoria Piotrowska
Marcel Zieliński
Klasa
VIIB,
wychowawca
Monika Łukasik
Kalina Aleksandrowicz
Julia Filipiak
Zofia Gorzkiewicz
Malwina Górecka
Natalia Gwis
Igor Pietrasik
Joanna Siemiątkowska
Klasa VIIIA, wychowawca
Magdalena Poddemska
Adrian Grabarczuk
Inga Kunka
Zuzanna Purpurowicz
Michał Rosiak
Wojciech Sztuka
Aleksander Widuliński
Krystian Woźniak
Klasa VIIIB, wychowawca
Jolanta Zielińska

Anita Darnowska
Aleksandra Eliasiewicz
Jakub Fijałkowski
Klaudia Grzelak
Nel Karolak
Lilianna Klimczak
Kinga Łapka
Julita Manista
Kamil Matuszewski
Martyna Niźnikowska
Julia Zielińska
Nagroda Burmistrza Miasta
Brzeziny
Anita Darnowska
Adrian Grabarczuk
Nagroda Dyrektora Szkoły
Anita Darnowska
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach
Klasa IVA, wychowawca Marzena Gilewicz. Anna Dubicka
Małgorzata Budziewska
Jagoda Gabara
Karolina Góralczyk
Bartosz Kencler
Lena Kencler
Olga Korbień
Ewa Pszczółkowska
Igor Śliwkiewicz
Magdalena Wieczorek
Klasa IVB, wychowawca Marta
Kasprzyk
Zofia Białoskórska
Mateusz Grzelak
Mateusz Hajduk
Natasza Hajduk
Bartosz Jaskóła
Lena Liśkiewicz
Paweł Michalak
Nikola Piekarska
Monika Piotrowska
Agata Troska
Eryk Zubko
Klasa IVC, wychowawca Jolanta
Nielepkowicz
Banasiak Roksana
Ciesielska Maria
Martyna Fedorcio
Eryk Góralczyk
Anna Jakubowska
Nikodem Klepczarek
Aleksander Koralewski
Alan Kunka
Michalina Poddemska
Julia Sobczak
Agata Stańczyk
Paweł Stańczyk
Franciszek Sulejewski
Julia Tomaszewska
Hanna Trejbsza
Jerzy Zimnicki
Oliwia Żaba
Klasa
IVD,
wychowawca
Dorota Guzicka – Sienkiewicz
Karolina Balcerak
Nikola Dens
Julia Garnys
Marcel Hrowatić
Tymoteusz Kowalczyk
Jakub Mospinek
Maja Rutkowska
Miłosz Steinhauer
Weronika Świsłowska
Klasa
VA,
wychowawca
Przemysław Piestrzyński
Wiktoria Adamus
Julian Borecki
Zofia Ciesielska

Sebastian Enerlich
Maja Graboń
Nadia Hoffman
Maksymilian Jagielski
Mateusz Kaźmierczak
Grzegorz Michalak
Maksymilian Pawlak
Weronika Skrzyńska
Klasa VB, wychowawca Beata
Makowska
Aleksandra Barańska
Maja Gruchała
Sara Kowalska
Martyna Kurdek
Zuzanna Nyk
Weronika Olszyńska
Maja Płocka
Aleksandra Rosiak
Patrycja Skwarka
Barbara Stańczyk
Zuzanna Stasio
Nikodem Susmaga
Jakub Środa
Klasa
VC,
wychowawca
Małgorzata Wojtal -Tomasik
Nikodem Balcerak
Wiktor Budziewski
Krzysztof Czajkowski
Filip Gola
Adam Guzek
Kacper Hrowatić
Anita Kamińska
Julia Lipska
Bartosz Nowak
Aleksandra Pietrasiak
Adrianna Świerczyńska
Adam Żurek
Klasa
VD,
wychowawca
Krzysztof Sienkiewicz
Szymon Jędrzejczyk
Weronika Karlińska
Marika Król
Idalia Kuczkowska
Daria Matecka
Hanna Nowańska
Natalia Nyk
Maciej Płoszka
Adrian Pryk
Zuzanna Szurek
Martyna Wieczorek
Jan Wodzyński
Maciej Wolańczyk
Nadia Wosińska
Klasa
VIA,
wychowawca
Katarzyna Hyża – Malczak,
Monika Borkowska
Michał Borowiński
Karolina Dulas
Zuzanna Durańska
Oliwia Krychniak
Karol Nawrocki
Krzysztof Piestrzyński
Kamil Prósiński
Aleksandra Rdesińska
Jan Śliwonik
Bartłomiej Wąsowski
Klasa VIB, wychowawca Jolanta
Sasin
Mateusz Bogdański
Wiktor Burdka
Maria Dmowska
Mikołaj Eljasz
Aleksander Góralczyk
Artur Krystera
Alan Leszczyński
Zuzanna Loba
Wiktor Nolbrzak
Michał Nowak
Paweł Nowański

Piotr Ptasznik
Klaudia Stępowska
Dominika Świsłowska
Zofia Ziółkowska
Wiktoria Żaba
Klasa
VIC,
wychowawca
Grażyna Krystera
Oliwier Brodecki
Jan Chachuła
Oskar Ciecierski
Justyna Drożdżyk
Wiktor Ferdzyn
Karina Jaworska
Jakub Karbowiak
Anna Urbańska
Jakub Urbański
Zofia Wargoś
Iga Wielkopolan
Mateusz Zieliński
Klasa
VIIA,
wychowawca
Joanna Brodziak
Zofia Dubicka
Wiktoria Gulej
Adam Michalski
Wiktoria Susmaga
Maksymilian Świerczyński
Oliwia Zalewska
Klasa
VIIB,
wychowawca
Martyna Zemła
Julia Ciesielska
Adam Duda
Zuzanna Gadomska
Patrycja Kubiak
Natalia Niżnikowska
Filip Urbański
Klasa
VIIC,
wychowawca
Jolanta Kąpińska
Szymon Ciemięs
Maria Gołąbek
Kamila Grzelak
Szymon Kamiński
Sonia Kasprzak
Kacper Kobus
Maja Olejnik
Alicja Plintara
Michał Sikora
Szymon Stankiewicz
Wiktor Żabczyński
Klasa VIIIA, wychowawca
Małgorzata Charążka
Jakub Balcerak
Jakub Brodziak
Julia Choła
Julia Cupryn
Jakub Domin
Wiktoria Dudek
Wiktor Durański
Julia Góralczyk
Julia Kubryn
Mateusz Kotynia
Alan Lewandowski
Maciej Miazek
Klasa VIIIB, wychowawca Ilona
Bieńkowska
Natalia Loba
Wiktoria Rzeźnicka
Antonina Stasiak
Klasa VIIIC, wychowawca Anna
Gołąbek
Piotr Bieńkowski
Bartosz Czajkowski
Maciej Garnys
Rafał Gralec
Mikołaj Jasiński
Zuzanna Jaskóła
Sylwia Jerzyna
Wiktor Kopaniewski
Wiktoria Krawczyk
Błażej Okrasa
Gabriela Nowak

Iga Sienkiewicz
Filip Zieliński
Nagroda Burmistrza Miasta
Brzeziny
Piotr Bieńkowski
Mikołaj Jasiński
Filip Zieliński
Stypendium Dyrektora Szkoły
Weronika Skrzyńska
Szkoła Podstawowa Nr 3
Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach
Klasa
IVA,
wychowawca
Marzena Dziubek
Antonina Brodecka
Katarzyna Czerska
Szymon Jander
Katarzyna Kielich
Małgorzata Nowak
Antonina Pietrasik
Cyprian Stępień
Roman Touška
Oliwier Turski
Alan Wiśniewski
Zuzanna Witkowska
Klasa IIIA (oddział gimnazjalny), wychowawca Monika
Dyrała
Zuzanna Józwik
Paulina Madanowska
Maksymilian Sikorski
Marcelina Widulińska
Klasa IIIB (oddział gimnazjalny),
wychowawca Beata
Szczesek
Marcel Fabian
Patryk Kornacki
Anna Krasnowska
Wiktoria Kujawiak
Kacper Loba
Martyna Mendra
Magdalena Raczyńska
Zuzanna Rubacha
Jakub Stańczyk
Klaudia Sztuka
Franciszek Wiśniewski
Filip Wosik
Klasa IIIC (oddział gimnazjalny), wychowawca Marta
Kacprzyk
Kinga Bartłomiejczyk
Natalia Jander
Zofia Kruz
Marcel Wieczorek
Zofia Ziętek
Klasa IIID (oddział gimnazjalny), wychowawca Marzena
Gilewicz
Franciszek Benka
Kinga Grzelak
Magdalena Jatczak
Agata Kozłowska
Weronika Rosiak
Maciej Wodzyński
Nagroda Burmistrza Miasta
Brzeziny
Magdalena Raczyńska
Jakub Stańczyk
Nagroda Dyrektora Szkoły
Magdalena Raczyńska
Jakub Stańczyk
Marcelina Widulińska
Cyprian Stępień
1 miejsce w konkursie MEN
„Wiem wszystko o życiu
i dokonaniach Constantina
Carathéodory’ego – greckiego
matematyka”
Małgorzata Nowak

