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Narodowe Święto Niepodległości
w 101. rocznicę odzyskania niepodległości

W

poniedziałek 11 listopada o godz. 10.00 rozpoczęły się główne uroczystości
zorganizowane w Brzezinach w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Po złożeniu meldunku staroście brzezińskiemu przez
dowódcę Jednostki Strzeleckiej 1201 „Strzelec” Damiana Nockowskiego,
przeglądzie sztandarów i po hymnie państwowym przybyłych gości
dziękując za obecność powitał starosta brzeziński Renata Kobiera.

„Narodowe Święto Niepodległości to dla nas Polaków jedno z najważniejszych świąt
państwowych. 11 listopada
1918 roku po 123 latach niewoli, naznaczanych walką
i cierpieniem nasz kraj odzyskał suwerenność. Dziś spotykamy się by wyrazić wielki szacunek i podziękowanie
dla naszych przodków, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę. Wyrażamy
dziś wielką wdzięczność wobec Polaków, którzy w walce poświęcili to co najcenniejsze dla każdego człowieka
– oddali swoje życie z miłości do kraju, wierząc w słuszność podejmowanych działań i w zwycięstwo” – mówiła
starosta Renata Kobiera.
„Dziś mija 101. rocznica odzyskania niepodległości
przez Polaków. Przez lata zaborów próbowano nas zniszczyć poprzez rusyfikację i germanizację. Później przez zsyłki na Sybir, aż wreszcie przez
bestialskie strzały w tył głowy

w Ostaszkowie, Starobielsku i Katyniu. Dopadła nas
też ludobójcza wojna, którą Niemcy próbowali zniszczyć naród polski i zetrzeć nas
z mapy świata. Nie daliśmy
się. To jakim jesteśmy narodem najlepiej wyrażają słowa Roty Marii Konopnickiej,
która napisała wiersz zamieniony w niepodległościowy
hymn. Niech te słowa będą
zawsze w pamięci potomnych <<Polski my Naród Polski Ród>> Dzisiaj oddajemy
hołd ojcom niepodległości,
marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, Ignacemu Paderewskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Wojciechowi Korfantemu, Wincentemu Witosowi,
Ignacemu Daszyńskiemu.
Oddajmy hołd wszystkim,
którzy polegli i oddali swoje życie, a których groby rozsiane są po całym świecie.
Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy” - mówiła burmistrz
Brzezin Ilona Skipor. Damian
Nockowski poinformował, że

w związku ze zmianą pokoleniową od 12 listopada Emilia Pązik będzie komendantką
Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Brzezinach.
Następnie uczestnicy uroczystości prowadzeni przez
orkiestrę OSP Brzeziny, której kapelmistrzem jest Radosław Szymczyk przeszła
pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów
i zapalone znicze. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele powiatu brzezińskiego, miasta Brzeziny, Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej i Komendy
Powiatowej Policji w Brzezinach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, Skautów
Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Akademii Młodego Strażaka w OSP Brzeziny, komendy Hufca ZHP w Brzezinach,
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach, Zespołu

Szkół Specjalnych w Brzezinach, Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach, Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta
w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach, Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach, Prawa i Sprawiedliwości, Centrum Promocji i Kultury,
Muzeum Regionalnego oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Zakładu
Usług Komunalnych i Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach, Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Brzezinach, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, gminy Brzeziny, Zarządu Miejsko – Gminnego
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny, Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Honorową wartę przy pomniku

zaciągnęli brzezińscy Strzelcy,
Harcerze i Zawiszacy. Poczty
sztandarowe wystawili Starostwo Powiatowe, Miasto Brzeziny, Komenda Powiatowa
PSP w Brzezinach, Związek
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych (niesiony przez Strzelców), Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach, Szkoła Podstawowa nr
1 w Brzezinach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach,
oddział rejonowy w Brzezinach Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Skauci Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”.
Po złożeniu kwiatów przy
pomniku marszałka Józefa
Piłsudskiego uczestnicy uroczystości udali się do kościoła
parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu na uroczystą sumę
w intencji ojczyzny koncelebrowaną przez ks. Mariusza
Wojturskiego wicedziekana
dekanatu brzezińskiego i proboszcza parafii Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach
oraz o. gwardiana Benedykta Kordulę proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu
w Brzezinach.
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Przebudowa ulicy Traugutta w Brzezinach

R

ozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową ul. Traugutta w Brzezinach.
Po niecałych dwóch dniach prace zostały wstrzymane decyzją wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Powodem wstrzymania było odkrycie kamiennego bruku,
który konserwator musiał ocenić czy jest to zabytkowy bruk.

Dopiero 31 października wydana została decyzja określająca, że nie ma konieczności
zachowania odkrytego bruku i prace budowlane można
było kontynuować.
Wykonawcą prac jest firma
Usługi Budowlane Kal- Bruk
Zbigniew Skrzatek z Gałkowa Parceli, która zobowiązała się przebudować drogę do
końca listopada za kwotę niewiele ponad 886 tys. zł, z których połowę stanowić będzie

dotacja z budżetu wojewody.
Czy zostanie dotrzymany termin trudno powiedzieć biorąc pod uwagę blisko dwutygodniową przerwę w pracach
budowlanych niezależną od
wykonawcy.
„Projekt na przebudowę drogi w ul. Traugutta został przygotowany i złożony o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
przez mojego poprzednika
burmistrza Marcina Plutę, ja

tylko mogłam podpisać umowę albo nie mając możliwości dokonania jakichkolwiek
zmian w projekcie zrezygnować z tej inwestycji tracąc dofinansowanie, które wyniesie ok. 440 tys. złotych. Nawet
najmniejsza ingerencja w projekt mogłaby oznaczać utratę
dofinansowania. Moje obawy dotyczą przede wszystkim zwężenia tej drogi, przez
co ruch samochodów może
być utrudniony” - mówi burmistrz Brzezin Ilona Skipor.
Zakres prac zgodnie z przygotowanym projektem obejmuje przebudowę całej nawierzchni drogi w ulicy Traugutta od ul. Lasockich do
placu Jana Pawła II. Po zdjęciu warstw asfaltowych, na
stabilizacji cementowej, podbudowie z kruszywa łamanego i piaskowej podsypce
położona zostanie kamienna kostka granitowa w kolorze szarym. Ulica będzie

AUTOPROMOCJA

o zatoczce dla autobusu, dla
której nie ma miejsca. Zatrzymujący się na przystanku autobus może skutecznie zatrzymać ruch zajmując
prawie całą szerokość nowej
drogi. Wykonawca ma także wybudować nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Od strony placu Jana Pawła
II ulica zostanie doświetlona
dwiema latarniami. Powstaną
także dwa dodatkowe wpusty
uliczne zbierające wody opadowe. Przebudowywana ulica

Traugutta swoim charakterem
ma nawiązywać do wybudowanego kilka lat wcześniej
placu Jana Pawła II, którego
nawierzchnia także wykonana jest z kostki granitowej z tą
różnicą, że kostka będzie cięta, a nie łamana. W praktyce oznacza to, że nawierzchnia powinna być równiejsza a przez to i wygodniejsza
zwłaszcza dla pieszych użytkowników chodników i ulicy.

REKLAMA

Drodzy Czytelnicy
z powodów technicznych przeniesienie
siedziby redakcji do holu Urzędu Miasta Brzeziny (ul. Sienkiewicza 16)
zostało czasowo przesunięte, o nowym terminie
będziemy informować na łamach BIS.
Przepraszamy.

Dyżury radnych
Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

Aktualnie zapraszamy w sprawie ogłoszeń,
reklam i spraw redakcyjnych do dawnej siedziby
na ul. Sienkiewicza 10/12

Adam Durański
Dariusz Guzek
20.11.2019 r.

Redaktor naczelny – Michał Wodzyński

REKLAMA

Zapraszamy na Bal Sylwestrowy,
który odbędzie się
w dniu 31.12.2019 r. w sali ,,Inspiro''
Oprawą muzyczną zajmie się
zespół Atut-Pilage,
Szczegółowa oferta znajduje się na stronie
www.salaweselnainspiro.pl
Koszt 500 zł/para

To miejsce
na Twoją
reklamę
46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

Rezerwacje proszę zgłaszać pod nr. telefonu
601 050 129, 507 526 543
lub e-mail: biuro@salaweselnainspiro.pl

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

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

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

23/I/2018

5/I/2014

nieco węższa niż dotychczas.
Jej szerokość wynosić będzie
3,5 metra. Jest to droga jednokierunkowa z jednym pasem,
której szerokość nie może być
większa niż szerokość jednego
pasu ruchu. Niestety na drugi
pas ruchu nie ma już miejsca.
Powstanie za to szerszy chodnik od strony północnej także z kostki granitowej, a wjazdy z czerwonej kostki granitowej. Przystanek pozostanie
w dotychczasowym miejscu,
nie ma jednak co marzyć
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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

Narodowe Święto Niepodległości

N

arodowe Święto Niepodległości to dla nas Polaków jedno
z najważniejsz ych świąt państ wow ych. 11 listopada 1918 roku
po 123 latach niewoli naznaczonej walką i cierpieniem nasz kraj
odzyskał suwerenność. Dziś spotykamy się by wyrazić wielki szacunek
i podziękowanie dla naszych przodków, którzy walczyli o wolną,
niepodległą Ojczyznę.

Wyrażamy wielką wdzięczność wobec Polaków, którzy w walce poświęcili to
co najcenniejsze dla każdego człowieka – oddali swoje
życie, z miłość do kraju wierząc w słuszność podejmowanych działań i w zwycięstwo.
Delegacje władz samorządowych i stowarzyszeń
dzi ałaj ąc ych na terenie

Po w i at u B r z e z i ń s k i e g o
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyły kwiaty i oddały hołd
walczącym o wolność Naszej Ojczyzny, a następnie
uczestniczyły w uroczystej
Mszy Świętej w intencji naszej Ojczyzny.
D z i ę k u j e my p o c z t o m
sztandarowym, orkiestrze
Ochotniczej Straży Pożarnej

w Brzezinach, Związkowi Strzeleckiemu ”Strzelec”
– JS 1201 Brzeziny, Harcerzom, Zuchom, Skautom
Europy i klasom mundurowym za uświetnienie uroczystości.
Dziękujemy wszystkim delegacjom, Pani Burmistrz Ilonie Skipor, przedstawicielom władz Gmin y B r z e z i n y, R a d n y m ,

samorządowcom, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych w naszym powiecie za udział
w Powiatowych Obchodach
101 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości. Dziękujemy
dzieciom i młodzieży, dzięki
Wam pamięć o bohaterach
nie zaginie i pozostanie.
Dziękujemy organizatorom wszystkich uroczystości, które miały miejsce
w ostatnich dniach. Szkołom za udział w akcji „Niepodległa do hymnu”. Zespołowi Szkół Specjalnych za
wzruszającą „Wieczornicę”,
podczas której mogliśmy

w sp ól n i e śpi e w a ć pi e ś ni patriotyczne i wspominać bohaterską walkę naszych przodków. Dziękujemy także Stowarzyszeniu
Patriotyczne Brzeziny, które wsparło organizację Patriotycznego widowiska
z udziałem Lidera zespołu Contra Mundum Norberta „Smoły” Smolińskiego. Dziękujemy współorganizatorom XII Powiatowego
Biegu Niepodległościowego, UKS Lider oraz LKS Koluszki.
Dziękujemy funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach,

druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach
za zabezpieczenie XII Powiatowego Biegu Niepodległościowego, Powiatowych
Obchodów 101 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości
oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Brzezinach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tych uroczystości.
Renata Kobiera
Starosta Brzeziński,
Ryszard Śliwkiewicz
Wicestarosta,
Krzysztof Bogdański
Przewodniczący Rady
Powiatu.
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Dobiega końca modernizacja muzeum
Z

bliżają się ku końcowi prace w Muzeum Regionalnym realizowane w ramach projektu
„Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów
kulturowych Miasta Brzeziny”.

„Prace przebiegają planowo,
chociaż pojawiły się też nowe,
nie wynikające z projektu zadania, na przykład trzeba
było odbudować część muru
po wschodniej stronie, ponieważ stary praktycznie nie posiadał fundamentów. Odkryto
to po zebraniu warstwy asfaltu i przygotowaniu podłoża
do wyłożenia kostką. Musieliśmy więc ten stary mur zburzyć i zrekonstruować” – wyjaśnia dyrektor Muzeum Regionalnego – Paweł Zybała.
„Wszystkie prace projektowe
na pewno zakończą się jednak
do końca listopada” - dodaje
dyrektor. W tej chwili montowane są okna w dużym budynku, po nich zostaną zainstalowane drzwi wejściowe,
parapety wewnętrzne oraz
okładziny z piaskowca na tarasach muzeum i schodach.
Zakres prac w budynku
głównym obejmował m.in.
zrekonstruowanie tarasu naziemnego od strony zachodniej oraz na piętrach - od
strony zachodniej i południowej. Przebudowano też
wieżę. Wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, a ceglana elewacja została oczyszczona i zaimpregnowana. W oficynie zbito tynki
REKLAMA

i rozebrany został ganek, który był elementem wtórnym
oraz wszelkie daszki nad kotłownią i przy wyjściu z obecnego magazynu. Wymieniony
został także cały dach na oficynie oraz stolarka okienna
oraz drzwi wejściowe. Na terenie muzeum wytyczone zostały nowe ciągi piesze łączące wyjście z sal wystawowych
muzeum z budynkiem oficyny, strefą kulinarną oraz widownią przed sceną plenerową. Nawierzchnia asfaltowa
została zmieniona na kostkę bazaltową, a wzdłuż drogi powstały nowe miejsca parkingowe, w tym dwa dla osób
niepełnosprawnych. Zmianie
ulegnie też oświetlenie terenu
i pojawią się nowe nasadzenia zieleni.
– „Ta inwestycja daje nam
zdecydowanie nowe możliwości, częściowo oświetlony
mur będzie świetną ścianą dla
wystaw plenerowych, ponadto po niwelacji terenu pojawiła się nowa przestrzeń między budynkami. Będzie mogła
służyć zarówno na przestrzenne wystawy plenerowe, jak
i na przykład na jarmarki” –
wskazuje Paweł Zybała. Jeżeli uda się pozyskać wystawców, taki bożonarodzeniowy

jarmark planowany jest już
w połowie grudnia. Byłaby to
pierwsza publiczna prezentacja muzeum po remoncie.
- „Myślę, że dzięki niemu muzeum zyskało wiele
możliwości, ale również będzie się to wiązało z całkowitą zmianą stylu pracy muzeum, które przynajmniej dwa
dni w tygodniu czynne będzie popołudniami” – wskazuje Paweł Zybała. Mamy nadzieję, że ta nowa przestrzeń
przyciągnie więcej turystów.
Chcemy udostępnić zwiedzającym muzeum kawiarenkę, miejsce, w którym zakupić będzie można pamiątki.
Funkcjonowanie kawiarenki
ma by też połączone z organizacją koncertów i innych występów. Warto też wspomnieć,
że w ramach promocji opisywanego projektu będzie wydana publikacja naukowa związana z zaginionym miastem
i odkryciami, które dokonano
ostatnio w Brzezinach. Opisywane zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 ze środków
przeznaczonych dla łódzkiego
obszaru metropolitarnego.
 TOM

REKLAMA

GROSZEK STANDARD – 750 zł (22-24 MJ/KG)
EKOGROSZEK PREMIUM – 850 zł (24-26 MJ/KG)
EKOGROSZEK ULTRA – 950 zł (27-30 MJ/KG)
PELLET DRZEWNY – 850 zł
KOSTKA – 900 zł (26-27 MJ)
ORZECH – 850 zł (26-27 MJ)
DREWNO ZRZYNA – 80 zł/MP

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
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Nowy samochód dla OSP
w Poliku



Ochotnicza Straż Pożarna w Poliku wzbogaciła się o nowy pojazd - średni
samochód ratowniczo-gaśniczy z układem napędowym 4x4. – To pierwszy,
fabrycznie nowy pojazd w 92-letniej historii naszej jednostki – informuje prezes
OSP Polik – Piotr Kaczmarek.

Postępowanie przetargowe
zakończyło się we wrześniu,
24 października samochód
został zarejestrowany jako
E0 Polik, a wkrótce ma wejść
do podziału bojowego.
310.000 zł na zakup pojazdu pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Łodzi, 250.000
zł z środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a 199.645 zł przekazał
ze swojego budżetu samorząd gminy Brzeziny. Pojazd posiada linię szybkiego

natarcia z wysokim ciśnieniem i niskim ciśnieniem,
zbiornik 350 litrów na środek pianotwórczy i 3500 litrów na wodę. W kabinie zostały zamontowane 4 aparaty
powietrzne oraz radiotelefon. Samochód ma świadectwa dopuszczenia ppoż.
- CNBOP, czyli Centrum
Naukowo-Badawczego w Józefowie, Jako wkład własny jednostka OSP w Poliku dzięki wsparciu swoich
sympatyków kupiła wciągarkę za 10.500 zł, która została

zamontowana na przednim
zderzaku. OSP Polik dotychczas posiadał dwa stary 266 33 letni i 36 letni i to z nich
została przeniesiona znaczna część wyposażenia nowego samochodu. Ma on służyć
zarówno w akcjach gaszenia
pożarów jak i do ratownictwa technicznego stąd jego
oznaczenie jako GBART
3,5/25, czyli jako samochód
gaśniczy z beczką i autopompą oraz służący do ratownictwa technicznego. W ramach doposażenia nowego

Święto Niepodległości w Gałkówku Kolonii



12 listopada w Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Uczniowie klas IV-VIII
przygotowali tu montaż słowno- muzyczny „Powtórka z historii”.

Zobrazowano w nim sytuację polityczną naszego państwa od czasów rozbiorów,
poprzez powstania – kościuszkowskie, listopadowe
i styczniowe, aż do wybuchu
I wojny światowej i odzyskania upragnionej przez Polaków wolności. Nie zabrakło w nim również utworów
poetyckich podkreślających
nastrój walki i zmagania

z zaborcami. Uzupełnieniem
występu były piosenki patriotyczne. Młodzież szkolna w skupieniu wysłuchała
tej szczególnej lekcji patriotyzmu.
W drugiej części uroczystości szkolnych odbył się
konkurs „Wiersze o Ojczyźnie”. Uczniowie recytowali wiersze patriotyczne ukazujące piękno ojczyzny,

opisujące polskie symbole
narodowe i uczucie tęsknoty
za ukochanym krajem. Uczniowie z zaangażowaniem
recytowali przygotowane
utwory. W zmaganiach konkursowych zwyciężyła Ania
Skwarka z kl. VIII, II miejsce
zajęła Kinga Kaźmierska kl.
IV, a III - Stanisław Szczęśniak kl. V.
 TOM

pojazdu planowany jest jeszcze m.in. zakup drabiny.
O SP w Pol i ku skupi a
obecnie blisko 50 strażaków, w tym 8 kobiet. W akcjach ratowniczo-gaśniczych

może brać udział 30 strażaków, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenie
i przeszli badania okresowe. Jednostka od 2015 r. należy do Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego,
a w tym roku odnotowano
już 43 wyjazdy m.in. do pożarów oraz wypadków na
pobliskiej autostradzie.
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Finał konkursu poetyckiego im. Andrzeja Babaryko

J

uż po raz 11 odbył się w Brzezinach finał Konkursu Poezji Lirycznej im. Andrzeja
Babaryko, nad którym honorowy patronat objęła burmistrz miasta Brzeziny
Ilona Skipor. Współorganizatorami tego wydarzenia był Dom Literatury w Łodzi,
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi oraz Muzeum Regionalne
w Brzezinach.
Spotkanie w tym roku rozpoczęło się trochę nietypowo, gdyż od wieczoru poetyckiego jednego z członków
jury - Przemysława Owczarka - poety i antropologa kultury, doktora nauk humanistycznych, który czytał
wiersze ze swojego najnowszego tomiku. Później nastąpiło wręczenie nagród
uczestnikom konkursu, które wraz z wiceburmistrzem
Brzezin Jakubem Piątkowskim przekazywali członkowie jury: Andrzej Strąk –
prezes łódzkiego Oddziału
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wspomniany Przemysław Owczarek, Rafał Gawin - poeta, krytyk literacki,

redaktor Kwartalnika Artystyczno-Literackiego "Arterie” i serwisu Poezja Polska
oraz Paweł Zybała – polonista, dyrektor brzezińskiego Muzeum Regionalnego.
Obecni na gali laureaci odczytali też swoje wiersze,
a za nieobecnych uczynili
to członkowie jury. Wyniki
konkursu przedstawiały się
zaś następująco: I - nagroda
- Rafał Baron z Gdańska, II
nagroda - Łukasz Gawrych
z Bydgoszczy, III nagroda Ewa Włodarska z Krakowa,
nagroda specjalna - Marta
Jurkowska z Olkusza, wyróżnienia: Łukasz Kaźmierczak/
Łucja Kuttig z Koluszek, Mirosław Kowalski z Mysłowic,
Łukasz Pawłowski z Warszawy oraz Ida Sieciechowicz z Madrytu. Tegoroczne nagrody pieniężne o łącznej wartości 3600 zł zostały
ufundowane przez Muzeum

Regionalne w Brzezinach
oraz Narodowe Centrum
Kultury. Uroczysty finał zakończył się nastrojowym
koncertem Zuzanny Moczek – wokalistki i multiinstrumentaliści akompaniującej sobie na gitarze, pianinie

i akordeonie. Nie zabrakło
także poczęstunku, o który zadbała rodzina patrona konkursu Andrzeja Babaryko - zmarłego w 2006 r.
dziennikarza, poety i animatora kultury.
 TOM
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XII Powiatowy Bieg Niepodległościowy

Z

okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości miłośnicy biegania, spotkali się
w Brzezinach, aby wziąć udział w XII Powiatowym Biegu Niepodległościowym.
Na siedmiu dystansach od 300 m do 10km ścigało się 264 zawodników z różnych
stron województwa łódzkiego min. z Brzezin, Koluszek, Kołacinka, Nowosolnej,
Lipin, Małczewa, Jeżowa Skierniewic, Niewiadowa, Piotrkowa, Łowicza, Strykowa,
Gałkowa Dużego, Nieborowa, Będkowa, Aleksandrowa Łódzkiego i Łodzi.

– „Kontynuujemy tę tradycję,
gdyż sport to zdrowie i cieszymy się, że zgłasza się tu coraz więcej uczestników, więc
myślę, że warto organizować
takie biegi” – oceniła Renata
Kobiera - starosta brzeziński.
Najwięcej uczestników rywalizowało w najmłodszych
grupach wiekowych i na krótkich dystansach. Nieco mniej
bo tylko 33 osoby wystartowały w biegu głównym na
10 km. Na mecie z rąk starosty każdy otrzymał okolicznościowy medal oraz pakiet
startowy: napój, baton, jabłko

oraz upominek. Następnie
pierwszych sześciu zawodników w poszczególnych biegach i kategoriach wiekowych otrzymywało nagrody
i dyplomy, a pierwsza trójka
medale i puchary wręczane
przez Renatę Kobierę, członka zarządu powiatu – Krzysztofa Kotynię i organizatorów
m.in.: Antoniego Tomczyka
z LKS Koluszki i Witolda Sikorskiego z UKS „Lider”. Dodatkowo rozlosowano kilkanaście cennych nagród
m.in. stół do ping ponga, bilard, rowerek dziecinny. Dla

uczestników przewidziana
też była kawa, herbata, ciasto
i ciepły posiłek przygotowane
przez Zespół Szkół w Brzezinach. Organizatorzy biegu,
czyli samorząd powiatu brzezińskiego, UKS Lider i LKS
Koluszki serdecznie dziękują wszystkim zawodnikom za
udział, a funkcjonariuszom
policji, strażakom i innym
osobom za pomoc w organizacji XII Powiatowego Biegu
Niepodległościowego.
Jako pier wsze na 300
metrową trasę wyruszyły dziewczynki z rocznika 2010 i młodsze. Zwyciężczynią z bardzo dobrym czasem 51,25 sek. została Milena
Płocka z LKS Koluszki, drugą na mecie Zofię Samborską z Łódzkiej Akademii Lekkoatletyki wyprzedziła o ponad 2,6 sekundy(53,93), III
miejsce zdobyła Hanna Rawecka SP 139 Łódź (54,81
sek), IV Martyna Szczepkowska SP2 Brzeziny 56,11sek, V
Anna Siemińska LKS Koluszki (57,06), a VI Roksana Król
SP2 Brzeziny (58,92). Wśród
chłopców na tym samym dystansie pierwsze miejsce ze
świetnym czasem(49,88) zajął
Patryk Szmerka SP 12 Łódź,
II miejsce Wojciech Fortuna SP 2 Stryków (52,64), III
miejsce Oliwier Zaręba ŁKS
Łódź (55,81), IV Dawid Wojdal Brzeziny (56,72), V Wiktor Nowacki SP2 Stryków
(57,40), VI Tomasz Morawski SP 205 Łódź (60,01). Na
dwukrotnie dłuższym dystansie 600 metrów, w kat.1012 lat dziewcząt, pier wsze cztery miejsca zajęły reprezentantki LKS Koluszki,
I miejsce Jagoda Nowakowska (1:44,58 min.), II Nikola Kotynia (1:45,11), III Adrianna Siemińska (1:52,33),
IV Sylwia Janik (1:59,08), V
Zofia Rawecka Łódź (1:59,33)
i VI Weronika Skrzyńska SP2
Brzeziny (2:00,01). Wśród
chłopców I miejsce zdobył Igor Cel LKS Koluszki (1:45,59), II Wiktor Stala Łódź (1:49,71), III Radosław Babiarski LKS Koluszki
(1:50,92), IV Karol Szewczyk
LKS Koluszki (1:53,58), V

Wojciech Królikowski SP
2 Brzeziny (1:54,99), VI
Tomasz Korbel Bogdanka(1:57,32). Dość pewnie
w biegu dziewcząt na 1000
m w kat.13-15 lat zwyciężyła Amelia Napierała LKS Koluszki (3:21,01), drugą równie świetnie biegającą Zuzannę Wiernicką KS Polanik
Piotrków Tr yb. pokonała o 6 sekund (3:27,02), III
miejsce Natalia Niźnikowska SP2 Brzeziny (3:43,02),
IV Kinga Szmerka (3:49,04),
V Izabela Potargowicz Kołacin (4:00,02), VI Joanna Kobus I LO Koluszki (4:09,06).
Wśród chłopców I miejsce
z super czasem 2:54,84 zdobył zawodnik LKS Koluszki
Karol Sokołowski. Niesamowitą walkę o drugie miejsce
stoczyli: Mateusz Konwiński ZSP Brzeziny (3:01,10)
i Maciej Jeżyna LKS Koluszki (3:01,46), IV był Filip Kucharczyk 3:09,87 KS Polanik
Piotrków, V Michał Rosiak SP
10 Łódź (3:11,14), VI Adam
Bober 3:14,49 I LO Koluszki.
Wyniki w biegu głównym na
10 km przedstawiają się natomiast następująco: wśród kobiet I miejsce wywalczyła Aneta Goździk –Zaręba Łódź
Kocha Sport 44,32min., II Joanna Trepka Rysioteam Łódź
46,29, III Marta Gunther
Raem Trenujemy Sport 47,47,
IV Elwira Samborska Łódź
Everium 48,32, V Anna Lewicka Brzeziny 50,20, VI Lidia Tarczyńska Adamów
55,42 , VII Katarzyna Gonciarek Pietrzyk Running Team
56,24, VIII Adela Chrząszcz
Brzeziny 62,42, IX Małgorzata Stanecka Skierniewice 64,14. Wśród mężczyzn
I miejsce zdobył Krzysztof
Pietrzyk Pietrzyk Running
Team 35,52, II Tomasz Kunikowski Łowicz 36,39, III Szymon Sobczak LKS Koluszki
36,42, IV Piotr Burdka Brzeziny 38,23, V Tomasz Dzik
KS Polanik Piotrków Tryb.
39,02, VI Rafał Kazimierczak
Bogdanka 39,04, VII Sławomir Rzeźnicki Brzeziny 39,56,
VIII Mariusz Racz Pietrzyk
Running Team 41,16, IX Jan
Grad Stal Niewiadów 41,24,
X Michał Dzięcielewski Stacja Leczenia Ruchem 42,25,
XI Artur Mazuchowski Jeżów
44,57, XII Stanisław Żurek
KB Brzezińskie Dziki 45,43,
XIII Tomasz Kompa Gałków
Mały 45,57, XIV Krzysztof

Kotynia KB Brzezińskie Dziki 46,34, XV Piotr Sawczyk
Łódź 49,18, XVI Roman Kornecki Brzeziny 49,26 XVII
Jan Kamiński Straż Pożarna 50,51, XVIII Rafał Chruścielewski KB Brzezińskiego
Dzika 53,38, XIX Marcin Lewandowski Brzeziny 54,57,

XX Paweł Różewski Brzeziny
54,57, XXI Jarosław Budziarek ZSP Brzeziny 57,22, XXII
Sebastian Hoffman Brzeziny
57,43, XXIII Marcin Stanecki
Skierniewice 64,14 i XXIV Jacek Balicki Biegacz Nowosolna 67,16.
 TOM
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Iwaszkiewiczu

N

a szkolnym dziedzińcu uczniowie trzech klas pierwszych Liceum
Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszk iewicza w Brzezinach
przystąpili do uroczystego ślubowania. Zgodnie z powszechnie
przyjętym ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia
sztandaru szkoły, podniesienia biało czerwonej flagi oraz odśpiewania
hymnu państwowego.

W uroczystym ślubowaniu
uczestniczyli starosta brzeziński Renata Kobiera, burmistrz Brzezin Ilona Skipor, przewodniczący Rady
Powiatu Krzysztof Bogdański, komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach Dariusz
Guzek, z-ca komendant a p ow i at ow e g o Po l i c j i
w Brzezinach Tomasz Kowalczyk oraz nauczyciele
i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół, a także nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego i rodzice uczniów.
W o k o l i c z n o ś c i ow y m
przemów ieniu dy rektor
Maria Pisarska nawiązała do znaczenia ślubowania uczniów klas pier ws z y c h , d l a kt ór y c h j e s t
to nie tylko ważna ceremonia ale także zaszczyt

i zobowiązanie otwierające nowy rozdział życia dający szansę do poszerzenia
wiedzy, własnych zdolności
i umiejętności. Ślubowanie
na sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach złożyli wyróżnieni
uczniowie grupy mundurowej klasy pierwszej Agata
Sikora i Kamil Matuszewski oraz wyróżnieni uczniowie dwóch pozostałych
klas pier wszych Klaudia
Sztuka i Mateusz Panaszek.
W gronie uczniów grupy
mundurowej ślubowanie
złożyli także Jakub Brzeziński, Jakub Chomiuk,
Oliwia Godala, Maria Jakubowska, Bartosz Jakubowski, Łukasz Jatczak,
Sylwia Kowalska, Adrian
Mędry i Izabela Szymczak.

Po ślub ow an iu o. Arkadiusz z parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu w Brzezinach udzielił błogosławieństwa ślubującym uczniom, dyrektor Maria
Pisarska wręczyła wyróżnionym uczniom pamiątk ow e a k t y ś l u b ow a n i a ,
a rodzicom listy gratulacyjne. Kadeci klas II i III
zostali mianowani na wyższe stopnie kadeta. Na stopień starszego kadeta mianowani zostali: Aleksand r a Św i d e rek , Karol i na
Piekut i Eryk Mazuchowski, na stopień kaprala kadeta: Dominika Wężyk, Zofia Koszewska, Joanna Urb ańska, Adr i an
Koszycki, Edyta Jadczak,
Aleksandra Chomiuk, Kacper Jędrzejczyk, Krystian
D a s z k i e w i c z , Ju l i a n n a

Krzeszewska, a na stopień
plutonowego kadeta: Roman Wosik, Michał Rutkowski, Marcin Balcerak,
Jan Adamczewski i Daniel
Góralczyk. Ceremonię ślubowania i mianowania kadetów poprowadził kpt. rezerwy Damian Nockowski
- nauczyciel liceum.
Po ślubowaniu uczestnicy uroczystości przeszli
pod pomnik marszałka Józefa Piłsudsk iego gdzie

złożono wiązankę kwiatów. Dalsza część uroczystoś ci o dbyła się w s a li
„Pokój i dobro” pobliskiego klasztoru oo. Franciszkanów. Po okolicznościowych przemówieniach i rozegraniu gr y o tematyce
niepodległościowej poprowadzonej przez Waldemara Wykę, w spektaklu przygot ow any m pr z e z m ł o dzież brzezińskiego liceum
pod kierunkiem Luc yny

Staszewskiej i Małgorzaty Lewandowskiej uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Uroczystości zakończył pokaz
musztr y paradnej w wykonaniu uczniów klasy II
i III grupy mundurowej na
szkolnym dziedzińcu oraz
żołnierski piknik podczas
którego można było skosztować tradycyjnej żołnierskiej grochówki.
 GK
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Zakończenie sezonu lotowego 2019
przez członków brzezińskiej sekcji PZHGP

W

restauracji „Natalia” Dariusza i Eweliny Szczesek w Natolinie odbyło się
podsumowanie sezonu lotowego członków brzezińskiej sekcji Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Sekcja skupia ponad 30
hodowców gołębi pocztowych. Do tegorocznych lotów konkursowych
brzezińska sekcja zgłosiła ok. 1,2 tys. gołębi młodych (tegorocznych) i tyle
samo gołębi dorosłych.

Kreatywne spotkania
nieformalnej grupy
W 2019 roku odbyło się
13 lotów gołębi dorosłych
oraz 5 lotów gołębi młodych. Wśród lotów przeznaczonych dla gołębi dorosłych najdalsze loty odbyły
się z miejscowości Mindem
w Niemczech oddalonych
od Brzezin o około 740 km.
Były także loty z Burga oddalonego o 550 km, Pleszewa,
Śremu, Grodziska Wielkopolskiego i Poźrzadło. Gołębie młode wypuszczane były
w Kaliszu oddalonym o 115
km, Jarocinie 160 km, Śremie
210 km, Grodzisku Wielkopolskim240 km i Świebodzinie oddalonego o blisko 300
km. Zdaniem Ryszarda Rojka prezesa brzezińskiej sekcji PZHGP, aby osiągać dobre wyniki trzeba mieć dobre gołębie, posiadać wiedzę
hodowlano – lotową oraz poświęcać gołębiom sporo czasu. Tegoroczny sezon był
dość wymagający dla gołębi dorosłych, a w konkursie dla gołębi młodych jeden
lot trzeba było przesunąć ze
względu na warunki atmosferyczne.
W tym roku najwięcej tytułów w lotach konkursowych gołębi dorosłych zdobył

Marek Armacki wygrywając
obydwa współzawodnictwa.
I wicemistrzem w konkursie
na typowane „5 z 10” został
Mariusz Świniarski, a II wicemistrzem Marek i Sławomir Loba. W drugim współzawodnictwie „5 z całości”
I wicemistrzem brzezińskiej
sekcji został Eugeniusz Malesa, zaś II Marek i Sławomir
Loba. W lotach konkursowych gołębi młodych (jednorocznych) mistrzem w obydwu współzawodnictwach
(„5 z 15” i „5 z całości”) został Ryszard Rojek. W kategorii „5 z 15” I wicemistrzem
został Paweł Lis, II wicemistrz Marcin Bartnicki, zaś
w kategorii „5 z całości” I wicemistrzem Paweł Lis, a II
wicemistrzem Eugeniusz Malesa. Podczas podsumowania
lotów konkursowych brzezińskiej sekcji PZHGP prezes Ryszard Rojek i sekretarz
Marcin Bartnicki wręczyli 23
puchary oraz 120 dyplomów.
Marek Armacki mieszkaniec Nowosolnej ( Łodzi) do
PZHGP należy od 1980 roku.
W gołębniku do lotów przygotowanych było niewiele ponad 50 gołębi. „Dbałem o gołębie. Zaraz po zakończonym

sezonie trzeba myśleć już
o następnym sezonie. Gołębie wymagają specjalnej karmy, witamin i ziół. Gołębie pierzeją i od tego przede
wszystkim zależą moje sukcesy. Drugi element to ich kondycja, która jest zasługą właściwej karmy. Mam skromną
emeryturę, która wystarcza
na utrzymanie domu, życie
i gołębie. Dla mnie gołębie są
oderwaniem się od codziennych kłopotów” – mówi Marek Armacki.
Ryszard Rojek został mistrzem gołębi młodych.
„W tym roku wygospodarowałem trochę czasu i to od
razu przeniosło się na wyniki.
Gołębie woziłem na treningi
w tygodniu poprzedzającym
lot nawet kilka razy. Często
tak bywało, że po wypuszczeniu gołębi to one były pierwsze w gołębniku niż ja wróciłem do domu” – mówi Ryszard Rojek.
W sobotę 23 listopada
o godz. 17.00 w restauracji
„Natalia” odbędzie się podsumowanie lotów konkursowych brzezińskiego oddziału
PZHGP obejmujących sekcje
Brzeziny, Głowno i Koluszki.
 GK



W czwartek 7 czerwca w ośrodku rehabilitacyjnym Słoneczko prowadzonym przez
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym dzieciom”
w Brzezinach rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Kreatywne spotkania”.

Nieformalna grupa złożona z członków stowarzyszenia „Naszym dzieciom” Barbary Bigoszewskiej, Wiesławy Krawczyk i Bogusławy
Winowskiej przygotowała
wniosek który został złożony
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich łódzkiego
akceleratora obywatelskiego.
Grupa uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 4950 zł
na zorganizowanie spotkania
z dietetykiem oraz warsztatów kulinarnych i plastycznych, które będą trwały przez
cztery kolejne czwartki listopada począwszy od 7 listopada. Warsztaty kulinarne

poprowadziła Sylwia Sztandera z zawodu utalentowany kucharz, technolog żywienia choć najbardziej znana z programu „Top Chef ”.
Na pierwszym spotkaniu
Sylwia Sztandera zaproponowała wykonanie warzywnych roladek w papierze ryżowym m.in. z papryki, sojowych kiełków, ogórka, sałaty
i kolendry, a na danie główne puree z topinamburu, który obniża poziom glukozy we
krwi, cholesterolu i reguluje ciśnienie z polędwicą wieprzową podwójnie panierowana w mące, jajku i zmielonych orzeszkach ziemnych.

Dania na kolejne spotkanie
owiane są tajemnicą.
Z kolei warsztaty plastyczne poprowadziła Ada Rybka - łódzki plastyk podczas
których uczestnicy wykonywali karty świąteczne metodą decoupage z makulaturowych odpadów.
Podsumowaniem „Kreatywnych spotkań” dofinansowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ze
środków uzyskanych z Narodowego Instytutu Wolności
będzie integracyjna impreza planowana pod koniec listopada.
 GK
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Są pszczoły jest życie

N

iedzielnym spotkaniem w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny 10 listopada
Stowarzyszenie Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach zakończyło realizację
projektu „Są pszczoły jest życie” finansowanego z budżetu obywatelskiego
Województwa Łódzkiego na rok 2019.

W ramach projektu Stowarzyszenie Rejonowe Koło
Pszczelarzy pozyskało 230
tys. zł, które przeznaczono na
realizację spotkań z mieszkańcami subregionu wschodniego, zakup nasion miododajnych roślin, sadzonek
bylin, krzewów i drzewek,
a nawet zakup sprzętu multimedialnego i wydanie książki.
Podczas niedzielnego spotkania wydano cztery odmiany lip moltkiego wonnej, kwietnej, łańcuckiej,

różowej, które trafiły nie tylko do pszczelarzy, ale także tam gdzie odbywało się 16
spotkań w ramach realizacji
projektu m.in. Brzezin, Rogowa, Białej Rawskiej, Skierniewic, Boguszyc, Koluszek
i Andrespola. Do rozdania
przygotowano 1600 sadzonek szczepionej lipy, które
będą kwitły już w przyszłym
roku. Lipy zostały rozładowane na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Brzezinach,
prezesowi, której pszczelarze

za naszym pośrednictwem
pragną podziękować. Kilkadziesiąt lip zostanie także posadzonych na miejskich terenach w Brzezinach. Pamiątką z realizacji projektu będą
także trzy laski lipowe. Dzięki udzielonej zgodzie przez
Nadleśnictwo Brzeziny z siedzibą w Kaletniku trzy leśne działki zostały obsadzone lipami. „Do tego przedsięwzięcia wykorzystanych
zostało przede wszystkim 400
lip drobnolistnych pochodzących z projektu <<Sto tysięcy

drzew na stulecie województwa łódzkiego>> oraz 150
zakupionych z projektu <<Są
pszczoły jest życie>>. „Laski
te znajdują się w Nagawkach
i Szymaniszkach” – mówi
Sławomir Podgajny prezes Stowarzyszenie Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach.
Podczas spotkań z mieszkańcami przeprowadzono cykl wykładów adresowanych do dzieci, młodzieży, studentów i uczestników
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przewodnim hasłem wykładów była bioróżnorodność. Podczas spotkań nie
ograniczano się jedynie do
wykładów ale także praktycznych prezentacji jak chociażby produkcji świec woskowych, prezentacji różnych
pszczelich produktów i sposobów ich wykorzystania, jak
również degustacji różnych
gatunków miodu. Podczas

spotkań z mieszkańcami rozdawano także nasiona miododajnych roślin. Rozdano
5 tys. torebek nasion żmijowca, ogórecznika, jeżówki,
pszczelnika mołdawskiego
i chabra oraz ukorzenionych
w doniczkach 500 sadzonek miododajnych krzewów:
dwóch gatunków irg, derenia,
śnieguliczki, jeżówki, trojeści
krwistej astrów. „Jeżeli rozdane nasiona i sadzonki roślin
zostaną posadzone na balkonach i w ogródkach poprzez
kwitnienie nie tylko je ubogacą ale także będą pożytkiem dla wszelkich owadów
zapylających” – dodaje Sławomir Podgajny.
Dzięki projektowi Stowarzyszenia Rejonowe Koło
Pszczelarzy w Brzezinach
udało się także wydrukować ulotki, prospekty, a nawet wydać książkę które trafiły do mieszkańców subregionu wschodniego. Zakupiono

demonstracyjny ul z czterema przeszklonymi ścianami,
za pomocą którego w bardzo łatwy i bezpieczny sposób można podglądać życie
pszczół panujące w ulu. Zakupiono także sprzęt multimedialny (projektor, rzutnik ekran, monitor ) oraz namiot z logotypem budżetu
obywatelskiego, urzędu marszałkowskiego i stowarzyszenia. Powstał nawet spod reklamowy i 12 minutowy film,
na emitowanie którego brzezińscy pszczelarze uzyskali licencję. Wszystkim działaniom podejmowanym przez
członków Stowarzyszenia
Rejonowe Koło Pszczelarzy
w Brzezinach przyświecał jeden cel, aby zapewnić przetrwanie pszczół bo jak sami
mówią „Są pszczoły jest życie”, a jak pszczoły wyginą człowiek zginie niedługo
później.
 GK

Koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego
W

sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył się koncert Norberta
„Smoły ” Smolińskiego lidera i założyciela zespołu „Contra Mundum”
zorganizowanego przez starostwo powiatowe w Brzezinach.

Repertuar Norberta „Smoły” Smolińskiego obejmuje kompozycje muzyczne
do wierszy tak znanych autorów wierszy jak chociażby Stanisław Wyspiański,

Juliusz Słowacki, Cyprian
Kamil Nor wid, Tadeusz
Gajcy, Krzysztof Kamil Baczyński, Zbigniew Herbert.
Norbert „Smoła” Smoliński wspólnie z zespołem

„Contra Mundum” utworzonym w 2014 r. wydał
płytę w 2015 r. utrzymaną w konwencji rockowej,
której 15 utworów opowiadało o dziejach narodu polskiego na przestrzeni wieków. „Cześć i chwała
bohaterom” była bezpłatnym dodatkiem do kilku
gazet.
Koncer t rozp o czął się
od zapalenia trzech zniczy wspólnie przez artystę, starostę Renatę Kobierę i przewodniczącego stowarzyszenia Patriotyczne
Brzeziny Grzegorza Panka będąc ych symbolem
pamięci dla polskich bohaterów. Koncert będący
specyficzną lekcją historii

dedykowany bezimiennym
bohaterom ojczyzny Norb er t „ Smoła” Smoliński
rozpoczął wierszem Zbigniewa Herberta.
Podczas ponad godzinn e go kon c e r tu Nor b e r t
„Smoła” Smoliński zaśpiewał kilkadziesiąt utworów do któr ych ilustracjami były archiwalne
z dj ę c i a w y ś w i e t l an e n a

projektorze. Część z nich
udostępniona przez Stowarzyszenie Patriotyczne
Brzeziny i Muzeum Regionalne w Brzezinach nawiązywało do lokalnych wydarzeń. Nie brakowało odniesień do wydarzeń z historii
Brzezin. Jeden z utworów
„Chłopy silni jak stal” został nawet wykonany przez
artystę z przedstawicielami

Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny.
Na z a koń c z e n i e ar t y sta podziękował publiczności oraz organizatorom.
Po koncercie nie stronił od
możliwości zrobienie sobie z nimi zdjęcia, a nawet
zaproponował zrobienie
wspólnego zdjęcia z brzezińską publicznością.
 GK
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MOTORYZACJA
AUTO-SKUP całe, uszkodzone,
502-592-035
SKUP AUT do 25 tys. Każdy stan.
Brzeziny, Słowackiego 46, 505 927 959
ZŁO M OWAN I E samochodów,
500 484 727
FELICJA Skoda, 1.3 MPI 2001r.,
609 243 869

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
PODDASZA, wykończenia wnętrz,
docieplenia budynków, 608 661 045
PRANIE dywanów , obić tapicerskich
i samochodowych, 606 495 830
OGRODZENIA-MONTAŻ, Panele,
Siatki, Sztachety, 606 303 471
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60
ZETNĘ i potnę drzewo, 519 356 788
„DROBNE REMONTY” malowanie,
płytki, panele, kamień, „złota rączka”, 510 779 378
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą, tylko
z miasta Brzeziny, 514 931 311
MEDICA zatrudni kierowców Kat. C do
jazdy mammobusem na terenie całego kraju, tel. 510 110 963
USŁUGI budowlane, remonty, docieplenia, 793 053 808
GŁADŹ i malowanie, tel. 531 484 914
PODCINANIE borówki amerykańskiej
z doświadczeniem, 721 276 783
R E S TA U R A C J A
„ N ATA L I A”
w Natolinie zaprasza serdecznie na
bal sylwestrowy 2019/2020, kontakt
tel. 604 694 522, adres Natolin 30B

PRACA
ZATRUDNIĘ pracownika kuchni, praca w czwartki, piątki i soboty, 783 985
926

OGŁOSZENIA DROBNE
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
kraj z doświadczeniem, stała praca,
tel. 606 155 155
SZWACZKI – stała praca, szyjemy sukienki cały rok, 661 121 966
SKŁAD drewna zatrudni pracownika fizycznego, kierowcę z kat.B,
504 010 550
ZATRUDNIĘ presera, 603 848 106
(również na ½ etatu)
Z AT R U D N I Ę
prasowaczkę,
500 285 518
ZATRUDNIĘ sprzątaczkę i pomocników do zakładu cukierniczego
w Nowosolnej, 516 190 960
ZATRUDNIĘ kierowcę do zakładu cukierniczego w Nowosolnej, 516 190
960
ZATRUDNIĘ szwaczkę, 500 285 518
TARTAK zatrudni pracowników fizycznych praca na terenie Brzezin,
504 010 550
ZATRUDNIĘ WYKWALIFIKOWANE
SZWACZKI, SZYJEMY PRZEZ CAŁY
ROK- TYLKO SUKIENKI I ŻAKIETY- TEL.
601 306 380
ZATRUDNIĘ w hurtowni mat.
Budowlanych kierowcę kat. C
w Strykowie. Dobre wynagrodzenie,
601 153 348
SZWACZKI, chałupniczki kurtka męska, tel. 516 593 442
ZATRUDNIĘ szwaczki, chałupniczki
i prasowaczkę, 607 638 182
ELEKTROMONTERA lub pomocnika
zatrudnię, tel. 579 439 613
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika,
Wysokie zarobki, 603 872 901
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, 501 038 542
PRZYJMĘ szwaczki do zakładu. Zlecę
szycie chałupniczo – podejmę współpracę, 604 588 616
CHAŁUPNICZKI – sukienki, spódnice. Krojownia usługowa, 537 618 564
SZWACZKI-SUKIENKI zatrudnię ,
praca cały rok, 799-781-832
PRACOWNIKA młodego do myjni
samochodowej przyjmę, 502 778 947
ZATRUDNIĘ pracownika na budowę,
783 117 546
PRZYJMĘ panią do krojenia pieczywa
w piekarni. Brzeziny ul. Sienkiewicza
57, praca na stałe, 601 804 648
SZWALNIA w Koluszkach zatrudni prasowaczkę/(a) (możliwość przyuczenia) oraz szwaczki, 693 426 098
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817

OGŁOSZENIA DROBNE

PRZYJMĘ pracownika do prac ślusarskich, 668 300 078
PRZYJMĘ kierowcę do piekarni, praca stała i pana do prac porządkowych
w piekarni, Brzeziny ul. Sienkiewicza
57, 601 804 648
POSZUKUJĘ pracownika na budowę,
535 662 878
SZWACZKI zatrudnię, praca cały rok,
663 496 011
ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego (również mężczyzn),
509 127 870 po godz. 15.00
PR Z YJMĘ szwaczki na stałe,
601 160 669
PRZYJMĘ do prasowania, 601 160 669
ZATRUDNIĘ do biura, z doświadczeniem, znajomość programu
SYMFONIA HANDEL, 46 874 32 18,
e-mail: biuro@poleuro.eu
CHĘTNIE, pomogę przy produkcji w zakładzie krawieckim. Potrafię
szyć spódnice i spodnie, 503 770 691
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, (wolne weekendy),
601 366 373

OGŁOSZENIA DROBNE

SPRZEDAM działkę z domem w stanie surowym, 880 622 527
SPRZEDAM działki budowlane,
603 307 493
WYNAJMĘ mieszkanie w miejscowości Kołacin o powierzchni 38 m2,
tel. 506 860 317
MIESZKANIE w kamienicy do wynajęcia, 783 785 738
SPRZEDAM mieszkanie 61 m2, parter
240.000zł, 731 746 722
SPRZEDAM mieszkanie do remontu, 140.000 zł, III piętro, 731 746 722
SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje
z aneksem kuchennym po remoncie,
170.000 zł, na III piętrze, 731 746 722

SPRZEDAM gospodarstwo rolne
w Marianowie Kołackim, 46 874 52 32
SPRZEDAM mieszkanie w bloku,
35,35 m2, (parter), 603 062 022
WYNAJMĘ dom + garaż i kamienicę
na działalność gospodarczą, centrum
miasta, 608 654 436
KUPIĘ M-1, M-2 do i piętra, tel. 507 152
151 po 16.00
SPRZEDAM gospodarstwo 15ha
w tym 10ha stawy rybne, budynek
gospodarczo - mieszkalny + media,
tel. 506 671 456
WYNAJMĘ mieszkanie 60m2 w bloku (Kulczyńskiego) od 01.12.2019,
507 593 557

OGŁOSZENIA DROBNE

RÓŻNE
SPRZEDAM
PSZENŻ Y TO,
tel. 691 770 716
ŚCINK A i uprzątanie drzew,
727 668 566
JĘCZMIEŃ po centrali sprzedam,
516 061 980
SPRZEDAM stębnówki Juka i owerloki Juka, 516 230 853
SPRZEDAM palnik kompletny do pieca na ekogroszek i deski topolowe,
504 047 545
SPRZEDAM koparkę gąsiennicową „Nobes” oraz betoniarkę 120 l,
506 671 456

AUTOPROMOCJA

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ
mieszkanie,
Modrzewskiego, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, niskie opłaty, 607 728 830
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
SPRZEDAM działkę budowlaną,
669 44 63 44
SPRZEDAM działkę 1,8ha ul. Łódzkiej,
731 746 722
SPRZEDAM nowy dom w Romanowie
okolice Andrespola, 731 746 722
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach
do 3 piętra w blokach do remontu,
731 746 722
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie
w kamienicy 52m2, 517 694 485
SPRZEDAM mieszkanie w centrum
Brzezin, 790 244 929
DO wynajęcia bloki przy ZUS-e,
tel. 606 347 076
SPRZEDAM mieszkanie w bloku 50m2 po remoncie – Bogdanka,
667 282 989
DOM piętrowy Regny działka 2000m2
tanio sprzedam, 663 666 173

REKLAMA

Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 6
tel. 46 874 26 89

Masz wadę wzroku
skorzystaj z jesiennej promocji
Wtorek, środa, czwartek – szkła w cenie oprawek
Nowość – soczewki kontaktowe firmy
Johnson&Johnson Acuvue Oasys with Transitions
Pierwsze soczewki samoprzyciemniające się
Umów się na badanie wzroku
Szczegóły w salonie

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,
lek med. Marian Sobkiewicz
Brzeziny, Piłsudskiego 37,
tel. 601 689 414

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE

Pediatra
Elżbieta Wodzyńska

693 016 604

ALEXANDER-MED.

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

Drobne
usługi
stolarskie
i montaż mebli
575 685 609
Dzwonić po 15.00
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Bo wolność krzyżami się
Maciej Kwaśniak dał
zwycięstwo nad Włókniarzem
mierzy - wieczornica pieśni
patriotycznych w Zespole Szkół 
Specjalnych

Świetną serię kontynuują piłkarze Startu Brzeziny. Po wyjazdowym remisie z silnym
GKS Ksawerów, tym razem brzezinianie pokonali na boisku Stadionu Miejskiego przy
ulicy Sportowej 1 w Brzezinach Włókniarz Pabianice 2:1 (1:1).



W piątkowy wieczór w Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach zorganizowana
została patriotyczna wieczornica.

Przybyłych gości wśród których byli m.in. starosta brzeziński Renata Kobiera, wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz,
przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bogdański,
a także harcerze, Skauci Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”,
stowarzyszenia Patriotyczne
Brzeziny, przedstawiciele różnych miejskich i powiatowych
instytucji powitała Aleksandra Gumola dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach.
Śpiewanie pieśni patriotycznych rozpoczęło się od zaśpiewania hymnu Polski. Podczas
wieczornicy śpiewane były
pieśni patriotyczne, pieśni

legionowe, piosenki z okresu 20- lecia międzywojennego a nawet z powstania warszawskiego i piosenki partyzanckie. Między pieśniami
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych czytali patriotyczne
wiersze. Wieczornica organizowana już po raz drugi cieszyła się dużym zainteresowaniem. Słowem i pieśnią wspominano wydarzenia, które są
bliskie wszystkim Polakom,
by uczcić pamięć poległych
bohaterów, którzy oddali swoje życie by Polacy mogli Cieszyc się dzisiaj wolnością.
Wydarzenie „Bo wolność
krzyżami się mierzy” zostało przygotowane przez grupę nieformalną złożoną

z nauczycieli szkoły Aleksandrę Walewską, Annę Dyrałę, Małgorzatę Nowicką, które
pod patronatem stowarzyszenia INNI realizują projekt dofinansowany w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie
na plus” 2019 realizowanego
przez Centrum OPUS finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich na
lata 2014 – 2010.
Patriotyczna wieczornica
zakończyła się poczęstunkiem
przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach.
 GK

Bohaterem spotkania został
Maciej Kwaśniak, który strzelił
obie bramki dla czarno-czerwonych. Podopieczni trenera Radosława Wasiaka na kolejkę przed końcem rundy jesiennej, mają szansę na zajęcie
trzeciego miejsca w tabeli na
półmetku zmagań.
Zespół z Pabianic to bardzo niewygodny rywal, który
wraz z początkiem tego sezonu był wymieniany jako jeden
z faworytów do awansu. Kolejne tygodnie szybko jednak
zweryfikowały zespół i Włókniarz po kilku słabszych meczach spadł poza najlepszą
piątkę. Gospodarze rozpoczęli
ten mecz od długich wymian
podań. Na pierwsze groźne
okazje trzeba było czekać niecały kwadrans. W 12. minucie
precyzyjnym strzałem sprzed
pola karnego Maciej Kwaśniak pokonał Adriana Nowickiego. Radość brzezinian
nie trwała jednak zbyt długo.
Cztery minuty później strzelał
Grzegorz Gorący, a piłkę odbitą od nóg obrońcy przechwycił Sebastian Dresler i strzałem
przy słupku umieścił ją w siatce. Mikołaj Raźny nie miał
w tej sytuacji praktycznie nic
do powiedzenia. Obie drużyny miały mnóstwo okazji na
zdobycie gola. Start może mówić o dużym szczęściu. W sytuacji sam na sam z bramkarzem Tomasz Niżnikowski
strzelił obok Mikołaja Raźnego i obok słupka. Po zgraniu
piłki głową, Paweł Leonow
uderzył futbolówkę tuż nad
poprzeczką. Z kolei Sebastian
Dresler, który wpadł w pole
karne strzelił w boczną siatkę.
Mimo to nasz zespół zdołał

przetrwać i przeprowadzić decydujący atak. W 67. minucie
Maciej Kwaśniak po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Włókniarz ruszył do ataku, ale znów okazał się nieskuteczny. Z kolei przed wyższą
porażką przyjezdnych uchronił czujnie i szczęśliwie broniący Adrian Nowacki, który po szybkiej kontrze i wyjściu trzech na jednego zdołał
obronić uderzenie Kwaśniaka. Tym samym Start Brzeziny wygrał z Włókniarzem
Pabianice 2:1 (1:1). Nasz zespół zagrał w składzie: Mikołaj Raźny - Krzysztof Nowacki (60. Łukasz Kobierski), Piotr Baryła (60. Roger
Smuga), Robert Przybyła, Filip Anuszczyk, Jakub Dybowski, Maciej Kwaśniak, Mateusz
Lubczyński (81. Bartosz Kowalczyk), Rafał Mordon (80.
Patryk Przybylski), Waldemar Pabiniak, Artur Pożdziej.
W innych meczach LKS Rosanów przegrał z Orłem Parzęczew 2:4, PTC Pabianice uległo 0:4 Termom Uniejów, bliski sprawienia niespodzianki
był KKS Koluszki, który nieznacznie 3:4 przegrał u siebie
z liderem Stalą Głowno, UKS
SMS Łódź przegrał 0:1 z rezerwami czwartoligowego KS
Kutno. Kolejną wpadkę zaliczyły rezerwy drugoligowego
Widzewa Łódź, które na własnym boisku przegrały z Zawiszą Rzgów 0:1, GKS Ksawerów okazał się lepszy 2:0
na wyjeździe od rezerw trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki, a GLKS Dłutów
takim samym rezultatem pokonał LKS Sarnów/Dalików.
W tabeli na prowadzeniu Stal

Głowno, która ma trzy punkty
przewagi nad rezerwami drugoligowego Widzewa Łódź.
Ciekawa sytuacja na kolejnych
miejscach. Na trzeciej pozycji sklasyfikowany jest Zawisza Rzgów, na czwartej GKS
Ksawerów, a na piątym Start
Brzeziny. Wszystkie zespoły mają po dwadzieścia sześć
punktów. Brzezinianie są najniżej sklasyfikowani z wymienionych rywali ze względu na
najsłabszy bilans bramkowy.
Według regulaminu rozgrywek po rundzie jesiennej kolejność w tabeli przy równej
liczbie punktów ustala się według różnicy bramek strzelonych do straconych. Bezpośrednie mecze brane są pod
uwagę dopiero po rozegraniu meczu i rewanżu, czyli po
rundzie wiosennej. W strefie
spadkowej jak na razie znajdują się trzy ostatnie drużyny: LKS Sarnów/Dalików, rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki oraz
PTC Pabianice. Wszystko ze
względu na to, że na miejscu
spadkowym w IV lidze łódzkiej znajdują się Termy-Ner
Poddębice.
Kolejne, ostatnie spotkanie
w tym roku piłkarze Startu rozegrają w najbliższy weekend.
W sobotę 16 listopada o godzinie 13:00, zmierzą się na
wyjeździe z liderem łódzkiej
klasy okręgowej Stalą Głowno.
Jeśli wygrają, a punkty z GLKS
Dłutów zgubi GKS Ksawerów
oraz Zawisza Rzgów z KKS
Koluszki, czarno-czerwoni
rundę jesienną zakończą na
trzecim miejscu i tym samym
przezimują na podium.
 DS
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„BIS Brzeziński Informator
Samorządowy” poszukuje
współpracowników, reporterów.

Jeżeli:
• chcesz uczyć się pracy dziennikarskiej
• tematy lokalne (powiat brzeziński) są Ci dobrze znane
• pasjonują Cię sprawy lokalne albo zjawiska atmosferyczne
• podchodzisz krytycznie do informacji i lubisz sprawdzać
je w kilku źródłach
• cechuje Cię kreatywność i otwartość
• lubisz wyzwania
• wydaje Ci się, że potrafiłbyś pisać w sposób zrozumiały
dla czytelnika

Aplikuj do nas,

zadzwoń i daj się poznać – tel. 46 874 31 31
REKLAMA

21.11.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Brzeziny ul.:
Tulipanowa, Chryzantem, Konwaliowa, Różana. Gałkówek
3, Olsza 1.
22.11.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Tworzyjanki 2.

zatrudni:
pracownika
produkcji
do zakładu
w Bogdance

Kontakt:
rekrutacjabogdanka@wp.pl
tel: 46 8740100

ZATRUDNIĘ:

kierowca
kat. „B”

601 994 486

1/I/2011
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Ślubowanie pierwszaków w Trójce

W

 iątek 8 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach odbyła
p
się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych połączona z obchodami Święta Niepodległości.
Przybyłych gości, wśród których byli m.in. burmistrz Brzezin Ilona Skipor, przewodniczący Rady Miasta
Brzeziny Grzegorz Maślanko, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach Anna
Podczaska - Wypych, nauczyciele uczniowie i ich rodzice powitał dyrektor szkoły Michał Gołąbek.

„Cieszę się ogromnie, że
Szkoła Podstawowa nr 3
ma tyle rozpędu i tyle jest
dzieci w pierwszych klasach. Dzieciom życzę, aby
wasz pobyt w tej szkole był
przyjemny, abyście zdobywały jak najwięcej wiedzy
i czuły się szczęśliwe i bezpieczne, a rodzicom gratuluję powodu do dumy, że
ich dzieci uczęszczają do
tej szkoły” – mówiła burmistrz Ilona Skipor absolwentka Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach.
Pi ąt kow a u ro c z y sto ś ć
rozpoczęta od odśpiewani a hy mnu Polsk i składała się z dwóch części.
W pierwszej przygotowanej przez Marzenę Dziubek
wystąpili uczniowie klasy
piątej. Ta część akademii
poświęcona była 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiersze
i piosenki o patriotycznym
charakterze wprowadziły wszyst k ich uczest ników uroczystości w doniosły nastrój. Część druga obejmowała ślubowanie
uczniów klas pierwszych.
Częś ć t a rozp o częła się
Polonezem w wykonaniu
pierwszaków. Pierwszoklasiści zanim przystąpili do

złożenia ślubowania recytując wiersze oraz śpiewając piosenki o charakterze
patriotycznym, udowodnili, że czują się Polakami i rozumieją jak ważny
w ich życiu jest patriotyzm oraz pamięć o poległych obrońcach ojczyzny. W ślubowaniu pierws z ok l as iś c i z ob ow i ą z a l i
się być dobrymi Polakami,
dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, a swym zachowaniem
i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom.
Po tak wspaniałym występie i dojrzałym ślubowaniu
dyrektorowi szkoły nie pozostało nic innego jak tylko pasować ich na pełnoprawnych uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 w Brzezinach. Symbolicznym aktem pasowania stało się dotkniecie ramienia każdego
nich specjalnym ołówkiem.
Dopełnieniem pasowania
było wręczenie przez wychowawczynie: Justynę Cupr yn i Weroni kę Si korską specjalnych dyplomów
oraz szkolnych tarcz. Ślubowanie zakończyło klasowe zdjęcie z wychowawczyniami. 
 GK
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Brzezińska porodówka szósta w Polsce

J

ak rodzić to tylko w Brzezinach, a dokładnie na oddziale GinekologicznoPołożniczym Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej
6. Brzezińska porodówka została wybrana szóstą w Polsce oraz najlepszą
w województwie łódzkim w rankingu popularnego portalu „Gdzie rodzić”,
prowadzonym przez Fundację Rodzić po Ludzku. Klasyfikacja powstaje dzięki
opiniom matek, które wypełniają specjalne ankiety.

Narodziny dziecka to wyjątkowy czas dla przyszłych mam
i ojców. To jeden z najwspanialszych momentów w całym życiu. Nic dziwnego, że
przyszli rodzice, szczególnie
ci spodziewający się przyjścia
na świat pierwszego dziecka
zastanawiają się, gdzie urodzić potomstwo. Z pomocą
przychodzi Fundacja Rodzić
po Ludzku, a dokładnie ranking najlepszych porodówek
w Polsce. Klasyfikacja powstaje na podstawie anonimowych
ankiet, wypełnianych przez
mamy z całej Polski, tuż po
porodzie. Dane w rankingu są
na bieżąco aktualizowane i na
ich podstawie wiadomo, gdzie
najlepiej jest urodzić dziecko.
Pod uwagę brane są doświadczenia kobiet od rejestracji

w izbie przyjęć, poprzez pobyt na oddziale i sam poród
oraz opiekę poporodową. Nie
chodzi tu tylko o same warunki i wyposażenie sal, ale przede wszystkim podejście personelu medycznego, postawę,
jakość pracy i kontakt z dzieckiem po jego urodzeniu. Na
oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego na wysoką ocenę ogólną największy wpływ
miało zadowolenie z opieki w szpitalu, wsparcie w karmieniu piersią (nauka właściwego przystawiania dziecka
do piersi), postawa personelu
(okazywanie szacunku, sposób przekazywania informacji i udzielanie odpowiedzi na
pytania, dbanie o prywatność
i intymność), opiekę podczas

cesarskiego cięcia. Brzezińska
porodówka może pochwalić
się doskonałym personelem
położniczym. Sam oddział został ulokowany w nowym budynku, który robi wrażenie
swoją nowoczesnością. Sale
są przestronne i oprócz mamy
z dzieckiem mogą przebywać tam ojcowie. Urządzone
są one w taki sposób, aby jak
najbardziej przypominać domowe pokoje. Sale porodowe dają możliwość intymności oraz posiadają sprzęt do łagodzenia bólu porodowego.
Przyszłe matki mogą zadecydować i dowiedzieć się wszystkiego o metodach rodzenia.
Przy szpitalu działa Szkoła Rodzenia, którą prowadzą same
położne. Podczas zajęć można nauczyć się wszystkiego

Integracyjne wyjazdy uczestników WTZ



6 listopada uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej "Blisko Ciebie" pojechali
na wycieczkę do Łodzi, gdzie zwiedzali stadion piłkarski Widzewa Łódź oraz
Palmiarnię.

Nieco wcześniej wyjechali na pokazy Eko-mody, czyli
14 Warsztatowy Pokaz Mody
Ekologicznej, gdzie w kategorii „zakręceni w korkach” za
strój z korków plastikowych,
przygotowany przez pracownię krawiecką i gospodarstwa
domowego, uczestnicy brzezińskiego WTZ wywalczyli 3
miejsce.
„Takie wyjście na zewnętrz jest
ważne dla naszych podopiecznych, gdyż mogą się zintegrować z lokalną społecznością,
czy spotkać z innymi osobami
niepełnosprawnymi” – ocenia
kierownik WTZ Anna Sobkiewicz. Uczestnicy „Blisko
Ciebie” wyjeżdżają więc na
przeglądy teatralne do Koluszek, na festiwal piosenki wakacyjnej w Łęczycy i żołnierskiej w Łodzi, przegląd szopek
bożonarodzeniowych w Dąbrowie, czy też biorą udział we
wspólnych imprezach z podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacyjnego „Słoneczko” i uczniami brzezińskiego ZSS.
W tegorocznych planach mają
jeszcze m.in. wyjazd do kina.
 TOM

od przygotowania do porodu do samego momentu narodzin, oraz codziennej opieki.
Oprócz tego w każdej chwili
mamy mogą sprawdzić w jakich warunkach będą rodzić
swoje dzieci.
Nie ma co ukrywać, że
brzeziński szpital, a dokładnie oddział Ginekologiczno-Położniczy na swoją renomę pracował od kilku lat. Postanowiliśmy zapytać niektóre
matki, jak wspominały swój
pobyt w szpitalu i sam poród.
Wszystkie panie były zgodne, że w Brzezinach panuje
pełen profesjonalizm i fachowa opieka. „Pobyt w szpitalu oceniam bardzo pozytywnie. Opieka okołoporodowa i poporodowa na dobrym
poziomie. Zarówno położne
jak i lekarze bardzo pomocni
i konkretni. Wyjaśniali dużo
rzeczy, jak miałam wątpliwości. Sam poród na sali operacyjnej to pełen profesjonalizm i informowanie w trakcie
o tym co się dzieje. Położne na

sali pooperacyjnej opiekowały się bardzo troskliwie i delikatnie. Na neontologii położna traktowała Maję jak swoje
dziecko. Jak tylko zapłakała to
zaraz była i pomagała” – mówi
pani Emilia, mama już dwuletniej Mai. Odpowiednie podejście do pacjentek powoduje
zmniejszenie stresu i większy
komfort. „Szczerze mówiąc
był to mój pierwszy poród
i byłam nieco wystraszona.
Szybko jednak przestałam się
obawiać, po tym jak pan ordynator przyszedł do mnie
i w miły jasny sposób opowiedział jak to wszystko będzie przebiegało. Czego mam
się spodziewać i jak reagować,
kiedy nie mogłabym naturalnie urodzić. Położne naprawdę
były przemiłe i zawsze służyły
pomocą” – tłumaczy pani Sylwia, mama rocznego Danielka. O naszym oddziale Ginekologiczno-Położniczym głośno jest już nie tylko w samym
mieście. Do Brzezin przyjeżdżają urodzić swoje pociechy

nawet panie, które mieszkają
w stolicy naszego województwa. „O porodówce w Brzezinach dowiedziałam się od
znajomych, które wcześniej
tu rodziły. Zdecydowanie bliżej mieliśmy do szpitala w Łodzi, ale ze względu na dobre
recenzje wybrałam Brzeziny.
Nie żałuję, ponieważ wszystko to o czym słyszałam się
sprawdziło. Podejście personelu medycznego było wspaniałe. Czułam się naprawdę
komfortowo i mało zestresowana. Po porodzie panie często pytały mnie jak się czuję i czy czegoś nie potrzebuję.
Na każdym kroku dało się odczuć pomoc. Mąż mógł być
prawie cały czas przy mnie.
Zdecydowanie porodówka godna polecenia” – wyjaśnia pani Malwina, mama kilkutygodniowej Julki. Nam nie
pozostaje zatem nic innego,
jak tylko życzyć utrzymania
obecnego poziomu, a wszystkim mamom i tatom narodzin
zdrowych dzieci.
 DS

Młodzi Duchem wspominali
„Czerwone gitary”



W czwartek 7 listopada członkowie Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem” zorganizowali kolejny wieczór z cyklu „Znani, nieznani”, gdzie przypomniany został zespół „Czerwone gitary”.

Prezentowane były tu głównie utwory o tematyce jesiennej, recytowano wiersze oraz
śpiewano piosenki takie jak
„Wspomnienie”, „Żółty jesienny liść”, czy też „Jesień idzie
przez park”. Gościem była tu
śpiewająca grupa seniorów
z Kalonki, z którymi członkowie „Młodych Duchem” zaprzyjaźnili się podczas opisywanych już w BIS występów w Sieradzu. Śpiewający
przy akompaniamencie pana

Zbyszka seniorzy z Kalonki wielokrotnie musieli bisować, tak się spodobali brzezinianom. Wśród gości obecna
była także dyrektor Centrum
Promocji i Kultury Joanna
Kędzia-Kamińska oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jeżowie – Joanna Kierner, gdzie
„Młodzi Duchem” niedawno gościli. Oczywiście w czasie tego spotkania nie mogło zabraknąć poczęstunku.

Przygotowano m.in. zupę dyniową z płatkami migdałowymi oraz ciasto jabłkowo-rodzynkowe i racuszki.
Na 27 listopada władze stowarzyszenia zapraszają swoich członków na losowanie mikołajkowe. 18 grudnia członkowie Brzezińskiego
Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem” podsumują natomiast rok na wspólnej wigilii.
 TOM

