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XI Zlot Motocyklistów na ziemi
brzezińskiej
31 lipca motocykliści z całego województwa już po raz jedenasty spotkali
się na zlocie w powiecie brzezińskim.
Dodajmy – zlocie rekordowym, gdyż do
Brzezin przyjechało blisko trzystu motocyklistów na swoich maszynach.
Na miejsce zbiórki wyznaczono parking za Urzędem Miasta. Tu o godz.

13.30 motocyklistów witał starosta brzeziński Edmund Kotecki. Obecni byli
także Komendant Powiatowy Policji insp.
Cezary Petrus oraz Jolanta Wojciechowska – prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Powiatu „Nasz Powiat”, które ze środków
dla organizacji pozarządowych zorganizowało zlot.
C.d. na stronie 9

PROGRAM OBCHODÓW DNIA WOJSKA POLSKIEGO - 15 sierpnia
9:20
9:30
9:40
9:50
10:10
10:30

zbiórka uczestników (plac OSP Brzeziny)
rozpoczęcie uroczystości
przemarsz pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego
złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta
uroczysta msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Brzezinach

We wtorek 26 lipca w kościele filialnym
pw. św. Anny w Brzezinach odbyły się uroczystości odpustowe. Przed rokiem, staraniem Rady Miasta, na mocy dekretu stolicy
apostolskiej św. Annę oficjalnie wyniesiono do godności patronki miasta Brzeziny.

Odpust u św. Anny

Msze święte w intencji miasta i jego
mieszkańców odprawione o 8.00 i 12.00
oraz uroczysta suma odpustowa o godzinie 18.00 przyciągnęły liczną grupę wiernych. Sumę celebrował ks. kanonik Wiesław Kamiński – proboszcz parafii pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, duszpasterz pszczelarzy i osób głuchoniemych,
przy udziale księży z dekanatu brzezińskiego z ks. dziekanem Markiem Balcerakiem i ks. proboszczem Mariuszem Wojturskim.
C.d. na stronie 8
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Awans Pani Dyrektor
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie w Brzezinach
W lipcu 2016 r. Pani Małgorzata Pyka awansowała na stanowisko
Zastępcy Dyrektora Wydziału Rodziny
i Polityki Społecznej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, co napawa
nas wielką dumą, choć z drugiej strony
żałujemy, że nie będzie już kierowała
naszym PCPR.

Pani Małgorzata Pyka kierowała PCPR w Brzezinach od początku
istnienia powiatu. W tym czasie rozwinęła tę jednostkę od maleńkiej, mieszczącej się w dwóch pokoikach niewielkich rozmiarów, do silnej, poważnej,
samodzielnej instytucji. Zakres działań
PCPR też na przestrzeni lat imponująco się rozszerzył. Wiele zrealizowanych
projektów i ogromna liczba osób, która
otrzymała wsparcie różnego rodzaju, to
wymiar działalności PCPR przez 15 lat
istnienia powiatu.
Pani Małgorzata Pyka swoim
mer y tor yczny m przygotowaniem,
doświadczeniem i spokojem, łagodzącym chwile napięć, jakie zawsze mają
miejsce wśród zróżnicowanej kadry,
doskonale potrafiła stworzyć silną grupę osób, wzorowo wykonujących swoje obowiązki. Zarząd Powiatu, Rada
Powiatu i mieszkańcy powiatu mieli
ogromne wsparcie ze strony profesjonalnie przygotowanej Pani Dyrektor.
Ja, osobiście bardzo serdecznie dziękuję
za to wszystko i za lata wzorowej współpracy, życząc Pani Małgosi wszystkiego, co najlepsze.

INFORMACJA
Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2016 r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5, w każdy poniedziałek, środę, piątek
(oprócz 15.08.2016 r.) w godzinach 9:00 – 12:00 w sali nr 108, odbywać się będą
bezpłatne zajęcia powtórzeniowe, przygotowujące
do matury poprawkowej z matematyki.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów z ZSP w Brzezinach
oraz LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach.

Zarząd Powiatu w Brzezinach

Zarząd Powiatu w Brzezinach
powierzył pełnienie obowiązków
Dyrektora PCPR w Brzezinach pani
Magdalenie Adamskiej, która w ciągu
10 lat pracy w centrum zapoznała się
z większością zadań rea lizowanych przez PCPR. Gratulując pani

M. Adamskiej, składam najlepsze życzenia na nowym stanowisku pracy.
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

ogłoszenie płatne
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Kolory Polski znów w Rogowie
Już po raz ósmy w swej siedemnastoletniej
historii wędrowny Festiwal Filharmonii
Łódzkiej zawitał do Rogowa. W tym roku
nieco zmieniła się formuła festiwalu, gdyż
po kilku latach organizacji koncertów dla
rodzin z dziećmi postawiono na występ
chóru i prezentację muzyki filmowej.

Szczelnie wypełniona widownia stanowiła dowód, że zamysł organizatorów
sprawdził się. Słuchacze z pewnością nie
byli zawiedzeni, gdyż rozmach koncertu był też godny tak licznie przybyłej publiczności. Na scenie pojawiło się bowiem
blisko 150 wykonawców. Najpierw wystąpił „Chór dla (nie)opornych” – amatorska formacja działająca od pięciu lat
przy Filharmonii Łódzkiej, która od roku
2013 występuje pod kierunkiem Mariusza Lewego. Następnie na scenie pojawili się muzycy z „Hollyłódzkiej Orkiestry
Filmowej” – nowej formacji Filharmonii
Łódzkiej koncertującej pod dyrekcją Jana
Niedźwieckiego.
Podczas koncertu w Rogowie poświęconego muzyce polskiego kina można

Firma SOLCRAFT zatrudni
do zakładu produkcyjnego
w Bogdance mechanika,
operatora maszyn
46 8740100
rekrutacja bogdanka@wp.pl

było usłyszeć m.in. kompozycje Jerzego
„Dudusia” Matuszkiewicza, Wojciecha
Kilara, Krzesimira Dębskiego, Waldemara Kazaneckiego z tak znanych seriali
i filmów jak: „Pan Tadeusz”, „Czterdziestolatek”, „Janosik”, „Stawka większa niż
życie”, „Noce i dnie”, „Dom”, „Czarne
chmury”, „Alternatywy 4” i wielu innych.
W niektórych wykonaniach orkiestrze towarzyszyła sopranistka Aleksandra Wiwała, chór dziecięcy, a także „Chór dla
(nie)opornych”. Bisom nie było końca,
a publiczność nagrodziła wykonawców
długimi brawami.
„Ta idea, że nuty trafiają pod strzechy,
bardzo mi się podoba, gdyż tzw. zwyczajni
ludzie nie mają zazwyczaj czasu jeździć do
filharmonii, a tak przynajmniej raz na jakiś
mają kontakt z kulturą z najwyższej półki”
– mówił 63-letni mieszkaniec Rogowa. „To
rzeczywiście wyśmienity pomysł, co widać
po frekwencji” – oceniała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Rogów Iwona Świniarska. „Takie koncerty z pewnością promują
nasz zakład, gdyż przyjeżdża wtedy wiele osób, które lubią zarówno muzykę jak
i przebywanie na łonie natury” – wskazywał dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego Janusz Falkowski.
Tegoroczny koncert „Kolorów Polski”
w Rogowie przeszedł już do historii. Warto przypomnieć, że 26 czerwca muzycy
z łódzkiej filharmonii gościli także w Brzezinach. Na sierpień przewidziano jeszcze
koncerty m.in. w Nieborowie, Pabianicach, Aleksandrowie Łódzkim, Łowiczu
i Lipcach Reymontowskich. O szczegółach
można przeczytać ma stronie internetowej
www.filharmonia.lodz.pl/pl/kolory-polski.
TOM
Fotorelacja str. 16

Pożegnanie
o. Wawrzyńca

W środę 27 lipca odbył się w Brzezinach pogrzeb znanego wielu mieszkańcom naszego miasta franciszkanina o.
Adolfa „Wawrzyńca” Stacha. Mszę pogrzebową koncelebrowało 21 księży, m.in.
minister prowincjalny o. Rufin Maryjka,
dziekan dekanatu brzezińskiego ks. Marek Balcerak, obecny gwardian brzezińskiego klasztoru oo. franciszkanów o. proboszcz Konstanty Ciaranek oraz dwaj byli
gwardianie – o. Zbigniew Rogowski i o.
Bogusław Chodkiewicz.
Żegnany tego dnia o. Adolf „Wawrzyniec” Stach przeżył 71 lat, z czego 54 lata
w zakonie i 45 lat jako kapłan. Urodził się
2 stycznia 1945 r. w ówczesnej diecezji sosnowieckiej. Już w wieku 14 lat opuścił
dom rodzinny i wstąpił do niższego seminarium duchownego w Toruniu. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 4 sierpnia
1962 r. w Przemyślu. Maturę zdał w kolegium serafickim w Wieliczce, a studia
filozoficzno-teologiczne ukończył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy
w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w wieku 26 lat z rąk ks. biskupa Albina Małysiaka 19 czerwca 1971 r.
W czasie swej posługi zakonnej i kapłańskiej przebywał w klasztorach w Koninie, Krakowie - Azorach, Kazimierzu
Dolnym, Pińczowie, Chełmie Lubelskim,
Bieczu i Kętach. Do Brzezin przyjechał
w 2002 r. Tu w latach 2004-2008 pracował jako kapelan brzezińskiego szpitala. Zmarł 24 lipca w szpitalu w Chełmie
Lubelskim w czasie urlopu w rodzinnych
stronach. Jego życzeniem było jednak spocząć na cmentarzu w Brzezinach.
TOM

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
wydaje odzież codziennie w godz. 9.00-13.00.
Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży

NIE TRAĆ CZASU, PODŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Zyskujesz komfort i wygodę! Podnosisz wartość nieruchomości! Dbasz o zdrowie! Chronisz środowisko naturalne!
Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci ciepłowniczej uzyskasz informacje zgłaszając się osobiście do Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Brzezinach ul. Modrzewskiego 12, drogą telefoniczną:46 8744608 lub www.pecbrzeziny.pl.

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w czwartek 18 sierpnia - UWAGA -
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Miód reklamą ziemi
brzezińskiej

„Intryga” w Muzeum
Regionalnym

Dodatkowe patrole
w Rogowie

Już po raz trzeci członkowie Rejonowego
Koła Pszczelarzy w Brzezinach prezentowali
się w Rogowie na Wędrownym Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”.

Po cyklu koncertów „U Zbyszka na podwórku” Zbigniew Zamachowski i Muzeum Regionalne w Brzezinach zaproponują mieszkańcom Brzezin kolejne spotkanie
ze sztuką przez duże „S”. Po raz pierwszy
w Brzezinach zagości bowiem profesjonalny warszawski teatr, który zaprezentuje
spektakl „Intryga”.

Już niebawem mieszkańcy gminy Rogów napotkają na ulicach dodatkowe patrole umundurowanych policjantów. Stanie się tak w wyniku porozumienia na tzw.
służby ponadnormatywne podpisanego przez Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach Cezarego Petrusa i wójta gminy Rogów Daniela Koładę. Dotacja
w wysokości 6.480 złotych pozwoli na sfinansowanie dodatkowych służb policyjnych. Umundurowani policjanci w czasie
wolnym będą pełnili służbę w patrolach
dwuosobowych w systemie sześciogodzinnym. Patrole obejmą miejsca wskazane
przez mieszkańców. Porozumienie przewiduje możliwość modyfikacji służb w zależności od uzasadnionych bieżących potrzeb
zgłaszanych przez mieszkańców gminy
Rogów, co pozwoli na optymalną alokację
zasobów sprzętowo-kadrowych i przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Pierwsze ponadnormatywne patrole wyruszą na ulice
Rogowa i gminy już w sierpniu.
g.k.

Setkom przybyłych tego dnia do Arboretum turystów pszczelarze oprócz swoich miodów, m.in. lipowego, wielokwiatowego i rzepakowego, prezentowali też kasetę
z rojem pszczelim oraz słomiane ule – najbardziej przyjazne dla tych owadów. Rozdawali również materiały informacyjne
i opowiadali, czym charakteryzują się tradycyjne miody. „Nasz miód, który w nazwie
ma >>ziemię brzezińską<< i jako produkt
tradycyjny musi pochodzić z obszarów czystych ekologicznie, z pewnością jest reklamą
naszego powiatu” – wskazuje prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy Zbigniew Sokołowski. Koło skupia też pszczelarzy z powiatów
rawskiego, tomaszowskiego i części łódzkiego-wschodniego, łącznie około 120 osób.
W tym roku Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach będzie się jeszcze prezentowało w czasie dożynek powiatowych
w Dąbrówce Dużej. Więcej o jego działalności i produktach, które oferują brzezińscy
pszczelarze, m.in. Miodzie Ziemi Brzezińskiej, Wzniesień Łódzkich i Rawki można
przeczytać na stronie internetowej www.
pszczelarze-brzeziny.pl.
TOM

Widowisko rozpocznie się 11 września
o godzinie 19.30 na letniej scenie Muzeum
Regionalnego. „Intryga” to sztuka teatru
„Kamienica”, która łączy w sobie elementy
kryminalne i miłosne. „To bardzo intrygująca sztuka” – zachęca do udziału w spektaklu dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł
Zybała. Za rolę w tym przedstawieniu Zbigniew Zamachowski w 2014 r. otrzymał
nagrodę dla najlepszego aktora na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Prywatnych.
Bilety w cenie 30 i 50 zł są w sprzedaży
w Muzeum Regionalnym, Centrum Promocji i Kultury oraz sekretariacie Urzędu
Miasta. Są to kwoty niewygórowane, zważywszy że ceny na ten spektakl w Warszawie są blisko trzykrotnie wyższe, a oprócz
Zbigniewa Zamachowskiego występują
m.in. takie sławy jak Tomasz Stockinger,
Szymon Bobrowski, Joanna Koroniewska
oraz Beata Ścibakówna. Przedstawienie
wyreżyserował Jan Englert.
TOM

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

Pielgrzymka Jasna Góra 2016
Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Pielgrzymce
z Brzezin na Jasną Górę (20.08.2016-26.08.2016).
W tym roku wyruszamy z hasłem

„Chrzest Bramą Miłosierdzia”.
Szczegóły na stronie
www.facebook.com/piesza-pielgrzymka-brzeziny-jasnagora.
Zapisy i informacje: Klasztor OO Franciszkanów
od 12.08.2016r. po mszy o godz. 18.
Organizatorzy

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604

Farmer sp. z o.o. w Brzezinach
zatrudni Głównego Księgowego
na 1/2 etatu - pełna księgowość.
CV prosimy kierować na adres
biuro@farmer-brzeziny.pl
tel. 504 184 065
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Kolejni oszuści w powiecie brzezińskim
5 lipca do jednego z mieszkań na
terenie Brzezin zapukały dwie kobiety
podające się za pracownice spółdzielni
mieszkaniowej. Jak się później okazało,
oszustki pod pretekstem badania wody,
przebrane w białe fartuchy i rękawiczki,
uśpiły czujność 76-letniej właścicielki
mieszkania. W efekcie starsza pani
straciła oszczędności w kwocie 650
złotych.
Następne tego typu przestępstwo
miało miejsce 22 lipca, kiedy jedną
z mieszkanek gminy Dmosin odwiedziła
kobieta podająca się za pracownicę ZUS.
Pod pretekstem badania lekarskiego
zdjęła z 86-latki ubranie, jednocześnie
prosząc ją o dowód osobisty. Kiedy
starsza kobieta wyjęła dokument
z portfela, oszustka odwracając jej uwagę
badaniem pleców, chwyciła portfel,
wyjęła z niego 800 złotych i pospiesznie
opuściła mieszkanie.
Wszyscy na ogół jesteśmy świadomi
istnienia podobnych zagrożeń, jednak
gdy przychodzi skonfrontować się

z oszustami lub złodziejami, często
zapominamy o podstawowej ostrożności
i okazujemy naiwność, co pokazują
przykłady z całego kraju. Sprawcy, podając
się za hydraulików, pracowników MOPS,
ale również policjantów, pozbawiają nas
niejednokrotnie oszczędności całego
życia. Mimo szeroko zakrojonych
przez policję działań profilaktycznych,
zarówno na spotkaniach, prelekcjach,
konsultacjach oraz w lokalnych mediach,
dotyczących oszustw i kradzieży, których
ofiarami padają zwłaszcza osoby starsze
i samotne, brzezińska policja odnotowuje
pojedyncze przypadki, w których nasi
seniorzy padają ofiarami oszustów
lub złodziei. Policja apeluje, aby nie
ułatwiać przestępcom życia, ostrzegając
przed nadmiernym zaufaniem wobec
„domok rą żców”. Pamiętajmy –
pomagając innym, pomagasz również
sobie, gdyż następne drzwi, do których
zapuka oszust, mogą należeć do seniora,
którego znasz i kochasz.
g.k.

Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa
w Brzezinach
1 września w powiecie brzezińskim rusza
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Przygotowana przez ekspertów z Komendy
Głównej Policji interaktywna strona internetowa pozwala mieszkańcom na anonimowe
zgłoszenie informacji o zagrożeniach występujących w ich okolicy. W interfejsie mapy
znajduje się 25 różnych kategorii zgłoszeń,
m.in. z kategorii ruchu drogowego, na przykład nieprawidłowe oznakowanie drogi lub
niewłaściwa infrastruktura drogowa oraz
inne, jak choćby dzikie wysypiska śmieci.
Każdy wybierający daną kategorię zgłoszenia może następnie umieścić ją w dowolnym miejscu mapy, w tym również w miejscu zamieszkania lub w najbliższej okolicy.
Następnie zgłoszona przez mieszkańca informacja na podstawie uzyskanych danych lub
w drodze weryfikacji jest potwierdzana przez
policję. Jeśli okaże się prawdziwa, zostanie
umieszczona na mapie.
Należy jednak pamiętać, że strona nie
służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy
korzystać z numerów alarmowych 112 lub
997. Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach prosi o odpowiedzialne korzystanie
z aplikacji.

g.k.

Firma GraLech zatrudni:
Szwaczki
Wysokie zarobki
Praca od zaraz
Umowa o pracę
46 874 25 18

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w czwartek 18 sierpnia - UWAGA -
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Czy fikcyjna firma rzeczywiście daje łatwy zysk przedsiębiorcy,
a kobietom w ciąży wyższy zasiłek macierzyński i rodzicielski?
Internetowe ogłoszenia kuszą: „Oszczędź do
50 proc. kosztów firmy na składkach do ZUS”,
„Optymalizacja składek ZUS”. Oferty płyną od firm, które proponują przedsiębiorcom
zatrudnienie w jednym z państw unijnych na
małą część etatu. Dzięki temu przedsiębiorca
nie musi opłacać składek z tytułu działalności
w Polsce. Czy rzeczywiście tak jest?
Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Moniki Kiełczyńskiej, Regionalnego Rzecznika ZUS
województwa łódzkiego.
Prawo unijne koordynujące systemy ubezpieczeń społecznych mówi o podleganiu ubezpieczeniom społecznym tylko w jednym państwie i uznawaniu tego ubezpieczenia przez
inne państwa UE. Dodatkowo ubezpieczenie z tytułu pracy na etacie ma pierwszeństwo
przed ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia
firmy. Gdzie więc tkwi haczyk, który sprawia,
że przedsiębiorcy mogą na takiej „optymalizacji” więcej stracić niż zyskać?
„Problem polega na tym, że zawarcie samej
umowy o pracę i jej niewykonywanie nie stanowi tytułu do odprowadzania składek. Umowa nie może być zawarta jedynie dla pozoru,
praca musi być faktycznie wykonywana. Wtedy dopiero przedsiębiorca faktycznie nie musi
odprowadzać składek z działalności prowadzonej w kraju” – wyjaśnia Monika Kiełczyńska,

Uzupełnienie
do relacji
z XXVII sesji RM
W trakcie obrad radny Z. Bączyński zaproponował uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłych w ostatnich tygodniach
zasłużonych dla miasta i Rady
obywateli w osobach: ś.p. Jerzego Kochanowskiego i ś.p. Stefana Pazurka. Rada przychyliła się
do tego wniosku.
Red.

Regionalny Rzecznik ZUS województwa
łódzkiego.
ZUS współpracuje z instytucjami zabezpieczenia społecznego w całej UE i wymienia
się informacjami. Zagraniczne instytucje weryfikują, czy osoba posiadająca tytuł do ubezpieczenia z tytułu pracy na części etatu i z minimalnym wynagrodzeniem rzeczywiście
powinna podlegać pod system zabezpieczenia
społecznego danego kraju. W tym celu sprawdza, czy obowiązki wynikające z umowy o pracę były rzeczywiście wykonywane i czy są na to
mocne dowody.
„Jeśli weryfikacja kończy się negatywnie,
przedsiębiorca ponosi dodatkowe koszty: prócz
tego, co musi zapłacić firmie, która pozornie
zatrudnia go za granicą, musi opłacić składki,
których nie odprowadził do ZUS wraz z odsetkami” – dodaje M. Kiełczewska.
Mało przyjemne konsekwencje czekają też
osoby, które uwierzyły w slogan dot. wyższego
zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego. Na
rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które oferują pomoc w założeniu fikcyjnej firmy, w celu
uzyskania wysokiego zasiłku z ubezpieczenia
chorobowego. Oferta taka dotyczy szczególnie
kobiet w ciąży. Jeszcze w ubiegłym roku obowiązywały przepisy, które dawały możliwość
opłacenia jednej lub dwóch wysokich składek
na ubezpieczenie społeczne i późniejsze pobieranie równie wysokiego zasiłku (sięgającego nawet 10 tys. zł). W tym roku do wypłaty zasiłku
liczy się całe 12 miesięcy. Firmy jednak nadal
proponują zakładanie fikcyjnych działalności

gospodarczych w celu podniesienia sobie kwoty zasiłku przez kilkumiesięczną działalność.
„Tu jednak znowu dochodzimy do podobnej sytuacji co zatrudnienie za granicą. W celu
uzyskania zasiłku nie wystarczy zarejestrować
działalności, ale trzeba ją realnie prowadzić.
ZUS zaś może te realia zweryfikować. W ubiegłym roku w jednej tylko firmie >>wspomagającej<< zakładanie działalności ZUS zakwestionował ubezpieczenie, a więc i prawo do
zasiłku 150 osobom. W takich przypadkach
ZUS może powiadamiać prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa” – dodaje M.
Kiełczewska.

g.k.

Wakacyjne podróże
z biblioteką
Na sierpień Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała cykl prelekcji pod hasłem
„Spotkania przy wspólnym stole z bohaterami książki >>W pustyni i w puszczy<<”. Rok 2016 to bowiem rok Henryka
Sienkiewicza.
Mowa będzie o dzieciństwie pisarza noblisty i niezwykłych przygodach
jego dziecięcych bohaterów „W pustyni
i w puszczy” Stasia i Nel. Prelekcjom towarzyszyć będzie wystawa na temat polskich cudów natury – skał, gór, jezior, jaskiń czy przylądków. Miejska Biblioteka
Publiczna serdecznie zaprasza.
TOM

◉ Cierpisz z powodu dolegliwości bólowych?
◉ Ból utrudnia Ci codzienne funkcjonowanie?

Nie czekaj kilku miesięcy na rehabilitację
Przyjdź już dziś, Ceny już od 8 zł! Bez kolejek!
Przy zakupie 10 zabiegów, 2 zabiegi gratis*

Centrum Rehabilitacji BREMED, Sienkiewicza 87, Tel. 46 874 10 87

Brzeziny – szlak turystyczny (cz. I)
Fara
i okolica
03. 08. 2016 r.

1. Nagrobek Urszuli Leżańskiej
dłuta Jana Michałowicza z Urzędowa,
ok. 1563-1568.
Proponowany szlak turystyczny prowadzi
po ważniejszych zabytkach i miejscach
historycznych miasta. Dobrze się składa,
że jego początek i zakończenie znajdują
się przy parkingach, a przy tym niedaleko
przystanków.
Na naturalnym wzniesieniu w roku 1321
ufundowano gotycką farę, najstarszą świątynię Brzezin. Wielokrotnie przebudowywana,
odnawiana w 1856 i 1934 r. Płaski strop belkowy skrywa ślady pierwotnego, gotyckiego
sklepienia. W nawie głównej znajdują się organy barokowe z 1654 r. sprowadzone ze Starego Sącza. Ponad ołtarzem głównym rozpięta jest złocona rama barokowa z ok. 1700
r. W środku nawy na prawym ołtarzyku postawiono rzeźbę św. Mikołaja z Bari – późnogotycką z pocz. XVI w. Z zabytków ruchomych na uwagę zasługują: relikwiarz srebrny
w kształcie krzyża z drewienkiem Krzyża
Świętego (pacyfikał), z herbem Brzezin i datą
1678 oraz srebrna monstrancja wieżyczkowa
z I poł. XVII w.
Od strony północnej nawy w roku 1619
mieszczanin Paweł Miedzianka dobudował
kaplicę św. Krzyża. Przechowuje ona obecnie rzeźby nagrobne, dzięki którym Brzeziny
zachowują swoją wysoką rangę w sztuce renesansowej Polski. Najważniejszą rzeźbą Polski środkowej jest zapewne nagrobek Urszuli

Leżańskiej, teściowej Jakuba Lasockiego, wykonany z pińczowskiego piaskowca przez samego Jana Michałowicza z Urzędowa w okresie 1563-1568. Figura renesansowej damy jest
pełna uroku i wytworności. Nagrobek posiada także bogatą dekorację rzeźbiarską z liści
akantu i winnych gron.
Na przeciwległej ścianie wmurowano
same tylko płyty nagrobne właścicieli Brzezin – Lasockich – dłuta rzymianina Bernardina Zanobiego z 1535 r. Stanisław Lasocki
przedstawiony jest w zbroi rycerskiej w stylu
renesansu włoskiego; rzeźba należy do wybitniejszych portretów I poł. XVI w. Nagrobek
Lasockiej odznacza się tym samym frontalnym ujęciem i portretowością; stosownie dla
kobiety ręce w modlitewnym geście harmonizują z liniami pionowymi szaty. W pobliżu, na ścianie, epitafia (tablice) z I poł. XIX w.
pochowanych księży i dobrodziejów kościoła.
W ścianie kaplicy jest także tablica marmurowa z rytymi postaciami żony i dzieci Tomasza Grzybka przed ukrzyżowanym Chrystusem, zmarłych w 1630 r. na zarazę. Poniżej
wzruszający tekst bolejącego ojca w języku
polskim, późnorenesansowym.
Od południowej strony nawy dobudowano dwie wcześniejsze kaplice. Niższa – późnogotycka – ze sklepieniem gwiaździstym,
żebrowym pochodzi z I poł. XVI w. i kiedyś
miała charakter grobowy. Przylega do niej
kaplica kopułowa, późnorenesansowa, p.w.
Matki Boskiej Różańcowej, fundacji Lasockich z przełomu XVI i XVII stulecia. Wspaniała kopuła symbolizująca niebo, z dekoracją
roślinną z I poł. XVII w. ma nawiązywać do
kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Ołtarz
w kaplicy jest późnorenesansowy z I poł. XVII
w. z rzeźbami męczenników - patronów Polski: św. Wojciecha (apostoła Prus) i św. Stanisława Szczepanowskiego z Krakowa. Nad ołtarzem interesujący duży obraz ofiarowania
Maryi do świątyni jerozolimskiej z XVIII w.
W niszy kaplicy widoczna cenna rzeźba
gotycka z ok. 1500 r. przedstawiająca grupę
Chrystusa w Ogrójcu (przed pojmaniem).
Odosobniony, modlący się i cierpiący Chrystus przeciwstawiony jest – według Ewangelii – śpiącym i budzonym ulubionym apostołom: Piotrowi (z mieczem), Jakubowi i Janowi
(z księgą).
Pod tymi kaplicami mieści się mauzoleum
rodowe Lasockich, właścicieli Brzezin, urządzone ok. 1600 r. W pierwszej krypcie znajdują się dwa murowane sarkofagi obłożone
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piaskowcem, z rzeźbionymi napisami i herbami. Nad grobowcami wmurowano kamienne,
owalne medaliony z popiersiami Lasockich
(także żon) w otokach wieńców laurowych.
Sarkofag lewy mieści groby czterech kolejnych
właścicieli miasta w okresie 1462 – 1600: Michała, Stanisława, Jakuba i Jana. W prawym
sarkofagu spoczywają żony trzech pierwszych
rycerzy. W drugim pomieszczeniu znajduje
się skromny ołtarz. Kości w gablocie pochodzą z pochówku spod posadzki fary z minionych stuleci (po remoncie).
Podobną kryptę grobową znajdujemy dopiero w Warszawie, w katedrze św. Jana.
Wokół kościoła, od średniowiecza do 1826
r. był czynny cmentarz. Dzwonnica z 1930 r.
mieści stary dzwon „Jan” z pocz. XVII w.
Plebanię w stylu klasycystycznym wystawiono w 1890 r. Na jej ogrodzeniu tablica
poświęcona A.F. Modrzewskiemu jako proboszczowi brzezińskiemu z lat 1540 – 1558.
Tu pisał łacińskie traktaty – „Mowy o karze
za mężobójstwo” w latach 1543 – 1546. Obok
mały parking. W ogrodzie fary odkryto najstarsze ślady osadnictwa pochodzące z I-II w.
po Chrystusie. Nad stawem jest kapliczka św.
Jana Nepomucena z Czech, patrona wód i tajemnicy spowiedzi. Jeszcze w XIX w . było pod
nią najsłynniejsze źródło wody pitnej. Z powstaniem stawu (naukowo: z ostatniego zlodowacenia, kilkanaście tysięcy lat temu) wiąże
się następująca legenda, godna miasta piwowarów. Otóż w tym miejscu przed stuleciami
stała karczma. Pijącym tam piwo i gorzałkę
biesiadnikom przeszkadzały dźwięki mszy
i modlitw dochodzące z sąsiadującej fary. Rozeźleni pijacy poczęli rzucać obelgi pod adresem świątyni. W tej samej chwili dopustem
Bożym woda – staw pochłonęły grzeszników.
W pobliżu stawu, przy studzience, do r.
1722 stał klasztorek sióstr, już zapomniany.
Tylko (!) do niego prowadził legendarny korytarz podziemny (od wyżej omawianej) krypty
fary. Od klasztorku szedł przez staw most na
palach do dworu Lasockich, który stał do ok.
1870 r. przy ulicy Stare Miasto (J. Piłsudskiego). Groblę stawu Probka przy upuście hitlerowcy zbudowali z nagrobków (macew) z żydowskiego cmentarza.
Groblą przez park założony po 1945 r.,
obsadzony kilkanaście lat temu szlachetnymi sadzonkami, udajemy się do Muzeum
Regionalnego.
Jerzy Kołodziej
foto: Robert Wodzyński

Serwis informacyjny Miasta Brzeziny:
Kultura, sport, zdrowie, edukacja: wyślij SMS o treści TAK.KU na numer 664 079 910 Drogi, zagrożenia pogodowe, awarie: wyślij
SMS o treści TAK.KR na numer 664 079 910 Ekologia, konkursy: wyślij SMS o treści TAK.EK na numer 664 079 910
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Odpust
u św. Anny
Uroczysta suma, w której oprócz wiernych uczestniczyli ze sztandarem przedstawiciele oddziału rejonowego Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brzezinach, zakończyła się procesją
wokół kościoła i litanią do św. Anny oraz
udzieleniem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Tradycją odpustową w najmniejszym
brzezińskim kościele są tzw. „ciasteczka
św. Anny”. W tym roku członkowie Komitetu Odnowy Kościoła św. Anny, którzy
opiekują się zabytkową świątynią i dzięki
których wieloletnim staraniom przywracana jest jej dawna świetność, przygotowali i rozdali uczestnikom odpustu aż 1,5
tysiąca ciastek.
Na zakończenie mszy ks. Mariusz
Wojturski złożył podziękowania i wyrazy
wdzięczności wszystkim, którzy troszczą się o kościół św. Anny: Komitetowi
Odnowy Kościoła św. Anny, ofiarodawcom, dobroczyńcom, sponsorom, fundatorom i innym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do tego, aby
świątynia po renowacji i odnowie stawała
się coraz piękniejsza.
Kościół św. Anny czeka jeszcze na
renowację głównego ołtarza, której koszt
szacowany jest na ponad 100 tys. złotych.
g.k.

c.d. ze str. 1

03. 08. 2016 r.

XI Zlot Motocyklistów
na ziemi brzezińskiej
03. 08. 2016 r.
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c.d. ze str. 1

Z parkingu pod urzędem kawalkada motocykli wyruszyła na paradny
przejazd po ziemi brzezińskiej. Trasa
wiodła przez Kołacin, Wolę Cyrusową, Tadzin, Brzeziny, Witkowice, Pustułkę, Gałkówek Kolonię, Jordanów
i Małczew do klasztoru oo. Franciszkanów, gdzie po godzinie 15 odprawiono mszę w intencji motocyklistów.
Wiele pięknych maszyn ustawiło się
na parkingu klasztornym, lecz o. Benedykt Kordula przestrzegał: „Można mieć najdroższy motocykl, ale nie
można zapomnieć, że na drodze nie
jest się samemu, a inni też chcą się cieszyć zdrowiem i życiem.”
W planie zlotu przewidziano również wystąpienie przedstawiciela policji, który mówił o bezpieczeństwie na
drodze. „Motocykliści to niewątpliwie
ludzie z pasją, a ich hobby to wspaniały sposób spędzania wolnego czasu”
– mówił starosta brzeziński Edmund
Kotecki.
Kilkuset motocyklistów z całego
województwa zwiedziło tego dnia ziemię brzezińską, podziwiając nie tylko jej uroki, ale również zatrzymując się przy miejscach pamięci. Było
wśród nich wielu brzezinian, którzy,
jak mówił Jacek Góratowski – założyciel forum www.motocykle-brzeziny.pl, planują w przyszłym roku przyjechać już jako samodzielny klub lub
stowarzyszenie.
Na zakończenie zlotu wszyscy
uczestnicy otrzymali przekazane
przez Urząd Marszałkowski mapy
z atrakcjami województwa łódzkiego oraz pamiątkowe tabliczki z logo
XI Zlotu Motocyklistów w Powiecie
Brzezińskim.
TOM
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W 72. rocznicę wybuchu

03. 08. 2016 r.

powstania warszawskiego

W poniedziałek 1 sierpnia o godz.
17.00 w Brzezinach w 72. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego rozległo się wycie syren. Na jedną minutę na chodnikach zatrzymali się piesi,
a ruch samochodowy zamarł.
Przed tablicą upamiętniającą żołnierzy września i Polski Walczącej
zamontowaną przy klasztorze oo.
Franciszkanów w Brzezinach zebrali się przedstawiciele władz miasta,
brzezińscy kibice fanklubu Widzewa oraz członkowie stowarzyszenia
„Patriotyczne Brzeziny”. Minutą ciszy uczcili pamięć poległych w powstaniu warszawskim bohaterów.
Wzniesiono patriotyczne okrzyki,
następnie złożono kwiaty i zapa-

lono znicze.
Włodarzy Brzezin reprezentowali
z-ca burmistrza Justyna Nowak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zofia Krawczyk oraz sekretarz miasta
Grażyna Dziedzic. Wiązankę kwiatów złożyli także przedstawiciele
lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, reprezentowanych przez
radne miejskie Grażynę Pietrasik
i Ilonę Skipor oraz radną powiatu
Renatę Kobierę. Kwiaty złożyli również przedstawiciele stowarzyszenia
„Patriotyczne Brzeziny” i kibice Widzewa.
„Dzisiejsze uroczystości traktujemy
nie jako celebrowanie klęski kolejnego zrywu patriotycz-

nego, ale po to, by w chwili ciszy
i zadumy oddać hołd walczącym za
ojczyznę. Nie oceniamy politycznej
i militarnej decyzji o wybuchu powstania warszawskiego, ale chcemy
uczcić pamięć ludzi, którzy walczyli o wolność” – mówił Grzegorz Panek, prezes stowarzyszenia „Patriotyczne Brzeziny”.
Młodzi
brzezińscy
patrioci
planują również 1 września
o godz. 4.30 na grobach polskich
żołnierzy na cmentarzu w Brzezinach złożyć kwiaty, a później
odwiedzić wszystkie kwatery wojskowe na cmentarzach powiatu
brzezińskiego, aby złożyć kwiaty
i zapalić znicze na grobach żołnierzy września 1939 roku.
g.k.
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gmina

Szkoła
Nowych
Możliwości
w Bogdance
28 lipca Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na
realizację projektu „Szkoła Nowych
Możliwości w Bogdance” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 .
Jest to zadanie o wartości blisko
280 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich ma wynieść 237.261,33 zł, a z dotacji celowej
22.330,48 zł. Wkład własny gminy to
19.539,17 zł.
Projekt ma być rea lizowany
od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2018, a jego efektem będzie m.in.
rozwój u uczniów Szkoły Podstawowej w Bogdance kluczowych kompetencji matematyczno-przyrodniczych
i językowych, kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, polepszenie warunków nauczania szczególnie w zakresie przyrody
i logopedii oraz indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi i młodszymi. Ponadto
w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów
do zajęć z j. angielskiego, z przedsiębiorczości, z matematyki. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne do terapii logopedycznej,
do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
z j. polskiego.
Wyposażona zostanie pracownia
przyrodnicza m.innymi w lupy, lornetki, zestawy preparatów mikroskopowych, termometry, barometry, wiatromierze, higrometry, atlasy i inne
niezbędne pomoce.
TOM

Brzeziny

Audyty energetyczne

dla siedmiu obiektów ukończone
Gmina Brzeziny dzięki przynależności do Stowarzyszenia Łódzki
Obszar Metropolitarny w ramach
zintegrowanych inwestycji terytorialnych będzie modernizować siedem obiektów. Właśnie zakończył
się pierwszy etap prac związanych
z przygotowaniem dokumentów
do złożenia wniosku w tym zakresie – tj. opracowanie audytów
energetycznych.
Dotyczyły one siedmiu obiektów, które mają być termomodernizowane – szkół podstawowych w Bogdance, Dąbrówce
Dużej i Gałkówku Kolonii, Gimnazjum w Przecławiu oraz świetlic
w Przecławiu, Gałkówku Kolonii
i Dąbrówce Małej. Audyty wykazały m.in. potrzeby w zakresie modernizacji źródeł ciepła,
w tym wymiany pieców na bardziej energooszczędne, instalacji ogniw fotowoltaicznych służących ogrzewaniu ciepłej wody,
docieplenia ścian, stropów i podłóg oraz wymiany stolarki okiennej.
Dokumenty przygotowywano od początku kwietnia i na bieżąco przekazywano
projektantowi, z którym umowę zawarto
miesiąc później. Obecnie ma on czas do
15 września na opracowanie projektów
budowlanych oraz kosztorysów.
Trzecim elementem niezbędnym
do złożenia wniosku na termomodernizację jest opracowanie studium wykonalności, na co Gmina już podpisała umowę. Całość dokumentacji
wraz z wnioskiem ma być przekazana
do Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego
do końca roku.
Środki w tym zakresie zostały już zapewnione na podstawie wstępnej fiszki
projektowej, która zakładała, że całkowity koszt termomodernizacji siedmiu
obiektów gminnych wyniesie około
5 mln zł, w tym dofinansowanie unijne
to 3,5 mln zł.

TOM

Nowe książki
dla Gałkówka
Kolonii
Szkoła Podstawowa w Ga łkówku Kolonii otrzymała dotację
na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Decyzja w tym zakresie wpłynęła do Urzędu Gminy w lipcu
i w najbliższych dniach ma być podpisana stosowna umowa. Łącznie dotacja ma
wynieść 4000 zł, z której to kwoty zostaną zakupione m.in. lektury szkolne.
Po powrocie do szkoły z wakacji, uczniowie z Gałkówka Kolonii będą więc mogli się cieszyć licznymi nowościami
wydawniczymi.
TOM
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja
AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane, bez opłat, 505 927 959
AUTO-SKUP KAŻDE 500-484-727
KUPIĘ AUTO DO 1000zł 509-099-286
SPRZEDAM przyczepę traktorową ,wywrotkę
do tyłu 604 607 306
LPG-montaż-serwis, AUTO-Naprawa
600-148-628
SPRZEDAM traktor MF-135, 47 KM, mechanicznie w bardzo dobrym stanie, cena 11.000,-,
604 607 306, 46 874 28 81
PRZYCZEPA 6t, Siewnik 788-264-336
SPRZEDAM HUNDAIA ATOSA 1.0 1999r.,
za 4000,- zł 723-664-775
SPRZEDAM FORD ESCORT Rok produkcji 1997
667-669-116
SPRZEDAM VW Passat 98r. 506-944-176
SKUTER sprzedam stan idealny 516-061-980
SPRZEDAM AUDI A4 Małysz stan perfekcyjny
1,9TDI 604-607-306
SPRZEDAM mini ładowarkę Mustang
604-607-306
SPRZEDAM Żuka -sprawnego 503-150-134
Usługi
TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1,
608 33 44 55 ,rabaty, cena umowna
TAXI „ROBSON”, 532 23 33 03
DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy,
docieplenia, elewacje, poprawki, wnętrza płyty K-G, gładzie, glazura, terakota 669-477-012
ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605 397 614
REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116
ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent, 508 537 104
HYDRAULIK A, glazura, wykończenia,
502 858 882
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych – karcher, 606 495 830
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana
szyb, 508 537 104
ALARMY, domofony – montaż, naprawa,
601 207 689
WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak
do piwa, 889 994 992
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew,
żywopłotów, zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie ogrodzeń, itp.,
44 714 49 45, 605 236 737
UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych
i sprzętu budowlanego, 510 809 025

MYCIE okien, porządki w Twoim domu lub
mieszkaniu, pranie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. „Perfekcyjny
dom”, 887 258 364
POMOC DROGOWA transport maszyn rolniczych, nisko podwoziówka, 665 734 042
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje
meble: kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki,
biurka, nietypowe zabudowy, stoły drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875
DACHY – tanio i solidnie, 661 870 354
ROWERY używane – serwis, naprawa,
sprzedaż, 792 934 565
OGRODZENIA , wiaty, 606 303 471
DACHY – krycie papą termozgrzewalną
i docieplanie stropodachów, 510 109 832
WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376
USŁUGI brukarskie, 507 837 781
DACHY profesjonalnie, papa termozgrzewalna, malowanie, smarowanie – z gwarancją,
500 044 496
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
MATEMATYKA, angielski, tel. 503 141 771
PLISY,ROLE T Y,Ż ALUZ JE- PRODUCENT
507-142-112
www-plisyroletybrzeziny.pl
WYPOSAŻENIE SALI WESELNEJ 500-247-181
MONTAŻ pokryć dachowych 721-160-085
POMPY CIEPŁA-HYDRAULIKA REKUPERACJA
724-633-009
NAPOJE NA WESELA i imprezy okolicznościowe hurtowe ceny, dowóz do klienta
660-170-744
UKŁADANIE kostki brukowej krótkie terminy
kontakt 537-954-994
BUDOWA domów, budynków gospodarczych
783-117-546
BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa,
montaż – producent 503-573-046
DACHY od A do Z 661-870-354
T Y N K I M A S ZY N O W E ,
R E M O N TY,
DOPIEPLENIA 514-723-688
ELEKTRYK- anteny, alarmy,napędy, monitoring, domofony 515-362-050, www.instalmed.pl
PANI CZYŚCIUTKA- sprzątanie-powierzchnie,okna 507-121-173
SKŁAD „BRZEZIŃSKI” zaprasza po najlepszy polski węgiel! ul. Wojska Polskiego 38D
697-977-590
PIACH płukany, siany, żwir, pospułka,
kruszywo 607-638-292
MALOWANIE pokoi i balkonów itp.
600-738-124

OGRODZENIA , klinkier, kamień,łupek, panele,
siatka 604-543-817
ANGIELSKI-korepetycje 607-221-015
AGREGATEM posadzki 696-857-285
BRUKARSTWO 696-857-285
MALOWANIE, remonty 721-958-081
Praca
SZWACZKĘ – wysokie zarobki, ubezpieczenie, 661 121 966
ZATRUDNIĘ fryzjerkę 507-974-929
ZATRUDNIĘ szwaczki – czapki, Przanowice
koło Koluszek, 508 860 054
ZATRUDNIĘ mężczyznę z prawem jazdy,
512 462 175, 514 891 749
FIRMA GRALECH zatrudni pracowników na
produkcję, stałe godziny pracy, umowa o pracę, praca od zaraz, 46 874 25 18, Jordanów 19A
SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki,
umowa o pracę, 506 188 477
EKSPEDIENTKĘ SPOŻYWCZY 500-247-181
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E transport krajowy 5 dni w tygodniu 669-903-180, 601-812-617
PRACA na dachach dzwonić po 18.00,
505-128-289
PRZYJMĘ szwaczkę 790-882-804
SZWACZKI zatrudnię, praca cały rok
663-496-011
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kraj 508-301-062
ZATRUDNIĘ brukarzy i pomocników
508-301-062
ZATRUDNIĘ brygadzistę do kostki brukowej
508-301-062
ZATRUDNIĘ SZWACZKĘ -Sukienki: Tkanina,
dzianina 504-047-314
ZATRUDNIĘ kierowcą 783-951-937
OPERATORA koparki zatrudnię 505-570-166
ZATRUDNIĘ kierowców kat. C+E , praca
w kółkach 606-481-699
ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E kraj 603-793-543
ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E zagranica
603-793-543
HURTOWNIA
budowlana „Tobartus”
w Jeżowie zatrudni specjalistę/stkę ds. sprzedaży, magazyniera oraz kierowcę C+E Hds
601-692-302
PRZYJMĘ pracownika z doświadczeniem na
dachy 661-870-354
ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego kobiety oraz mężczyzn 512-159-406 po godz. 18
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E 501-038-542
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki
514-288-649
ZATRUDNIĘ cukiernika i pomoc cukiernika
(uczeń) 512-462-169
ZATRUDNIĘ prasowaczkę i szwaczki
500-448-129

- UWAGA - kolejne wydanie BIS ukaże się w czwartek 18 sierpnia - UWAGA -

13

03. 08. 2016 r.

drobne ogłoszenia
POSZUKUJĘ pracy w charakterze opiekunki
do dziecka, osoby starszej, chorej , może być
sporadycznie 661-130-119
ZATRUDNIĘ pracownika do pracy na dachach,
prawo jazdy kategorii B 721-160-085
DO SPRZĄTANIA obiektu (sala weselna)
507-526-543
„INSIDE” ZATRUDNI szwaczki, prasowaczkę
Stare Koluszki 7e 602-776-665
ZATRUDNIĘ pracowników do prac remontowo-wykończeniowych 606-697-886
MECHANIKA, elektromechanika samochodowego, samodzielnego zatrudnię. Zgłoszenia osobiste z CV – PPHU DAMISS Południowa
12/14 g.8-17
Z ATRUD N IĘ prz y produkcji mebli
502-148-234
POMOC kuchenna 507-526-543
ZATRUDNIMY ekspedientkę 887-767-311
PRACOWNIKA do myjni samochodowej uczciwego przyjmę 502-778-947
ZATRUDNIĘ murarzy 604-543-817
BRYGADA mixokret 696-85-72-85
KOBIETĘ do sprzątania 722-395-452
PRZYJMĘ pomocnika na dachy 785-534-988
PRZYJMĘ szycie z prasowaniem 662-004-158
ZATRUDNIĘ szwaczki 500-285-518
SZWACZKI i krojczego . Produkcja własna –
Zatrudnię. Nowosolna 602-356-260
Nieruchomości
SPRZEDAM mieszkanie 60m2 w bloku przy ul.
Kulczyńskiego 605-830-668
SPRZEDAM M-3 ROGÓW 503-964-689
SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony
z działką i garażem, Rogów, 503 507 485 strona internetowa tobiks.gratka.pl
DZIAŁKI budowlane ok. 1000 m2 w Brzezinach, ul. Mrocka, atrakcyjne położenie, dostęp
do mediów, 607 167 175 po 16.00
SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach.
Działka ogrodzona gotowa do zagospodarowania, powierzchnia 1500m2 505-879-777
DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok –
Raformacka 16, 502 218 623
SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu
– 120 tys. do negocjacji, IV piętro 604 278 815

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 24m2
(TBS) 603-610-750
DZIAŁKI budowlane 1200 m2, 2400 m2 (Zalesie) sprzedam, 661 076 095
SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2,
Brzeziny, ul. Polna, prąd, woda, 508 301 005,
601 305 357
SPRZEDAM działkę rolno-budowlaną obręb
Wola Cyrusowa Kolonia powierzchnia 4600m222zł/m2 505-128-289
POSIADAM LOKAL do wynajęcia w centrum
Koluszek 40m2 693-450-093
SPRZEDAM M2 Modrzewskiego 2 36m2
512-987-500
POSZUKUJĘ domu lub mieszkania do wynajęcia , Brzeziny i okolice 694-100-077
M-6 sprzedam parter 886-423-100
GARAŻ przy Urzędzie 504-044-904
W kamienicy 40m2 do remontu, bez czynszowe sprzedam
(46) 833-77-08 -wieczorem
MIESZKANIE do wynajęcia 30m2 534-002-398
KUPIĘ mieszkanie w bloku 2/3 pokojowe
531-892-673
SPRZEDAM mieszkanie 42m 2 Brzeziny
ul. Moniuszki 664-811-218
SPRZEDAM M-4 68m2 z garażem Żeromskiego 200.000zł 603-698-833
KUPIĘ mieszkanie w bloku do 50m 2
531-892-673
SPRZEDAM kawalerkę, Rogów Leśna
605-138-765
SPRZEDAM mieszkanie 45m2 (TBS przy
Policji) 501-431-257
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia
na długi okres 535-501-871
SPRZEDAM dom 120m z 2010r Helenów gm.
Brzeziny 380.000,- 606-595-694
SPRZEDAM dom 172m2, działka 1700m2
Moskwa-Nowosolna. Do zamieszkania
601-380-051
MIESZKANIE do wynajęcia 50m2 608-381-009
SPRZEDAM działkę 1,33ha Witkowice
661-900-410,782-342-455
DO WYNAJĘCIA budynek około 150m2 na zakład , magazyn itp. 517-123-830, 504-633-973
SPRZEDAM 1ha Wola Cyrusowa Kolonia
600-645-944

SPRZEDAM 60m 2 ,Bloki, Kulczyńskiego
I piętro 509-044-638
Różne
SKLEP firmowy „Metaloplastyka” zaprasza
na zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii
srebrnej i złotej, naprawy, grawerowanie,
skup złomu srebrnego i złotego, upominki
urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii.
Brzeziny, Targowisko Miejskie.
KUPIĘ zboże, 508 471 814
CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe,
wieńce, silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102
WYPRZEDAŻ węży strażackich, 604 227 209
SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko 80/200 i 120/200, 604 607 306,
46 874 28 81
SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny,
604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM meble antyki, zegar, komodę sypialnia, kufer, sekretarzyk, wypoczynek salon,
604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM piłę BOSH kątową ze stołem profesjonalna 604-607-306
SPRZEDAM meble STYLIUS 791-285-454
LABLADORY – szczenięta, 660 854 640
SPRZEDAM trampolinę profesjonalną NISSAN,
604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM łóżko sypialniane 180/200 markowe, 604 607 306, 46 874 28 81
NAGROBKI GRANITOWE-piwnice Brzeziny
ul. Krakówek 34 503-491-722 -Wojciechowski
ODDAM ziemię z wykopu stawu 505-027-487
SPRZEDAM cegłę klinkierową Roben grafit
1,50szt 509-328-016
SPRZEDAM mieszankę zbożową i pszenżyto
604-358-755
PRZYJMĘ gruz , ziemię 606-607-639
SPRZEDAM cegłę białą i mieszałkę do kiełbasy
80l. 501-420-316
ZAPRASZAMY na zakupy do sklepu elektrycznego Brzeziny, Konstytucji 3-go Maja 4
SPR ZEDAM zamrażarkę i odkurzacz
795-275-764
SPRZEDAM stemple budowlane 607-706-656
SPRZEDAM wózek widłowy, dizel 604-607-306
SPRZEDAM 2 szafy lodówkowe – tanio
603-610-750

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA BRZEZINY” NR POIS.01.01.00-00-102/09

NIE TRAĆ CZASU, PODŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ DO KANALIZACJI SANITARNEJ!
Zyskujesz komfort i wygodę! Oszczędzasz pieniądze! Podnosisz wartość nieruchomości! Chronisz środowisko naturalne!
Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci kanalizacyjnej uzyskasz informacje zgłaszając się osobiście do Zakładu Usług
Komunalnych Spółka z o. o. w Brzezinach ul. Przemysłowa 14 lub drogą telefoniczną:46 8742752 lub 509544177.
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Piłkarze nie pojechali na sparing
Okres przygotowawczy w łódzkiej klasie
okręgowej wkroczył w decydującą
fazę i większość drużyn na pełnych
obrotach szlifuje formę przed zbliżającą
się wielkimi krokami rundą jesienną
nowego sezonu 2016/2017. Kiepsko
niestety idą przygotowania piłkarzom
Startu Brzeziny, którzy nie pojechali
ostatnio na sparing do Niewiadowa.

Czarno-czerwoni sprawdzian formy
ze Stalą Niewiadów występującą
w piotrkowskiej klasie okręgowej mieli
ustalony kilka tygodni temu. Niestety,
szkoleniowiec Jacek Stańdo nie był
w stanie skompletować jedenastki na
to spotkanie i mecz został odwołany.
Absencję większości zawodników
może tłumaczyć okres wakacyjny oraz
sprawy zawodowe i prywatne, jednak
od bardzo dawna nie zdarzyło się,
żeby brzezinianie nie przystąpili do
sparingu. Do startu ligowych zmagań
zostało siedemnaście dni, ale trudno
cokolwiek powiedzieć o formie,
w jakiej znajdują się nasi gracze. Do
klubu w ostatnich dniach, oprócz
powracającego z wypożyczenia do
Jutrzenki Drzewce Roberta Szuberta,

dołączył nowy zawodnik Szymon
Skwarek. Piłkarz pochodzi z BielskaBiałej, gdzie występował w miejscowej
Akademii Piłkarskiej, ale ostatnio
razem z rodzicami przeniósł się do
naszego miasta i właśnie w Starcie
chce kontynuować swoją przygodę
z piłką.
W rundzie jesiennej najtrudniejszymi
rywalami czarno-czerwonych będą
głównie spadkowicze z IV ligi
łódzkiej: LKS Rosanów, Stal Głowno
i MKP-Boruta Zgierz. Ponadto
w walce o awans do wyższej klasy
rozgrywkowej liczyć będą się m.in.
Orzeł Parzęczew, GLKS Dłutów
i Termy Uniejów. Start rozgrywki
rozpocznie w sobotę 20 sierpnia
wyjazdowym meczem z Włókniarzem
Konstantynów Łódzki. Pierwszy mecz
na stadionie miejskim w Brzezinach
zaplanowano na sobotę 27 sierpnia
z Termami Uniejów. Ostatni mecz
ligowy w tym roku odbędzie się
prawdopodobnie w sobotę 19 listopada
z GKS Bedlno.
Dawid Saj

Kolonie młodych karateków
Od 9 do 21 lipca 26 zawodników
brzezińskiej Akademii Sztuk Walki Fight
and Win trenowało i wypoczywało na
koloniach sportowych w miejscowości
Dąbki nad Bałtykiem. W programie
obozu znalazły się, oprócz codziennych
treningów karate, także zajęcia
z samoobrony, strzelectwa sportowego,
piłki nożnej i siatkowej, a także zajęcia
pływackie na basenie zakończone
egzaminem na kartę pływacką. Na
plaży zorganizowano międzynarodowy

turniej karate, w którym udział wzięli
zawodnicy z Akademii Sztuk Walki
Fight and Win, klubu Uechi-Ryu
z Częstochowy i klubu karate z Mińska
na Białorusi.
g.k.

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY
SPRAWY KARNE,
CYWILNE, ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU
DŁUŻNIKA

tel. 663 742 876
537 048 469

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 847 25 39
Posterunek energetyczny 46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna 46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna 46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna 46 874 21 55
Komenda powiatowa straży pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji 46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Miasta w Brzezinach 46 874 22 24
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Muzeum regionalne 46 874 33 82
Biblioteka miejska 46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46 874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1 46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a 46 874 35 03
ul. Konstytucji 3 Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego 5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
TBS 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe (pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84, (pon.–pt.
w godz. 15–7 oraz całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00
Straż Miejska w Brzezinach 46 875 25 65
BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31
e-mail: bis@cpik-brzeziny.pl
www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki
w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Cennik: drobne – 1 zł brutto za 1 słowo
ramkowe – 2 zł brutto za 1 cm kw.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Konrad Pakuła
Druk: Studio Jeden s.c.
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Polski znów
w Rogowie
c.d. ze str. 3

