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Rewelacyjna „Intryga” w brzezińskim muzeum
W niedzielny wieczór 11 września na specjalnie w tym celu rozbudowanej letniej
scenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach odbyło się niecodzienne wydarzenie artystyczne. Po raz pierwszy w historii
znani polscy aktorzy z doskonałym przedstawieniem przyjechali do Brzezin. Na widowni zasiadło blisko 700 widzów.
Niecodzienny charakter niedzielnego
przedstawienia podkreślał fakt, iż „Intrygę” premierowo wystawiono w plenerze, choć aktorzy zagrali ją już po raz
130. Nie zawiodła oczywiście brzezińska publiczność, która przygotowanych
700 miejsc zajęła na długo przed rozpoczęciem spektaklu. Wydarzenie otworzyli burmistrz Marcin Pluta, dyrektor
Muzeum Regionalnego Paweł Zybała

i Honorowy Obywatel Brzezin Zbigniew
Zamachowski.
„Kolejny raz w tym sezonie mamy
wielką przyjemność i zaszczyt podziękować naszemu znakomitemu przyjacielowi Zbigniewowi Zamachowskiemu za
to, że jest z nami i wspólnie z żoną Moniką myślą o nas, podsuwając pomysły,
a my zastanawiamy się, jak je zrealizować
i sfinansować. Jako gospodarz miasta za
to wydarzenie bez precedensu chciałbym
podziękować aktorom Teatru Kamienica
Emiliana Kamińskiego, chciałbym podziękować za to, że zechcieli przyjechać
do Brzezin i bawić nas swoim kunsztem.
Mam nadzieję, że >>Intryga<< pozostanie
nam na długo w pamięci” – powiedział
burmistrz Marcin Pluta.

„Dwa tygodnie temu spotkaliśmy się
na koncercie Ryszarda Rynkowskiego
i wtedy również była wspaniała pogoda.
Dziękuję za tak liczne przybycie. Dziękuję
Zbyszkowi, że namówił swoich przyjaciół,
aby przyjechali do Brzezin, tym bardziej
że pierwsze przesłane do Warszawy zdjęcia naszej sceny nie napawały ich optymizmem. A jednak się udało i jesteśmy
w pięknej scenerii. Dziękuję burmistrzowi Brzezin za wsparcie, gdyż dla Muzeum
Regionalnego było to bardzo duże przedsięwzięcie. Kolejny raz jest okazja, by zaapelować o pomoc dla Adasia Kernera.
c.d. na str. 7
g.k.
Fotorelacja str. IV,V,VI

Dziś mogę nadrobić to, co kiedyś straciłem
– rozmowa z Ryszardem Rynkowskim, piosenkarzem, kompozytorem, gwiazdą
polskiej piosenki, gościem cyklu koncertów „U Zbyszka na podwórku”
str.VIII,IX,X
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Wójt Gminy Brzeziny Barbara Hojnacka i Starosta Brzeziński Edmund Kotecki
SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA ZAANGAŻOWANIE W ORGANIZACJĘ
DOŻYNEK GMINNO-POWIATOWYCH DĄBRÓWKA DUŻA 2016
Księdzu Dziekanowi Markowi Balcerakowi
Proboszczowi Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach,
Kanclerzowi Kurii Metropolitalnej Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Traczowi,
Proboszczowi Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzezinach
Księdzu Mariuszowi Wojturskiemu,
Ojcu Gwardianowi Konstantemu Ciarankowi,
Pocztom Sztandarowym,
Pracownikom Urzędu Gminy Brzeziny,
Starostom Dożynek Pani Sylwii Skóra i Panu Tomaszowi Kobusowi,
Dyrekcji, Pracownikom i Uczniom Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej,
Orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu,
Orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej w Syberii,
Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Brzezinach,
Delegacjom Wieńcowym z gmin Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów,
Licznie reprezentowanym Kołom Gospodyń Wiejskich i Sołectwom z terenu Gminy Brzeziny
(wymienionym szczegółowo na stronie II),
Mieszkańcom Sołectwa Dąbrówka Duża i wszystkim licznie zgromadzonym uczestnikom Święta Plonów.

Łódzki Urząd Wojewódzki
zaprasza organizacje
pozarządowe do udziału
w spotkaniu
informacyjnym
dla osób zainteresowanych
Konkursem Fundusz
Inicjatyw
Obywatelskich 2017,
które odbędzie się
15.09.2016 r.
w godz. 10.00 – 13.30
w Urzędzie Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 104
(Duża Sala Obrad).
Zgłoszenia przyjmowane
są mailwo:
angelika.kujawa@lodz.uw.gov.pl

GRATULUJEMY
uczestnikom VIII Powiatowego Konkursu Orki
I DZIĘKUJEMY ZA POMOC W ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Komisji Konkursowej w składzie:
Ryszard Balcerak – przewodniczący, Arkadiusz Krakowiak,
Justyna Kubiak i Tadeusz Leszek Selwakowski
oraz Danielowi i Grzegorzowi Kowalskim,
którzy udostępnili swoje gospodarstwo rolne
do celów organizacji konkursu.
VIII Powiatowy Konkurs Orki wsparli:
Samorząd Województwa Łódzkiego,
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu,
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Punkt Terenowy KRUS
w Brzezinach,
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
i PPHU Farmasz Jerzy Sobociński ze Starych Koluszek,
Stacja Paliw ORION w Dąbrówce Dużej,
którzy ufundowali nagrody dla uczestników.
Tegoroczną edycję uatrakcyjniła także grupa miłośników
starych ciągników:
Zbigniew Szeleszczyk, Piotr Kin i Paweł Sadłowski,
do których także kierujemy słowa wdzięczności.
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”
Jolanta Wojciechowska

ogłoszenie płatne
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Dożynki Prezydenckie
2016 w Spale
Tegoroczne Dożynki Prezydenckie ściągnęły do Spały tysiące rolników i miłośników folkloru. Uczestniczył w nich także wicestarosta
brzeziński Roman Sasin.
Święto plonów trwało dwa dni. W sobotę odbył się konkurs wieńców dożynkowych
przygotowanych przez wszystkie województwa. Zwycięstwo przypadło mieszkańcom województwa lubelskiego z miejscowości Gęsia
Wólka. Główne uroczystości rozpoczęła w niedzielę msza w kościele polowym AK w Spale, w której uczestniczyli prezydent Andrzeja
Duda z małżonką, parlamentarzyści i samorządowcy z całej Polski.
Bezpośrednio po niej dożynkowy korowód
prowadzony przez parę prezydencką ruszył na
stadion Centralnego Ośrodka Sportu w Spale.
Po raz pierwszy grupom wieńcowym z całej
Polski towarzyszyły wieńce z Litwy – rejon wileński, Ukrainy – obwód lwowski, polska wieś
Strzelczyska i z Czech – Zaolzie.
Na stadionie zgodnie z ceremoniałem dożynkowym starostowie dożynek przekazali
prezydentowi chleb wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów.
„Dziękuję za ten chleb wypieczony z mąki
z tegorocznych plonów, owoc ciężkiej pracy rolnika, uświęcony tradycją naszych ojców, będę
go dzielił sprawiedliwie, tak by go w Polsce nie
zabrakło i dla wszystkich starczyło. Szczęść
Boże” – powiedział Prezydent Andrzej Duda.
W dalszej części przemówienia przypomniał o chwalebnym wkładzie rolników w walkę o wolną Polskę, dziękował za ich trud w codziennej pracy wymagającej wielkiego wysiłku
i ogromnej wiedzy, dzięki której polska żywność jest znana i ceniona na całym świecie.
Podkreślił, że bezpieczeństwo żywnościowe
ma charakter absolutnie strategiczny, mówił
o konieczności zabezpieczenia rolników przed
skutkami klęsk żywiołowych i projekcie ustawy
dotyczącej tej kwestii.
Następnie na scenie prezentowały się zespoły ludowe z całej Polski.
Dla licznie przybyłych gości przygotowano
Miasteczko Regionów, w którym swoje stoiska
miały wszystkie województwa. Prezentowano
ludowe rękodzieło oraz tradycyjne regionalne
przysmaki. Nie zabrakło stoiska z terenu powiatu brzezińskiego. Przygotowane przez firmę
„Piórkowski” pyszności cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Na tegorocznych Dożynkach Prezydenckich w Spale starostwo brzezińskie reprezentował wicestarosta Roman Sasin.
z.p.
Fotorelacja str.VII

Wszystkim, którzy okazali pomoc
i wsparcie w dniach odchodzenia
mojego Taty
oraz za wszystkie złożone kondolencje
i wyrazy współczucia, z całego serca DZIĘKUJĘ.

Edmund Kotecki z Rodziną

Szkoła Języka Angielskiego
English 4 you and me Agnieszki Fijałkowskiej
serdecznie zaprasza
dzieci, młodzież
i dorosłych na zajęcia
ul. Małczewska 48, Brzeziny
ul. Wojska Polskiego 26, Rogów,
Gminna Biblioteka Publiczna, tel. 692 775 167
OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o ul. Św. Anny 57,
95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 21 o powierzchni użytkowej 24,30 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 1,00 zł
2. wadium – 29,89 zł.
3. postąpienie nie mniej niż – 0,01 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny
VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 29.09.2016 r. o godz. 9.00
w siedzibie Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na
konto TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781
0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium
znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty
wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2016
W tym roku hasłem przewodnim EDD jest
„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią
– świątynie, arcydzieła, pomniki”, które
wskazuje na duchowy aspekt kultury i dziedzictwa narodowego. Warto zatem spojrzeć na kulturę i sztukę jako treści o znaczeniu społeczno-religijno-twórczym.
Organizatorem brzezińskich obchodów Europejskiego Dnia Dziedzictwa jest
Muzeum Regionalne w Brzezinach. W sobotę 17 września będzie można skorzystać z propozycji muzeum i poznać bliżej
tajemnice lokalnych zabytków. W programie znalazły się następujące atrakcje:
tajemnice brzezińskich świątyń (zwiedzanie z przewodnikiem), wypiek „chleba

Przebudowa linii
energetycznej
na Moniuszki

W okolicach ulicy Moniuszki trwa
przebudowa istniejącej infrastruktury
energetycznej, usuwane są m.in. niektóre słupy, gdyż część linii będzie obecnie
przebiegała pod ziemią. Jak wyjaśnia Sylwester Guzek – kierownik Wydziału Majątku Sieciowego z Rejonu Energetycznego
w Łowiczu – inwestycja ta jest związana
z powstaniem nowoczesnej stacji elektroenergetycznej, która zastąpi dotychczasową, znajdującą się na skrzyżowaniu ulic
Moniuszki i Żeromskiego. Planowane zakończenie prac przewidywane jest jeszcze
we wrześniu.
TOM

pielgrzyma”, kino plenerowe „Jak świętowali brzezinianie w latach 70-tych XX
wieku”. Obchody rozpoczynają się o godz.
18:00 przy placu Św. Anny.
Europejskie Dni Dziedzictwa to projekt społeczno-edukacyjny, a zarazem największe święto zabytków w Europie. Inicjatorami była Rada Europy oraz Unia
Europejska, a pomysłodawcą francuski
minister kultury, który w roku 1985 zaproponował rozszerzenie na obszar całej
Europy francuskich Dni Otwartych Zabytków. Celem inicjatywy jest szerzenie
wiedzy na temat kultury i historii, a także uświadamianie różnorodności kulturowej regionu. Co roku we wrześniu miasta z państw biorących udział w EDD

udostępniają zwiedzającym zabytkowe
obiekty kultury, a do tego często organizują warsztaty, wykłady i wystawy. Dzięki temu zainteresowani mogą bezpłatnie zwiedzić wiele obiektów w regionie,
a także wziąć udział w prelekcjach. Jest to
doskonała okazja, żeby pogłębić wiedzę
o regionalnym bogactwie i różnorodności kulturalnej. Polska dołączyła do tego
projektu w roku 1993.
Wydarzenie patronatem honorowym
objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Kultury
i Dziedzictwa Kulturowego. Więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym: http://edd.nid.pl/.
JLB

W niedzielę finał Brzezińskiej Ligi Orlikowej
Najbliższa niedziela 17 września przyniesie odpowiedź kto zostanie zwycięzcą
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie
2015/2016. Tego dnia na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 odbędzie się mecz
o trzecie miejsce i wielki finał. Organizatorzy zadbają o odpowiednią oprawę, a podczas imprezy przeprowadzą zbiórkę pieniędzy na rzecz chorego chłopca.
Dwa tygodnie temu poznaliśmy
pary półfinałowe, które ostatnio rozegrały między sobą pierwsze mecze.
Zdrowie Rogów po emocjonującym pojedynku wygrało 5:2 z OKS, a w drugim meczu Misie identycznym rezultatem pokonały Relaks 50+. Spotkania
rewanżowe obyły się bez niespodzianek. Zdrowie pokonało 5:4 OKS, Misie
zremisowały 3:3 z Relaksem 50+. Tym
samym o mistrzowsk i t y tuł zagrają Zdrowie Rogów
i Misie, a o trzecie
miejsce OKS z Relaksem 50+.
Impreza f inał ow a
odbędzie
się w niedzielę 17
września. Najpierw
o godzinie 16:30
na sztuczną murawę przy Szkole
Podstawowej nr 2
wybiegną drużyny
OKS i Relaksu 50+,
a o godzinie 18:00

w wielkim finale Zdrowie Rogów spotka się z Misiami. Podczas eventu będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na
rzecz chorego Adasia Kernera. Chłopiec urodził się z rzadką chorobą genetyczną – zespołem Aperta i aby uratować jego życie, potrzebnych jest kilka
kosztownych operacji. Dlatego organizatorzy zapraszają na mecze finałowe
wszystkich mieszkańców miasta i okolic, którzy zechcą obejrzeć futbolowe
zawody i wesprzeć szczytny cel.
Dawid Saj

Zakład z tradycjami zatrudni
szwaczki i chałupniczki.
Stała praca, dogodne warunki.

Tel. 606 769 490
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Nieznane oblicze Iranu

7 września członkowie Brzezińskiego
Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi
Duchem" mieli okazję spotkać się z podróżnikiem Szczepanem Feją. Było to
już dziewiąte tematyczne spotkanie
w ramach projektu „Senior działający
w rozwoju nieustający" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przy pomocy Polcentrum
w Strykowie.
Szczepan Feja to mieszkaniec Koluszek, który osiągnąwszy wiek emerytalny spełnia swoje marzenia odbywając dalekie podróże. Szczególnie
dobrze zna tereny Azji i Afryki. Wiosną u „Młodych Duchem” opowiadał
o Etiopii, Kamerunie, Burkina Faso
i Kenii. Obecne spotkanie poświęcił
natomiast kulturze Iranu. Państwa,
które – jak mówią uczestnicy spotkania – wydawało się całkiem inne, zanim

BOGREX Grzegorz Lipiński

Niesułków Kol. 26
95-010 Stryków

tel. 602 687 528
bogrex@tlen.pl
www.bogrex.pl

-sprzedaż kostki brukowej i granitowej
-kompleksowe usługi brukarskie
-usługi koparko – ładowarką
-roboty ziemne, wykopy
-niwelacja terenu

opowiedział o nim Szczepan Feja. Mówił o religii, pozycji mężczyzn i kobiet,
niezwykłej architekturze, olbrzymich
targowiskach, jak i polskich akcentach
w tym kraju. Nie każdy bowiem wie, że
w czasie II wojny światowej mieszkało
tu 18.000 polskich dzieci, które przybyły wraz z armią generała Andersa. Prelekcji towarzyszyła wystawa zdjęć z Iranu oraz prezentacja książek o tym kraju.
Można było obejrzeć również przykłady tamtejszego rękodzieła. Sekcja kulinarna „Młodych Duchem" oprócz herbaty i słodkości na ten szczególny dzień
przygotowała również polskie danie na

sposób egzotyczny, tzn. knedle z rodzynkami, cynamonem i kurkumą.
„Młodzi Duchem” na następnym
spotkaniu w ramach projektu „Senior
działający w rozwoju nieustający" poznają natomiast niecodzienne naczynia
„Taperware" i będą się uczyć przygotowywać w nich kulinarne specjały. Spotkania „Młodych Duchem" od niedawna
także urozmaicają zakupione w ramach
tego samego projektu gry świetlicowe,
m.in. szachy i karty. Członkowie stowarzyszenia spotykają się w gościnnym
Centrum Promocji i Kultury w każdą
środę w godzinach od 18 do 20.
TOM

W związku z rozpoczęciem kolejnego sezonu zajęć dla dzieci, młodzieży
i dorosłych Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach zaprasza do
składania ofert dotyczących prowadzenia zajęć. Szczegóły zapytania
ofertowego dostępne na stronie internetowej www.cpik.brzeziny.bip-e.
pl w zakładce Zapytania ofertowe i pod numerem tel. 46-874-31-31
wew. 25.

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW
w Brzezinach
ogłasza nabór uzupełniający dzieci
rocznik 2009, 2010, 2011, 2012
Treningi odbywają się na orliku
SP nr 1 i SP nr 2
Informacje i zapisy - 605 474 144
facebook.com/widzew.brzeziny
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Wspomnienie 17 września w bibliotece

W tym roku mija 77 lat jak Związek Radziecki 17 września 1939 r. napadł na
wschodnie rubieże Rzeczpospolitej Polskiej broniącej się wówczas przed wojskami hitlerowskimi. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę
poświęconą zesłaniom na niegościnną Syberię, gdzie w różnych okresach dziejów
Rosjanie deportowali Polaków.

Juliusz Lerman
strzela w medale
W miniony weekend 9-11 września
brzezinianin Juliusz Lerman uczestniczył w 80. Mistrzostwach Polski Seniorów w Łucznictwie rozegranych w Dąbrowie Tarnowskiej. Drużyna Klubu
Sportowego Społem Łódź, w której składzie oprócz absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach znaleźli się także
Marek Szafran, Michał Basiuras i Jakub
Szafarz oraz trener Zbigniew Kowalczyk,
zdobyła aż cztery medale. W konkurencji na olimpijską odległość 70 metrów łodzianie zdobyli srebrny medal, w finale
ustępując jedynie Marymontowi Warszawa. Pozostałe trzy krążki to brązowy na
90 metrów, złoty na 50 m i kolejny brązowy w strzelaniu na 30 m. Warto dodać, że w trzydniowych zawodach brało
udział 21 drużyn z 17 klubów z całej Polski, a łódzka drużyna z udziałem Juliusza
Lermana w każdej konkurencji zdobyła
medal drużynowo. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.
g.k.

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286

Liczne fotografie i dokumenty ilustrują zarówno transport w bydlęcych wagonach na Syberię jak i warunki życia na zesłaniu - ziemianki, w których mieszkano,
czy katorżniczą pracę jaką trzeba było wykonywać. - Wystawa została przygotowana, aby upamiętnić zarówno tych, którzy
nie wrócili z zesłania jak i wszystkich innych Polaków dotkniętych przez sowieckie represje - wyjaśnia bibliotekarka Maria Mroczkowska.
Ekspozycja ta powstała dzięki wykorzystaniu materiałów uzyskanych z Muzeum Pamięci Sybiru będącego oddziałem Muzeum Wojska w Białymstoku.
W jej przygotowaniu pomógł też Maciej
Ciesielski, syn żołnierza armii generała
Andersa, który realizował już wystawy
historyczne wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną. Obecną ekspozycję można

oglądać do końca września w Oddziale dla
Dorosłych.
TOM

MASAŻ klasyczny, masaż
bańką chińską dojazd
do klienta, 602 53 33 79

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

tel. 663 742 876
537 048 469

Zdaje mi się...- to bodaj najważniejsze słowo Szekspirowskiego
"Hamleta". Chcemy uczynić je mottem naszej wędrówki po brzezińskich
świątyniach. Czyż nie "zdaje się nam", że świetnie je znamy? Nic bardziej
mylnego - każda z nich skrywa tajemnice, o których słyszało niewielu.
Kto zwiedził podziemia klasztoru? Widział odrestaurowaną niedawno,
renesansową posadzkę krypty kaplicy Lasockich? Zna historię krzyża
wieńczącego fasadę kościoła św. Ducha czy odkrycia dokonane podczas
prac konserwatorskich w kościele św. Anny w Brzezinach?
Muzeum Regionalne w Brzezinach zaprasza wszystkich na spotkanie
z tajemnicami brzezińskich świątyń, organizowane w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa 2016.
W programie (17 września):
18.00 - spotkanie na Placu św. Anny w Brzezinach
18.00 - zwiedzanie brzezińskich kościołów z przewodnikiem
20.15 - wypiek "chleba pielgrzyma" w piecu chlebowym
(Muzeum Regionalne w Brzezinach).
21.00 - kino plenerowe:
"Jak świętowali brzezinianie w latach 70-tych XX w."
(archiwalne materiały filmowe
ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Brzezinach).
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Rewelacyjna „Intryga” w brzezińskim muzeum
c.d. ze str.1
Dzisiejszy spektakl, podobnie jak koncert sprzed dwóch tygodni, ma charakter charytatywny. Proszę, aby każdy z nas
dołożył cegiełkę finansową, tak aby Adaś
jak najszybciej mógł wyjechać na operację. Prosimy państwa o hojność” – mówił
dyrektor muzeum Paweł Zybała.
„Nie macie państwo pojęcia, jak ja się
cieszę. Biegając kiedyś po tym podwórku, w najśmielszych snach nie marzyłem,
że będę tak licznie państwa gościł i z takiej okazji. To absolutna premiera – nigdy w Brzezinach nie gościło prawdziwe,
zawodowe przedstawienie teatralne i to w
dodatku w plenerze. Zapraszam do zabawy” – mówił Zbigniew Zamachowski.
Kryminał w reżyserii Jana Englerta
opowiada o wielkiej miłości, zdradzie, tajemnicy, która nie może wyjść na jaw, oraz
zagadkowym morderstwie. Warto dodać,

XXIX nadzwyczajna
sesja Rady Miasta
Brzeziny
Projekty uchwał ws. zmian w budżecie
Miasta Brzeziny na 2016 rok oraz zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2016-2019 rozpatrzyli brzezińscy radni 9 września podczas
XXIX nadzwyczajnej sesji RM Brzeziny.
Zmiany dotyczyły przekazania z budżetu miasta kwoty do 8500 zł dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Brzezinach.
Wsparcie finansowe ma być przeznaczone
na zakup fortepianu koncertowego. Radni
przyjęli także uchwałę ws. zmian w WPF
w związku z inwestycją przebudowy infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego,
Małachowskiego – etap II. Na realizację
tego zadania miasto może otrzymać 50%
kosztów kwalifikowalnych. Wartość kosztorysowa inwestycji to 1.738.000 zł.
a.j.

że spektakl został wyróżniony podczas
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka plus komercja” 2014,
a Zbigniew Zamachowski otrzymał tytuł Najlepszego Aktora za rolę detektywa.
Uwadze widowni nie uszło, że 130. przedstawienie było inne od wszystkich jeszcze
z jednego powodu – Zbigniew Zamachowski wplótł w swoją rolę „brzezińskie” akcenty, jak stwierdzenie, że wie, „jak to jest
pochodzić z małego miasteczka”, a zmarli
„chowani są na ul. Kościuszki”.
Blisko dwugodzinne, skrzące się humorem i pełne napięcia przedstawienie
licznie zgromadzona publiczność przyjęła owacją na stojąco.
„Od dzisiaj najlepszą polisą ubezpieczeniową naszego miasta jest Zbigniew
Zamachowski” – mówił po przedstawieniu burmistrz Marcin Pluta, wręczając

aktorom olbrzymi kosz z kwiatami, który
Szymon Bobrowski (aktor odtwarzający
rolę „Doktora”) przekazał później mamie
Zbigniewa Zamachowskiego.
„Gorące brawa dla moich przyjaciół,
gdyż takie przedstawienie nie zdarza się
często. Serdeczne pozdrowienia od reżysera Jana Englerta, który zapewne byłby tutaj z nami, gdyby nie fakt, że jest za granicą” – powiedział Zbigniew Zamachowski.
Po spektaklu gorąco nagradzani brawami artyści nie szczędzili czasu na autografy dla publiczności, nie odmawiali też
wspólnych fotografii. Na prośbę burmistrza Marcina Pluty i Grzegorza Kernera
– ojca Adasia – włączyli się także w akcję
zbiórki środków na operację dla chłopca,
który cierpi na zespół Aperta.
g.k.
Fotorelacja str. IV,V,VI

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

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIASTA BRZEZINY
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia
dyżuruje w każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00-18.00
w pok. nr 127 Urzędu Miasta Brzeziny (I piętro),
przy ul. Sienkiewicza 16.
Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
wydaje odzież codziennie w godz. 9.00-13.00.
Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży
Posiadamy łózeczko dziecięce z wyposażeniem

„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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Ewa Sobkiewicz nowym prezesem zarządu
Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Ewa Sobkiewicz z Brzezin, współwłaścicielka
firmy „Salve Medica”, została w czerwcu prezesem zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Nowa prezes została wybrana na dwuletnią kadencję
i zastąpi Andrzeja Jacka Bliklego, pierwszego
prezesa stowarzyszenia istniejącego od 2008
roku.
„Spotkaliśmy się na uczelni Krzysztofa
Pawłowskiego w Nowym Sączu, gdzie miała powstać katedra firm rodzinnych. Doszliśmy do wniosku, że firmy rodzinne są bardzo
specyficzne z uwagi na sposób zarządzania
i stosunek właścicieli do pracowników. Uznaliśmy, że warto się zrzeszyć, aby wymieniać się
doświadczeniami, by się wspierać, by mówić
jednym głosem” – mówi Andrzej Jacek Blikle.
Do kilkunastu członków - założycieli dołączali kolejni i tak, po blisko ośmiu latach funkcjonowania, stowarzyszenie zrzesza blisko
500 firm rodzinnych. „Takie firmy w gospodarkach rynkowych stanowią większość podmiotów, podczas gdy ich znaczenie zwykło się
marginalizować. Najwięcej firm rodzinnych
to firmy mikro, jednak w naszym stowarzyszeniu są tacy potentaci jak m.in. Konsol, Fakro czy Solaris” – dodaje Andrzej Jacek Blikle.
Głównym celem stowarzyszenia jest
tworzenie opartych na zasadach etycznych
i prawnie możliwych form współdziałania
firm rodzinnych w dziele budowania w Polsce
wolności gospodarczej, państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie
chce aktywizować środowisko firm rodzinnych i uzyskać wpływ na ustawodawstwo
gospodarcze związane z działalnością przedsiębiorstw rodzinnych. Członkowie stowarzyszenia pragną udzielać wsparcia merytorycznego, wymieniać doświadczenia i pogłębiać
edukację właścicieli, ich dzieci i menedżerów
przedsiębiorstw rodzinnych.

Przez lata funkcjonowania stowarzyszenie zorganizowało dwa duże projekty edukacyjne, finansowane przez Unię Europejską,
których budżety wyniosły odpowiednio 1 i 2
miliony euro. „Celem pierwszego było wypracowanie metodologii uczenia firm rodzinnych (czego i jak uczyć oraz jak przygotowywać przyszłych przedsiębiorców rodzinnych
do sukcesji). Efektem było wydawnictwo „Firma w rodzinie czy rodzina w firmie” dostępne
w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jej stronach www. „Drugi projekt zawierał ścieżkę menadżerskich studiów podyplomowych adresowanych do właścicieli firm
rodzinnych. Ponadto stowarzyszenie zrealizowało wysoko oceniony projekt dla małych
przedsiębiorstw na Ukrainie >>Kupujmy razem<<, poświęcony budowaniu grup zakupowych i stosunków między nimi opartych na
zaufaniu” – wyjaśnia Blikle.
1 i 2 września w Hotelu nad Mrogą
w Rochnie odbyło się dwudniowe posiedzenie
nowego 13-osobowego zarządu, poświęcone
budowaniu strategii rozwoju stowarzyszenia
na najbliższe dwa lata, a w perspektywie długofalowej na nadchodzące pięć lat. Zarząd stowarzyszenia spotkał się z burmistrzem Brzezin Marcinem Plutą – wiceprezesem Związku
Miast Polskich. Przez spotkanie z burmistrzem Brzezin stowarzyszenie, zgodnie z ze
swoim celem statutowym, chciało nawiązać
współpracę zarówno z miastem Brzeziny jak
i Związkiem Miast Polskich.
„Nie bez powodu wybrałam Hotel nad
Mrogą. Jestem z Brzezin i należało członkom
zarządu pokazać naszą piękną ziemię brzezińską, a poza tym położenie Brzezin w bezpośrednim sąsiedztwie krzyżujących się autostrad stanowiło dogodną lokalizację dla
wszystkich” – mówi Ewa Sobkiewicz.
Burmistrz Marcin Pluta podczas spotkania z zarządem stowarzyszenia przybliżył

specyfikę miasta, informując o realizowanych zadaniach innowacyjnych, inwestycyjnych i ekologicznych, m.in. w ramach projektów „Brzeziny miasto samowystarczalne
w oparciu o koncepcję Smart City”, „Budowa
zrównoważonego systemu mobilności lokalnej w Brzezinach i dostosowanie do potrzeb
sieci transportu multimodalnego aglomeracji
łódzkiej”, a w ramach Związku Miast Polskich
ustalił termin spotkania zarządów obydwu
stowarzyszeń, które odbędzie się w listopadzie
podczas corocznych „u-Rodzin” Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych organizowanych w Gdańsku.
„Chodzi nam o dostrzeżenie przez polityków i samorządowców lokalnych firm rodzinnych jako podmiotów funkcjonujących
w terenie. To dzięki firmom rodzinnym
przedsiębiorczość w Polsce rozwija się, a firmy
rodzinne poza płaceniem lokalnych podatków budują lokalny patriotyzm, uczą szacunku do ludzi i odpowiedzialności w biznesie.
Naszym celem jest uświadamianie społeczeństwu, że firmy rodzinne to już nie prywaciarze i garażowi dorobkiewicze. Jesteśmy mocno osadzeni lokalnie, związani z otoczeniem,
płacimy podatki i zatrudniamy pracowników.
Z powiatu brzezińskiego w stowarzyszeniu
nie ma żadnej firmy rodzinnej, dlatego pojawia się szansa na budowanie samoświadomości, swojej roli w społeczeństwie. Zachęcam do włączenia się w struktury naszego
stowarzyszenia i zrobienia czegoś dla siebie, ale również dla innych takich jak nasza
firm rodzinnych. Stowarzyszenie funkcjonuje poprzez koła zakładane w różnych miastach Polski. Gdy koła osiągają liczebność 30
członków, tworzony jest oddział. W ubiegłym
roku, dzięki moim staraniom, jako pierwszy
utworzony został oddział w Łodzi, obecnie
utworzono oddziały małopolski i śląski, i tworzą się kolejne. Oddziały ze względu na swoją liczebność mają większą siłę oddziaływania na otoczenie. Moją zasługą, jako prezesa
stowarzyszenia, jest nawiązanie współpracy
z Ministerstwem Rozwoju, które pracuje nad
przekształcaniem jednoosobowej działalności gospodarczej w inną strukturę bezpieczną dla właścicieli. Mało kto zdaje sobie sprawę, że jednoosobowa firma działa tak długo,
jak długo żyje jej właściciel. Z chwilą śmierci
właściciela firma umiera razem z nim, a wtedy rozpoczynają się problemy dla rodziny
(sukcesorów). Stowarzyszenie korzysta z wiedzy i doświadczenia innych firm rodzinnych,
ze spotkań, z tradycji i wzajemnego wsparcia. My, jako firmy rodzinne, chcemy być dostrzeżeni, gdyż pracujemy dla Polski. Warto
zajrzeć na portal firmyrodzinne.pl i wstąpić
do stowarzyszenia” – mówi Ewa Sobkiewicz.
g.k.
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Spotkanie z policjantem w Jedynce

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach duży nacisk
kładzie się na bezpieczeństwo oraz edukację
związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci grup

przedszkolnych oraz klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą, jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. W ramach tej
edukacji 7 września uczniowie brzezińskiej

Szkoła J. ANGIELSKIEGO Big Ben

zaprasza na kursy j. angielskiego
już od 4 roku życia
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18, Rogów – Gminna Biblioteka Publiczna

Anna Lipińska tel. 608 445 382

Jedynki uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach sierżantem sztabowym Arturem Nogalskim. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Policjant
omówił zasady poruszania się po ulicy,
chodniku i podczas jazdy rowerem, a także zasady zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, takich jak burza czy atak psa.
Sierżant Nogalski zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi osobami oraz omówił
sposoby ich unikania. Ponadto podkreślił,
jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe,
które każdy uczeń powinien posiadać. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, zadawały też dużo pytań. Doskonale
znały numery alarmowe i zasady poruszania się po drogach. Na zakończenie wszyscy
uczniowie otrzymali od policjanta upominki w postaci odblasków, które będą przypominały nie tylko o tym ważnym i pouczającym spotkaniu, ale też przyczynią się do
zwiększenia bezpieczeństwa podczas drogi
do i ze szkoły. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom z osobą,
do której zawsze i w każdej sytuacji można
zwrócić się o pomoc.
g.k.

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

Poznawali grzyby
z SANEPIDEM

30 sierpnia pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej prezentowali na rynku miejskim w Brzezinach wystawę
poświęconą trującym grzybom.

kiełbaski i kaszankę, a uczestnicy spotkania rozmaite słodkości.

Na zakończenie wakacji w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Słoneczko" zorganizowano rodzinny piknik. Ośrodek zapewnił

„Taki grill to okazja, abyśmy wszyscy
się spotkali, gdyż na co dzień każdy przyjeżdża na swoje zajęcia” – wskazuje Wioletta Bartyzel, członek zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom",
w ramach którego funkcjonuje „Słoneczko". Poprzedni grill stowarzyszenie zorganizowało z okazji Dnia Dziecka w Ognisku Miłości w Olszy.
TOM

Nowy rok w ZSS

„Rozpoczyna się czas grzybobrania
i chcieliśmy przypomnieć, że niektóre trujące grzyby są bardzo podobne do jadalnych” – wyjaśnia Barbara Kosma, specjalista ds. oświaty i promocji zdrowia. Łącznie
na kilku planszach zaprezentowano około
40 grzybów występujących w okolicznych
lasach. Plansze udostępniła Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, gdzie
zatrudniony jest także grzyboznawca,
który może bezpłatnie pomóc ocenić, czy
dane grzyby nie są trujące. Grzyboznawcy
wydają także stosowne atesty sprzedawcom, gdyż – jak wyjaśnia Barbara Kosma
– bez odpowiedniego certyfikatu nie można sprzedawać grzybów, także na lokalnym rynku.
TOM
będzie również dwoje uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.
W ramach przygotowań do nowego
roku szkolnego w okresie wakacyjnym
w ZSS przeprowadzono drobne naprawy,
pomalowano pomieszczenie przeznaczone na świetlicę szkolną oraz klatkę schodową, wymieniono uszkodzone drzwi,
wykonano również prace konserwatorskie
na placu zabaw.
TOM

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E,

501 038 542
Do brzezińskiego Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczać będzie łącznie 47 uczniów, w tym do
Szkoły Podstawowej 17, do gimnazjum
13 oraz 13 do Szkoły Przysposabiającej
do Pracy. Dwoje uczniów będzie realizować zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,

Akcja ,,SERCE DLA ADASIA”

odbędzie się 1 października 2016 r.
na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach
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Nowy rok szkolny w LO i ZSP

pierwszą i Edmund Kotecki wskazywał
potrzebę dobrej promocji szkoły. Dziękowano także Iwonie Świniarskiej, która kierowała placówką przez minione
dziewięć miesięcy. Nie zapomniano
również wspomnieć września 1939 r.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych starosta informował natomiast
o realizacji nowego projektu unijnego
„Akademia Mistrzów Zawodu" o wartości ponad 600 tys. zł, w ramach którego 60 uczniów będzie podnosić swoje
kwalifikacje w trakcie licznych kursów.
Swoje życzenia uczniom przekazali też
wicestarosta Roman Sasin oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Cezary
Petrus, który zachęcał do poznawania
w tej szkole zawodu policjanta oraz odczytał list od Komendanta Wojewódzkiego Policji. Tu także nie zapomniano wspomnieć o heroicznym wrześniu
1939 r.
TOM

Nowy rok szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych uczniowie rozpoczęli około
godziny 9.00 po mszach w parafiach
pw. św. Franciszka z Asyżu i Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Pierwsza z uroczystości odbyła się
w Liceum Ogólnokształcącym im. J.
Iwaszkiewicza, gdzie starosta brzeziński Edmund Kotecki mówił o trudnej
misji nowej dyrektor Marii Pisarskiej.
W roku 100-lecia brzezińskiego liceum
utworzono bowiem niezbyt liczną klasę
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E transport krajowy 5 dni

600 086 995

w tygodniu, 669-903-180, 601 812 617

AU TO -S K U P wsz ystkie, całe, uszkodzone,

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E kraj, 603 793 543

skorodowane, bez opłat, 505 927 959

MATEMATYKA, angielski, tel. 503 141 771

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

AUTO-SKUP każde, 500 484 727

POMPY ciepła – hydraulika rekuprecyjna, 724 633 009

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 514 288 649

KUPIĘ auto do, 1000zł, 509 099 286

UKŁADANIE kostki brukowej krótkie terminy kontakt,

SZWACZKI -praca cały rok, 509 869 237

LPG-montaż-serwis, AUTO-Naprawa, 600 148 628

537 954 994

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 664 597 688

SPRZEDAM VW Passat 98r., 506 944 176

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż –

ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817

SKUTER sprzedam stan idealny, 516 061 980

producent 503 572 046

BRYGADA mixokret, 696 85 72 85

SPRZEDAM Daewoo Matiz rok 1999 , stan b. dobry,

ELEKTRYK- anteny, alarmy,napędy, monitoring,

KOBIETĘ do sprzątania, 722 395 452

695 248 086

domofony, 515 362 050, www.instalmed.pl

PRZYJMĘ szwaczki, 792 023 988

SPRZEDAM busa – transporter t 4, 1,9 diesel, 1996

OGRODZENIA , klinkier, kamień,łupek, panele, siatka,

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 285 518

r., 518 817 764

604 543 817

SZWACZKI i krojczego . Produkcja własna – zatrudnię.

SPRZEDAM VW Bora 1999 r. 2 l., stan idealny,

AGREGATEM posadzki, 696 857 285

Nowosolna, 602 356 260

508 549 904

BRUKARSTWO, 696 857 285

ZAKŁAD krawiecki zatrudni osoby: do pomocy na

SPRZEDAM VW Passata B5 1,9 TDI, 90 KM, 509 339 657

MALOWANIE, remonty, 721 958 081

szwalni,do obsługi maszyn (dziurkarki,guzikarki,rygla),

PRANIE ciśnieniowe, Lipiny, 601 929 461

605 086 828

BRYGADA mixokret, 696 85 72 85

ZATRUDNIĘ chałupniczki-szycie, 792 023 988

Usługi
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata

PRACE licencjackie, magisterskie – korekta, redakcja,

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź, Nowosolna, 606 892 107

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475, www.

518 234 962

ZATRUDNIĘ piekarza/ cukiernika do pracy w piekarni,

odslonka.pl

KOREPETYCJE j. Angielski, 509 337 709

502 849 008

ORGANIZACJA domowych imprez okolicznościowych

GŁADZIE – malowanie, 531 385 932

Z AT R U D N I Ę

(imieniny, urodziny, chrzciny, kinderbale z fontanną

ODNOWA mieszkań, remonty, wykończenia,

magazyniera, 508 301 062

czekoladową, itp.), 507 05 33 44

577 223 417

KOSMETYCZKĘ i fryzjerkę, Andrespol, 600 521 173

DAM- BEN w ykończenia budowlane, dachy,

JĘZYK niemiecki, 694 487 614

FARMER sp. z o.o zatrudni pracownika do obsługi

docieplenia, elewacje, poprawki, wnętrza płyty K-G,

ZŁOTA rączka – remonty, rozbiórki, 721 958 081

wago-pakowarki Tel. kont. 504 184 065

gładzie, glazura, terakota, 669 477 012

HYDRAULIKA – udrażnianie, 884 802 961

ZATRUDNIĘ chałupniczki , proste szycie, 602 466 902

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

ANGIELSKI, 511 654 633

, 792 470 799

p r acow nik a

gosp o darc ze go,

uprawnienia budowlane, 605 397 614

MEBLE pod wymiar – kuchnie, szafy, zabudowy, -

ZATRUDNIĘ pracownika na produkcję do stolarni –

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

terminowo i fachowo, 505 931 054

Brzeziny 10zł/h, 882 928 505

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Dojazd!!!

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

NAWIĄŻĘ współpracę z lektorem języka angielskiego,

732 313 316

KIEROWNIK

692 775 167

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi i c.o.

ZATRUDNIĘ sprzedawcę do sklepu alkoholowego

508 537 104

poprowadzi budowy, 604 381 688

w Andrespolu, 795 512 944
KIEROWCA -B C E poszukuje stałej pracy, 665 355 057

budow y

z

u p r aw n i e n i a m i

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

MATEMATYKA fizyka, chemia, 664 626 854

do (02)/2017 r

OCIEPLANIE budynków, 500 700 033

FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała praca,

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

BRUKARSTWO, 512 525 323

zatrudnienie, bardzo dobre warunki , miła atmosfera,

– karcher, 606 495 830

AUTOLAWETA, pomoc drogowa, przewóz maszyn,

509 233 753 od 32

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

502 592 035

ZAKŁAD krawiecki zatrudni sprzątaczkę 3 razy

508 537 104

ANGIELSKI – korepetycje, 721 056 519 do 34,35

w tygodniu, 509 233 753

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

MATEMATYKA – liceum, gimnazjum, 516 845 553 do

PILNIE zatrudnię kierowców C i C+E, kraj, 5 dni

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

34,35,36,37 (38)

w tygodniu, dobre stawki, 508 230 297

889 994 992

REMONTY – docieplenia, 721 620 231

Z ATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź –

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

J. polski – korepetycje, matura, 607 339 410

Widzew, atrakcyjne zarobki, przyjazna atmosfera,

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

TYNKI maszynowe, docieplenia kompleksowe,

gwarantowany dowóz z Brzezin, 790 831 185

ogrodzeń, itp., 44 714 49 45, 605 236 737

remonty, wykańczanie wnętrz, 514 723 688

ZATRUDNIĘ szwaczkę, 881 091 997

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

SUBARU IMPREZA – do ślubu, 509 339 657

ZATRUDNIMY szwaczki, szwaczki chałupniczki,
zlecimy przeszycie kurtek, 602 475 488

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

BÓLE mięśniowe, reumatyczne – klawiterapia,

budowlanego, 510 809 025

oczyszczanie, odchudzanie, regeneracja organizmu,

POSZUKUJĘ księgowej do prowadzenia KpiR

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

507 130 096

i ryczałtu, 793 831 883

kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka,

Praca

nietypowe zabudowy, stoły drewniane. Tanio i solidnie

POSZUKUJĘ księgowej do prowadzenia księgi
handlowej, 46 874 37 54

!, 515 361 875

ZATRUDNIĘ lektorów j. obcych, 884 054 054, email:

ZATRUDNIĘ prasowaczki i szwaczki, 500 448 129

DACHY – krycie papą termozgrzewalną i docieplanie

cs@coolschool.edu.pl

ZARTUDNIĘ szwaczki, 602 898 689

stropodachów, 510 109 832

ZATRUDNIĘ fryzjerkę pilnie, 507 974 929

ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa

CHĘTNIE podejmę pracę chałupniczą - proste szycie

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

o pracę, 506 188 477

lub pościelowe, 665 945 768
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ZATRUDNIĘ szwaczkę, stała praca, 508 853 414, 512

DZIAŁKI budowlane 1200 m2, 2400 m2 (Zalesie)

MIESZKANIE do wynajęcia 40 m2 po remoncie,

970 000

sprzedam, 661 076 095

601 817 650
SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, 503 952 451

POMOC szwalni (prasowanie, klejenie) przyjmę,

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 w bloku przy ul.

Nowosolna, 509 862 610

Kulczyńskiego, 605 830 668

SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie bluzek,

ATRAKCYJNE działki budowlane ok. 1000 - 1500 m2,

sukienek, spodni, 604 797 243

ul. Mrocka, sprzedam, 607 167 175 po 16.00

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

KRAWCOWĄ lub pomoc w pracowni krawieckiej, może

SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny, ul.

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

być do przyuczenia, 501 532 140

Polna, prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego

FIRMA budowlana poszukuje pracowników do

SPRZEDAM dom 120m z 2010r Helenów gm. Brzeziny

i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,

dociepleń, 500 700 033

380.000,- 606 595 694

czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

ZATRUDNIĘ krojczego, pomoc krojowni, szwaczki,

MIESZKANIE do wynajęcia 50m2, 608 381 009

KUPIĘ zboże, 508 471 814

606 892 107

SPRZEDAM działkę 1,33ha Witkowice, 661 900 410,

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

praca@nieruchomosci-55.pl, 504 605 504

782 342 455

silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C, 783 951 937

SPRZEDAM działki budowlane od 900-1300m

LABLADORY – szczenięta, 660 854 640

EK SPED IENTK Ę spoż y wcz y dobre warunki

w Brzezinach ul. Mrocka – okazyjnie 59zł/m2,

NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul. Krakówek

500 247 181

792 433 601

34, 503 491 722 - Wojciechowski

FIRMA zatrudni dekarzy, 500 000 820

SPRZEDAM M-6, 509 171 241

PRZYJMĘ gruz , ziemię, 606 607 639

ZATRUDNIĘ kosmetyczkę – Koluszki, 607 426 855

SPR ZEDAM mieszkanie w kamienicy 52m2,

ŁUBIN gorzki (46)874 12 14

ZATRUDNIĘ murarza, 781 295 105

607 263 321

SPRZEDAM balustradę balkonową, 601 371 226

SZWACZKI chałupniczki – spódnice, 509 571 912

WYNAJMĘ sklep spożywczy z wyposażeniem Rogów

SKUP bydła świń, macior, knurów, 726 879 139,

SZWACZKI chałupniczki – tuniki, 509 571 912

PGR, 692 611 592

602 813 762

ZATRUDNIĘ osobę do baru w Strykowie, 601 433 007

SPRZEDAM mieszkanie M-3 w Koluszkach, 508 722 119

PROSIĘTA, 512 105 749

ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

SPRZEDAM komody pokojowe, 601 929 461

ZATRUDNIĘ szwaczkę do szycia spodni damskich,

LOKALE użytkowe do wynajęcia-Rogów, 605 784 278

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,

606 140 155

SPRZEDAM mieszkanie 48,5m2 bloki, 605 884 542

660 854 640

PRACA na dachach dzwonić po 18.00 , 505 362 878

SPRZEDAM M-3 lub zamienię na większe, 663 386 699

PRZYCZEPA 6t, Siewnik, 788 264 336

ZATRUDNIĘ szwaczki, 507 755 880

SKLEP na targowisku miejskim do wynajęcia, 516 255

KUPIĘ zboże 608 746 876

ZATRUDNIMY szwaczki do zakładu i chałupniczki –

570 po 17.00

SPRZEDAM pszenżyto do siewu, 667 556 439

stała praca, 509 477 106

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2, 511 159 202

SPRZEDAM ziemniaki, 667 556 439

ZATRUDNIĘ brygadzistę do kostki brukowej,

LOKAL użytkowy do wynajęcia w nowo powstającej

SPRZEDAM pszenżyto do siewu, ziemniaki jadalne,

508 301 062

– Galerii ARKADIAN, Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

780 016 719

Różne

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kółka, 508 301 062

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń

ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44

ZATRUDNIĘ prasowaczkę - szwaczkę, 518 817 764

505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

SPRZEDAM domową maszynę do szycia, 665 945 768

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, kraj, 506 262 509

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia, 535 501 871

WYPOSAŻENIE sali weselnej 500 247 181

ZATRUDNIĘ szwaczki dzień/noc, 570 129 046

SPRZEDAM mieszkanie 31 m2, 501 365 146

SPRZEDAM ziemniaki paszowe, 505 092 287

PRACOWNIKA fizycznego na produkcję i kierowcę na

TANIO sprzedam ziemię rolną, 518 952 695

KUPIĘ owies, 604 634 249

skład drewna kominkowego, 504 010 550

SPRZEDAM M2 – 36 m2, Modrzewskiego 2,

SPRZEDAM żyto ozime Herakles – pierwszy odsiew,

D O R AD CĘ ds nieruchomości Brzeziny, CV

512 987 500

zamrażarkę 400 litrów, wagę suwakową 400 kg,

praca@nieruchomości-55.pl, 504 605 504

PILNIE sprzedam dom 208 m2 z 2007 r. z garażem

605 884 584 do 605 884 584

ZATRUDNIMY na stanowisko doradcy klienta do

w Brzezinach, 516 804 900

ŻYTO sprzedam, 516 061 980

salonu PlusGsm, 601 291 371, mail: vs@elektronik-

SPRZEDAM kawalerkę , Rogów Leśna 605-138-765

SPR ZEDAM drewno kominkowe – opałowe,

brzeziny.pl

SPRZEDAM siedlisko w Zacywilkach + 0,5 ha,

533 277 200

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, kraj, 506 262 509

605 138 765

SPRZEDAM kobyłki rozsuwane, budowlane – 7

PRZYJMĘ pomocnika budowlanego, 514 723 688

DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273

szt.; rury przepustowe dł. 2,75 szer. 30 cm, granit

DZIAŁKĘ budowlaną w Głownie sprzedam,

(krawężniki), 725 479 822

886 423 100

SPRZEDAM kopaczkę do ziemniaków, 693 652 055

Nieruchomości
DZIAŁKA ul. Jarzębinowa, 788 264 336

M-6 parter sprzedam lub wynajmę, 886 423 100

DREWNO kominkowe opałowe – 8 gatunków na placu,

SPRZEDAM pół domu ok. 40 m2 na działce 600 m2

SPRZEDAM M-4, ul. Kulczyńskiego, 691 884 131

trociny sprzedam, 504 010 550

w centrum Piotrkowa Trybunalskiego, 608 496 326

SPRZEDAM mieszkanie 60m2 w bloku z cegły, parter,

SPRZEDAM piec olejowy o mocy od 20 do 60 KW dwu

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS, 501

603 649 467

funkcyjny z podajnikiem Guliwera, 1500 l., 662 745 316

431 257

SPRZEDAM 60 m w kamienicy bez czynszowe,

SPRZEDAM garaż za Urzędem Miasta, 661 398 086

530 906 691

SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok – Raformacka

OKAZJA! M3 Rogów, 503 964 689

16, 502 218 623

KUPIĘ garaż na osiedlu Kulczyńskiego, 660 487 570

SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu – 120

DZIAŁKA , ul. Ludowa, 668 267 570

tys. do negocjacji, IV piętro 604 278 815

M-2 do wynajęcia, 510 068 767

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Powrót Jatczaka nie pomógł piłkarzom
Nie potrafią przerwać fatalnej serii piłkarze Startu Brzeziny. Podopieczni trenera Jacka
Stańdo tym razem przegrali na wyjeździe z MKP Borutą Zgierz 1:3 (1:1) w spotkaniu 5.
kolejki łódzkiej klasy okręgowej. Czarno-czerwonym nie pomógł nawet powrót między
słupki Mariusza Jatczka, który aż trzykrotnie zmuszony był wyciągać piłkę z siatki.
Działaczom klubu udało się dojść do porozumienia z golkiperem, dzięki czemu Mariusz Jatczak mógł zagrać przeciwko spadkowiczowi z IV ligi łódzkiej. Faworytem tego
meczu byli gospodarze, którzy jasno przed sezonem określili swój cel, czyli walkę o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. Początek konfrontacji był trochę nerwowy w wykonaniu brzezinian. MKP Boruta bardzo szybko starał się wyjść na prowadzenie. Świetnie w bramce Startu spisywał się Jatczak, który razem z obrońcami zatrzymywał ataki
zgierzan. W końcu za sprawą Michała Tabaczyńskiego gospodarze wyszli na prowadzenie. Od tego momentu Start ruszył do odrabiania strat. Brzezinianie stwarzali groźne
okazje i w końcu dopięli swego. Jeszcze przed przerwą na listę strzelców wpisał się Kamil
Walczak. Taki obrót sytuacji sprawił, że na drugą część spotkania brzezinianie wyszli
bardziej zmotywowani. Niestety rywale wykorzystali drobne błędy naszych zawodników i po trafieniach Adama Jaroszewskiego i Łukasza Zająca wyszli na dwubramkowe
prowadzenie. Niestety wynik 3:1 nie uległ już zmianie i nasi piłkarze ponieśli piątą porażkę z rzędu.
Bezbłędni w rundzie jesiennej są jak na razie piłkarze rezerw trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki. Zielono-biali tym razem po dwóch trafieniach Damiana Knery pokonali 2:1 Górnika Łęczyca i z kompletem punktów przewodzą w ligowej tabeli.
Prawdziwym pogromem zakończyło się spotkanie UKS SMS Łódź z Termami Uniejów,
które łodzianie wygrali 7:0. Remisem 2:2 zakończyły się derby Pabianic, w których PTC
rywalizował z Włókniarzem, a Orzeł Parzęczew 1:0 pokonał LKS Rosanów. Start zamyka tabelę łódzkiej klasy okręgowej bez punktu. Aż sześć drużyn, które znajdują się tuż
nad piłkarzami z Brzezin zdobyło do tej pory cztery punkty.
Kolejne spotkanie brzezinianie rozegrają w sobotę 17 września o godzinie 16:00 na
stadionie miejskim w Brzezinach. Rywalem podopiecznych trenera Jacka Stańdo będzie
Orzeł Parzęczew.
Dawid Saj

Firma SOLCRAFT zatrudni
pracowników produkcji do zakładu
w Bogdance email: rekrutacjasolcraft@wp.pl
tel. 46 874 01 00
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

Dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach posiada na oddanie w najem
na okres do 3 lat, powierzchnie biurowe znajdujące się w budynku położonym
w Brzezinach przy ulicy Sienkiewicza 10/12.
Budynek jest usytuowany w centrum administracyjnym miasta, pośród banków,
urzędów administracji rządowej i samorządowej, przy drodze krajowej nr72.
Pomieszczenia do wynajęcia:
1. Pomieszczenie, pok. nr 6 o pow. 14,47 m2. - parter
2. Pomieszczenie, pok. nr 7 o pow. 18,05 m2. - parter
3. Pomieszczenie, pok. nr 101 o pow. 18,81m2. - I piętro
4. Pomieszczenie, pok. nr 6 o pow. 14,60 m2. - I piętro
Sposób zagospodarowania: działalność gospodarcza o uciążliwości
nieprzekraczającej granic wynajmowanej nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu udzielane są w Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, parter, pokój 5 lub pod nr tel. 603
223 314

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: Michał Wodzyński
Druk: Studio Jeden s.c.
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Dożynki gminno-powiatowe w Dąbrówce Dużej

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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Dożynki gminno-powiatowe w Dąbrówce Dużej
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VIII Powiatowy Konkurs Orki

Już od ośmiu lat dożynkom powiatowym
towarzyszy Powiatowy Konkurs Orki. „Jest
to swoisty festiwal na polu, który pokazuje
nie tylko sztukę rolniczą, ale także promuje ludzi z pasją” – wskazuje starosta brzeziński Edmund Kotecki.
W tegorocznej edycji tej specyficznej rolniczej konkurencji na polu Grzegorza i Daniela Kowalskich z Dąbrówki
Dużej do rywalizacji stanęło 12 zawodników z całego powiatu brzezińskiego. Pięciu z nich startowało w kategorii pługa
zagonowego, a siedmiu w kategorii pługa obracalnego. Brano m.in. pod uwagę
takie względy jak: wskaźnik głębokości
orki, wskaźnik szerokości roboczej orki,

zgodność granic orki z bocznymi granicami wyznaczonej działki, wygląd zaoranej powierzchni pola czy równomierność
profilu gleby, a także przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
przygotowania do orki i w czasie jej wykonywania. Jak oceniał przewodniczący
jury Ryszard Balcerak, ze względu na małe
różnice w jakości pracy niezwykle trudno
było dokonać wyboru najlepszych. Ostatecznie jednak zdecydowano, że pierwsze
miejsce w kategorii pługów zagonowych
zajmie Sławomir Młotkowski, drugie Mariusz Kobus, a trzecie Tomasz Klepaczko.
W kategorii pługów obracalnych zwyciężył natomiast Łukasz Kobus, drugie
miejsce zajął Piotr Skowroński, a trzecie

Andrzej Lewiński. Po zawodach wykonano pamiątkowe fotografie, a dyplomy i nagrody uroczyście wręczono w czasie dożynek powiatowych. W tym roku każdy
uczestnik otrzymał także bony na paliwo.
Powiatowy Konkurs Orki był również
doskonałą okazją do integracji rolników
z powiatu brzezińskiego, którzy licznie kibicowali zawodom. Podziwiano zarówno
nowoczesne maszyny uczestników zawodów jak i takie atrakcje jak tuningowany ciągnik C-385 z nagłośnieniem, historyczny traktor z lat sześćdziesiątych
czy mały ciągnik gąsienicowy. Dla dzieci
przygotowano natomiast ciągniki zabawki. Oczywiście, nie zabrakło smacznego
poczęstunku.
Wszystko to było możliwe dzięki
wsparciu szeregu instytucji i firm, m.in.
samorządu Województwa Łódzkiego,
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Punktu Terenowego KRUS w Brzezinach, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Banku Ziemi Łowickiej, Stacji
Paliw Orion w Dąbrówce Dużej oraz firmy „Farmasz" Jerzego Sobocińskiego ze
Starych Koluszek.
TOM
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gmina

Brzeziny

Podziękowanie z okazji Święta Dziękczynienia

Tegoroczne uroczystości dożynkowe w Dąbrówce Dużej to efekt współpracy samorządu gminnego i powiatowego , który z pewnością zaowocował
utrwaleniem takich wartości jak ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, tradycji rolniczego święta, zwiększenie integracji społecznej
mieszkańców gminy Brzeziny i powiatu brzezińskiego poprzez zapewnienie im udziału we wspólnym świętowaniu.
Należy podkreślić w tym miejscu i szczególnie gorąco podziękować za ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie święta Paniom z Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brzeziny , sołectwu Dąbrówka Duża , kierownictwu i pracownikom jednostek kultury i oświaty, ambitnej
i uzdolnionej młodzieży jak również ludziom dobrej woli, darczyńcom i sponsorom, którzy wspomogli to wielkie rolnicze święto jakimi były
niewątpliwie tegoroczne obchody dożynkowe .
Wielkie podziękowania kierujemy również do wszystkich osób , które poprzez okazaną pomoc przyczyniły się do kultywowania tradycji i organizacji
oprawy tegoż święta. Za pomoc dziękujemy Państwu Elżbiecie, Dianie i Piotrowi Olszyńskim, Państwu Grażynie i Leszkowi Jarząb, Państwu Anecie
i Piotrowi Sasin, Państwu Katarzynie i Andrzejowi Szadowiak, Państwu Jadwidze i Marianowi Zalewskim , Państwu Wawrzonkom z Syberii,
Państwu Zofii i Franciszkowi Pastusiak, Państwu Beacie i Sławomirowi Borowieckim, Państwu Ciołek z Dąbrówki Dużej, Państwu Wiolecie
i Markowi Rudnickim, Państwu Teresie i Zbigniewowi Sokołowskim, Państwu Ninie i Łukaszowi Gładys, Panom Adamowi i Romanowi Pieniążek,
Panom Włodzimierzowi i Jerzemu Miś, Państwu Agnieszce i Wiesławowi Jastrzębowskim, Panu Mirosławowi Jedynakowi, Państwu Urszuli
i Mieczysławowi Przytułom, Państwu Annie i Mariuszowi Andryjanko, Państwu Monice i Marcinowi Lipskim, Witoldowi Fortuna, właścicielom
Hurtowni Materiałów Budowlanych skład CPD Koluszki.
Za przychylność i pomoc, wspaniały powóz konny i jeźdźców, podziękowania składamy Panu Zbigniewowi Kruk.
Nie zapominamy również o ofiarności i zaangażowaniu wszystkich mieszkańców Dąbrówki Dużej i Tadzina w tym Pani Bogusławie Zalewskiej,
jej rodzicom Państwu Alinie i Zygmuntowi Burtkom oraz właścicielom gruntów wykorzystanych na miejsca parkingowe. Gorące podziękowania
kierujemy również do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, na których właściwą opiekę możemy zawsze liczyć, także
w organizacji tegorocznych obchodów.
Dziękujemy także Prezesom OSP i członkom pocztów sztandarowych.
Tegoroczne podziękowania możliwe są jednak dzięki ofierze pracy i trudu naszych rolników, których owocem był, jest i będzie największy dar –
chleb powszedni.

Wójt Gminy
Barbara Hojnacka

Docieplenia w Gałkówku Kolonii
W Gałkówku Kolonii trwają właśnie prace
przy dociepleniu budynku komunalnego,
a wkrótce rozpoczną się prace termomodernizacyjne w stacji uzdatniania wody.
W budynku komunalnym w ubiegłym roku
docieplono ściany zewnętrzne, a obecnie docieplane są ściany fundamentowe. Gmina otrzymała na termomodernizację dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego – racjonalizacja zużycia
energii w budynkach użyteczności publicznej
oraz zasobach komunalnych należących do
JST. W sumie na całość docieplenia pozyskano
79116 zł , z czego 50% stanowi pożyczka, a 50%
dotacja. Wartość inwestycji to łącznie 120600 zł,
a prace mają się zakończyć do 30 października.
Obecnie trwa też procedura przetargowa
na przeprowadzenie gruntownych prac termomodernizacyjnych w stacji uzdatniania wody
w Gałkówku Kolonii. W planie jest docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymiana okien, drzwi i bramy, docieplenie podłogi
na gruncie oraz ścian fundamentowych. Prace
mają zakończyć się do 30 listopada.
Warto wspomnieć, że w ostatnich latach
w Gałkówku Kolonii prace termomodernizacyjne dotyczyły także strażnicy OSP oraz szkoły podstawowej.
TOM

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Brzeziny informuje, że w pierwszej połowie października
przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka wszelkich folii
porolniczych.
Zbierane będą:
- folie po sianokiszonce;
- folie po kiszonce;
- folie tunelowe;
- worki po nawozach;
- worki typu bigbag;
- sznurki.
Wyżej wymienione folie będą odbierane bezpośrednio z gospodarstw
domowych.
Wymaganym warunkiem jest możliwość dojazdu samochodu
ciężarowego do miejsca składowania odpadów foliowych.
Odbiór odpadów zostanie potwierdzony wystawionym pokwitowaniem.
W przypadku odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych
wystawiona zostanie karta przekazania odpadów (KPO).
Zbiórkę przeprowadzi firma SO-MASZ z Łasku, która posiada stosowne
zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów na terenie województwa
łódzkiego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z tutejszym Urzędem do
dnia 30 września 2016 r. w celu wpisania się na listę osób chętnych
oraz uzyskania szczegółowej informacji o terminie zbiórki.
Telefon kontaktowy (46) 874-36-99 lub (46) 874-32-29.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego pozbycia się
zgromadzonych odpadów foliowych.

O Brzezinach
w TV Republika
14. 09. 2016 r.

III

Reportaż o Brzezinach – przeszłości i innowacyjnej teraźniejszości i przyszłości miasta – pokaże stacja TV Republika w niedzielę 18 września w czterech odcinkach między
godz. 9.00 a 11.00.
W miniony poniedziałek Brzeziny odwiedzili reporterzy Telewizji Republika, których zadaniem było zebranie
materiałów do programu o Brzezinach. W Muzeum Regionalnym mowa była o historii miasta, kolejnym ważnym
punktem były odwiedziny w Spółdzielni Socjalnej Communal Service – podmiocie wpływającym na reintegrację osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.
Poza wizytą w Muzeum i Spółdzielni Socjalnej dodatkową atrakcją był pokaz samochodów o napędzie elektrycznym oraz rowerów miejskich, w których siła mięśni wspomagana jest zmagazynowaną energią elektryczną. Jedną
z osób udzielających wywiadu był dr inż. Marian Jerzy Korczyński – doradca burmistrza w zakresie e-mobility – czyli gałęzi odpowiedzialnej za wykorzystanie nowoczesnych
technologii w szeroko pojętej komunikacji, autor projektowanych rozwiązań komunikacyjnych w ramach projektu
SmartCity. Elektryczne pojazdy wzbudziły żywe zainteresowanie przechodzących mieszkańców, którzy dopytywali
o koszta i możliwości techniczne.
MK
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Rewelacyjna „Intryga” w brzezińskim muzeum
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Dziś mogę nadrobić to,
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– z Ryszardem Rynkowskim, piosenkarzem, kompozytorem, gwiazdą polskiej piosenk
Michał Gołąbek, BIS: Mawia pan, że swoją artystyczną drogę zawdzięcza Czesławowi
Niemenowi.
ӹӹ Ryszard Rynkowski: Tak, w 1972 roku
mój zespół wygrał festiwal piosenki studenckiej w Olsztynie, Czesław Niemen
był przewodniczącym jury. To był okres
w twórczości Czesława, kiedy flirtował
z freejazzem, a moje trio opierało się właśnie na standardach jazzowych. Czesław
otaczał się wtedy wybitnymi jazzmanami,
grali też z nim trzej wspaniali muzycy, którzy później stworzyli SBB, czyli Apostolis
Anthimos, Józef Skrzek i Jerzy Piotrowski.
Jak to się stało, że pan, chłopak z Elbląga, trafił
do stołecznej operetki, do Teatru na Targówku,
a stamtąd do Gramine i Victoria Singers, które
dały początek grupie VOX?
ӹӹ To był zbieg szczęśliwych dla mnie okoliczności, szczęśliwych i nieszczęśliwych
– zależy jak na to spojrzeć. Kiedy miałem
pięć lat, ojciec sprowadził do naszego domu
pianino, a ja się nim naturalnie zainteresowałem. To był ten pierwszy krok, później
była szkoła muzyczna, w liceum zajmowałem się zespołem słowno-literacko-piosenkarskim, który szumnie nazywaliśmy
kabaretem szkolnym – byłem w nim szefem muzycznym. Miałem tam dwóch serdecznych przyjaciół, z którymi bardzo się
zżyłem – tak się złożyło, że oni obydwaj po
maturze zdawali do Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych. Oni się dostali,
ja też się starałem, chociaż sprzeciwiał się
mój ojciec. Za pierwszym razem się nie dostałem, bo nie zdałem z rysunku, ale pracowałem nad sobą i w następnym roku zdałem egzaminy do tej wymarzonej szkoły.
Niestety, zabrakło mi punktów, bo było tylko 11 miejsc na roku, a ja byłem 15. Czekało
na mnie wojsko, i jak pan się zapewne domyśla, nie miałem najmniejszej ochoty się
w nim znaleźć, więc po prostu uciekłem.
Znalazłem się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, tam uczyłem się wychowania muzycznego. Wtedy właśnie pojawił się w moim życiu Czesław, który dał
nam wyróżnienie na wspomnianym festiwalu. Nagrodą były warsztaty muzyczne
w Chodzieży, a tam spotkałem Marka Ałaszewskiego. W moim młodzieńczym życiu,
poza fascynacjami zagranicznymi, ogromnie ceniłem dwa polskie zespoły – Dżamble i Klan, który tworzył właśnie Marek
Ałaszewski. I wtedy ten człowiek, którego
bardzo szanowałem, którego twórczość mi
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szalenie imponowała, stanął przede mną
i zaczął ze mną rozmawiać! Mało tego, zaproponował mi współpracę, a pisał wtedy
muzykę do „Snu nocy letniej” w warszawskiej operetce. Powiedział: słuchaj, dogadujemy się, fajnie nam się pracuje razem,
przyjedź do Warszawy, będziesz tam grał,
będziesz mi pomagał przy „Śnie nocy letniej”. Miałem wówczas bardzo poważną
narzeczoną, warszawiankę, szybko wzięliśmy ślub, i tak znalazłem się w operetce. Nie zajmowałem się tam niczym nadzwyczajnym, więc w pewnym momencie
pomyślałem, że może lepiej będzie, abym
zaczął studia. Zdałem na Wydział Pedagogiczny Akademii Muzycznej, grałem jakieś drobne koncerty, akompaniowałem
poważnym solistom, aż wreszcie poznałem Adama Peczmara, dzisiaj już świętej
pamięci, z którym zacząłem pisać piosenki.
To były pierwsze piosenki jakie skomponowałem, część z nich Adaś sprzedał do Teatru na Targówku. Pracowali tam Grzegorz
Markowski i Andrzej Kozioł. Dzięki nim
znalazłem się w Victoria Singers.
No właśnie, dziś pewnie wiele osób zaskoczy fakt,
że oprócz Witolda Paszta i Andrzeja Kozioła w Victoria Singers śpiewał z wami Grzegorz Markowski
– późniejszy i obecny wokalista Perfectu.
ӹӹ Tak, a jeszcze bardziej może być zaskakujący fakt, że ja grałem w pierwszym składzie Perfectu.
A to ciekawe, to jest fakt, o którym chyba rzeczywiście mało kto wie, przynajmniej ja nie dotarłem
do żadnej relacji na ten temat.
ӹӹ Bo nie jest to fakt jakoś szczególnie atrakcyjny (śmiech). Prawdziwa kariera grupy
Perfect zaczęła się od ich pierwszego albumu i od czasu, kiedy wokalistą został Grzesio Markowski. Wcześniej ta grupa nazywała się „Perfect Super Show and Disco
Band”, w niej właśnie grałem, a śpiewała
tam również późniejsza wielka gwiazda
Basia Trzetrzelewska.
Ponoć w Victoria Singers też mieliście dwie wokalistki, które, podsłuchawszy was kiedyś pod
drzwiami pokoju hotelowego, stwierdziły, że to
jednak musi być męski kwartet.
ӹӹ To jeden z mitów założycielskich grupy
VOX, ale to nieprawda. Grupa zmieniła
się, bo Grzesio Markowski odszedł, postanowił, że będzie robił karierę solową, i to
było jeszcze przed Perfectem. Ja Grzesia zastąpiłem, natomiast nasze wspaniałe dwie

dziewczyny zaszły w ciąże, jedna po drugiej. Marek Skolarski, współtwórca Klanu,
nasz kierownik artystyczny, zadecydował,
że jeśli dziewczyny są w ciąży, a przed nami
jest droga kariery, robimy kwartet męski.
Problemem był wtedy czwarty głos, bo zostało nas trzech – Witek Paszt, Andrzej Kozioł i ja. Przesłuchaliśmy setki wokalistów,
aż wreszcie Witek sobie przypomniał, że
ma kuzyna niedaleko Tarnowa – kierownika gminnego domu kultury, i pojawił się
Jarek Słota. Tak narodził się VOX.
VOX koncertował prawie na całym świecie, był eksportowym produktem tamtego czasu. Przed scenicznym debiutem zespół miesiącami pracował
z kostiumologiem, z reżyserem, choreografem,
nawet z lektorem języka angielskiego. Jak u schyłku lat siedemdziesiątych w PRL było to możliwe?
To przecież niemal amerykański schemat.
ӹӹ To był właśnie jeden z cudów, które się
wydarzyły w naszym życiu. Marek Skolarski znał dyrektora Estrady Stanisława
Nowotnego. Estrada poznańska to było
wówczas najbogatsze przedsiębiorstwo
rozrywkowe w Polsce, na etatach miała największe gwiazdy polskiej piosenki
i kabaretu, ale nie miała zespołu, nie miała orkiestry, była uzależniona od drugiego
pana N. – Zbigniewa Napierały, który był
szefem ośrodka poznańskiego radia i telewizji. Marek Skolarski akurat wtedy trafił w dobry moment, powiedział Nowotnemu, że ma bardzo dobrze rokujący zespół,
i chodzi o to, żeby wyeksportować ich
z muzyką amerykańską. Można przy okazji stworzyć big band, zrobić fajny kwartet
wokalny, który tańczy i śpiewa standardy
amerykańskie, i dobrze brzmiącą orkiestrę przy okazji. Dyrektor Nowotny mógł
się dzięki temu odseparować od ośrodka
poznańskiego radia i telewizji, mieć swoją
orkiestrę i sfinansować nasze kształcenie.
Powiedziano nam: macie wszystko, macie
pensje, żeby wasze rodziny spokojnie żyły,
i macie ćwiczyć. Efekt był natychmiastowy
i jak na tamte czasy, imponujący.
Byliście prawdziwymi celebrytami PRL, ale te
osiem lat w zespole to nie był jednak wyłącznie
złoty sen w pana życiu.
ӹӹ Zależy, jak na to spojrzeć. Wtedy jeszcze
takie słowo jak „celebryta” nie istniało, byliśmy po prostu popularnymi artystami,
którzy odnieśli sukces. Jeżeli można nazwać celebracją to, że woziliśmy z Berlina
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ki, gościem cyklu koncertów „U Zbyszka na podwórku”, rozmawia Michał Gołąbek
Zachodniego pampersy dla naszych dzieci,
to tak, korzystaliśmy z tego.
Gdyby nie rozstanie z VOX, nie poznałby pan Jacka
Cygana, a dziś w świadomości przeciętnego konsumenta kultury popularnej stanowi pan z Cyganem
nierozłączną parę. Zapisaliście się platynowymi
zgłoskami w historii polskiej muzyki, a współpraca trwa już 27 lat.
ӹӹ Takie stałe związki, przynajmniej
w moim przekonaniu, są najlepsze. Wzajemne poznawanie się, zaufanie, to jest proces, który wymaga czasu. Ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś mnie rani, i bardzo nie lubię
kogoś ranić; nie ma nic gorszego, niż uleganie komuś na zasadzie: słuchaj, daj mi muzykę, a ja coś napiszę, jakiś tekst. Później
ten ktoś przynosi tekst, który mi w ogóle
nie odpowiada, a ja nie mam odwagi temu
komuś powiedzieć: słuchaj, napisałeś coś,
co nawet by mi przez głowę nie przeszło
w związku z tą muzyką, i mnie się to nie
podoba. A ta osoba włożyła przecież w ten
tekst jakąś pracę, jakieś przeżycie. Dlatego
wolę stałe związki. Jacek napisał dla mnie
pierwszy tekst w 1988 roku – „Inny nie
będę”, to był wynik naszych wcześniejszych
spotkań, kiedy rozmawialiśmy, określaliśmy tego wokalistę, dla którego będziemy
pisać. Ja w takiej sytuacji twórczej jestem
rozdwojony – z jednej strony autor muzyki, z drugiej strony wykonawca, czyli melodia mi się podoba, bo ją napisałem, ale tekst
też muszę polubić, poczuć w sobie, utożsamić się z nim, muszę tym tekstem dawać
świadectwo, że jestem prawdziwy. Teraz
już z Jackiem nie muszę rozmawiać o czym
chcę śpiewać, bo wystarczy, że powiem kilka słów, i on już wie. To jest ten komfort.
Zapowiadał pan jakiś czas temu płytę „Ballader”
z tekstami Jacka Cygana. Tej płyty wciąż nie ma,
a od ostatniego wydawnictwa minęło pięć lat.
ӹӹ Nie ukrywam, że czasami trochę brakuje mi zapału. Jest we mnie sporo
zniechęcenia, czasami mam wrażenie, że to wszystko nie ma sensu.
Może w tym momencie trochę ranię moich fanów, bo oni zawsze
są wspaniali, ale martwi mnie
to, że istnieję na antenie tylko
z dwoma piosenkami. Od płyty „Dary losu”, która powstała
w 2000 roku, i od „Intymnie”
(2001), którą uważam za najlepszą swoją płytę, nagrałem
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jeszcze „Ten typ tak ma” (2003), „Zachwyt”
(2009) i „Ryszard Rynkowski” (2011). To są
płyty, które bez pomocy radia nie przetrwają, bo cóż z tego, że dostałem za nie Złote
Płyty. Dziś „złoto” dostaje się za 15 tysięcy
sprzedanych płyt. Jeżeli telewizja mi proponuje, żebym wystąpił w programie, wszystko jedno jaka to stacja, i żebym po raz kolejny, tak jak rok temu, dwa lata temu, trzy
lata temu, na plaży zaśpiewał „Dziewczyny
lubią brąz”, to ja mówię: nie, dziękuję, już
się tego naśpiewałem, poszukajcie w innych
moich płytach.
Powiedział pan kiedyś, że któregoś dnia zawiesi
muzykę na kołku i będzie czekał na to, co przyniesie czas. Rozumiem, że pan sugeruje, że taki czas
się zbliża. Ale mimo wszystko pan w świadomości kulturowej Polaków ma swoją niezbywalną,
ugruntowaną pozycję.
ӹӹ Też jestem o tym przekonany i w związku z tym o zawieszeniu muzyki na kołku
nie ma mowy. Wiem, co się dzieje na koncertach, a na koncertach gram utwory, których w radiu nie ma, i wiem jakie są reakcje ludzi.
I nadal pan wzrusza, ciągle pan chwyta za serce
całe rzesze starszej i nieraz młodszej publiczności.
ӹӹ To jest również zasługa Jacka Cygana
i faktu, że podążam tą drogą, którą chciałem podążać, bo tylko to ma sens. Nie
powielam materiału, nie konkuruję też
jakoś specjalnie
z moimi młodszymi kolegami.

Jacek Cygan mawia o panu, że jest pan „czasem
przystojny, czasem niesforny”. Czy powyższa deklaracja oznacza, że nie chce pan już być niesforny,
i woli „leżeć sobie, nic nie robić” w ogrodzie z widokiem na jezioro z w Zbicznie?
ӹӹ Piosenkę „Leżę sobie” napisaliśmy
w 1992 roku, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę miał jakiś dom nad jeziorem
w Zbicznie. To zupełnie inna historia, to
jest jedyny tekst, który Jacek napisał z przekorą. Skomponowałem piosenkę, która mi
przypominała „When I’m sixty four” Beatlesów i poprosiłem Jacka, żeby napisał
tekst, który wyjdzie zupełnie poza orbitę
tego, co robiliśmy dotychczas.
„Nic nie zdarzy się, nie chcę zmieniać już nic, bo po
co (…), więc leżę sobie, nic nie robię, życie płynie
obok ku ozdobie, nie chce mi się nawet wstać, by
się za coś brać”. Taka deklaracja w ustach zdeklarowanego choleryka brzmiała zaskakująco.
ӹӹ Wie pan, fakt, jestem cholerykiem, więc
bywam niesforny, ale na nikogo nie krzyczę, przynajmniej bez konkretnego powodu. Wiem, do czego pan zmierza, i od
razu powiem, że w przeszłości moi koledzy z VOX wypowiadali o mnie opinie,
które bardzo mnie raniły – na łamach bulwarowej prasy wywlekali sprawy czasami
nie do końca prawdziwe, czasem ukazujące mnie w bardzo niekorzystnym świetle, ale ja jestem człowiekiem, który
wprawdzie jest bardzo
dynamiczny, ale nie
potrafi chować jakiejś
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zajadłej urazy – taki biblijny chrześcijanin.
Podam rękę, nadstawię drugi policzek.
Ludzie z branży twierdzą, że pana życie to gotowy scenariusz na dramat biograficzny z szansą na
Oscara. Ale dzisiaj osiągnął pan stabilizację, a nawet znalazł się w sytuacji dla wielu mężczyzn wyśnionej – pański syn Ryszard junior jest w wieku
pańskich wnuków.
ӹӹ Jest trochę starszy.
Obserwując dziś tych dorastających chłopców
bawiących się razem, czuje pan, że oszukał czas?
A może przyjmuje to jako dar?
ӹӹ Zwierzałem się kiedyś w wywiadzie dla
pewnego kobiecego miesięcznika – a byłem
wtedy w stanie wolnym – i tam mądrzyłem się, co uważałem wtedy za niegłupie, że
dzieci to już nie mój temat, ale trzeba mieć
obok siebie osobę, którą się naprawdę kocha. I w mojej sytuacji trzeba uzyskać od tej
osoby deklarację, że ona przyjmuje te warunki – dzieci już nie będzie. Ale z drugiej
strony, wie pan, kilka lat później musiałem
spojrzeć mojej młodej żonie w oczy i tę deklarację powtórzyć, musiałem zmierzyć się
z jej cierpieniem, musiałem odczuć, jak ją
to dotyka… I to jest odpowiedź na pytanie,
dlaczego syn nam się urodził. I powiem
panu, że dziś widzę, że ten syn absolutnie
wywrócił mój świat, mam teraz dla niego
dużo czasu, mogę całkowicie poświęcić się
jego wychowaniu. A poza tym, trudno jest
poświęcać się całkowicie wnukom, kiedy
ma się syna w tym samym wieku. I zawsze
jest dylemat – czy syn, czy wnuki są ważniejsze. Wnuki, które mają obydwoje rodziców, czy syn, który jest blisko, którym trzeba się opiekować. Chłopaki już chodzą do
szkoły, moja córka ze swoim mężem pracują i wracają późno do domu, a dla mnie
odwiedziny u nich, kiedy trzeba jechać prawie 200 km do Warszawy, to jest dylemat.
Mam poczucie niedostatecznego oddawania się obowiązkom dziadka, co być może
trochę boli moją córkę, ponieważ jej matka
nie żyje od 20 lat. Dlatego może by oczekiwała, że przynajmniej ten dziadek – ojciec
będzie jakąś pomocą dla niej bądź ewentualnie takim ramieniem, na którym się będzie mogła od czasu do czasu oprzeć… A ja
mam teraz własną rodzinę i to jest naturalne, że ta rodzina jest zawsze trochę bliższa.
Żona młodsza o dwadzieścia dwa lata, ośmioletni
syn – dla mężczyzny w tym wieku to jest doświadczenie odświeżające, druga młodość?
ӹӹ To jest tak, że taki mężczyzna, mając więcej czasu dla siebie i trochę inne doświadczenia, po osiągnięciu pewnego pułapu
w karierze zawodowej, kiedy nie trzeba się
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już ścigać, wdrapywać się wyżej na drabinę, ma więcej wewnętrznego spokoju. To
jest błogosławieństwo – można dostrzec
wreszcie ten fundament, alfabet absolutnych podstaw tego, co wyznacza pojęcie
prawdziwego ojcostwa.
Ale pan jest cały czas wziętym artystą. Jest pan
w stanie poświęcić tyle czasu synowi, ile nie mógł
pan poświęcić córce jako członek VOX, koncertujący po całym świecie? Może pan nadrobić to, co
utracił poprzednio?
ӹӹ Wtedy było zupełnie inaczej, jedno tourne trwało parę tygodni, nieraz półtora
miesiąca. Teraz nie gram już dużo – cztery, pięć koncertów w miesiącu, mam czas,
mogę nadrabiać.
Jest pan kawalerem Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski przyznanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mało kto jednak wie, że świętej pamięci prezydent był admiratorem pana
twórczości.
ӹӹ Miałem takie spotkanie w wigilię 2004
roku, jeszcze przed zaprzysiężeniem, na
ulicy Foksal para prezydencka nagrywała życzenia świąteczne dla rodaków. Byłem jednym z trzech wykonawców asystujących, grałem „Bóg się rodzi”, para
prezydencka siedziała vis a vis. Nie miałem odwagi, żeby do nich podejść, ale to
pani Maria podeszła do mnie wraz z prezydentem Kaczyńskim. Pani Maria komplementowała bardzo moją płytę „Dary losu”,
a pan prezydent powiedział: mnie się najbardziej podoba „Czas”. A to jest piosenka,
która jest właśnie na „Darach losu”. Czyli
oni tej płyty słuchali…
Ponoć nikt nie pyta pana, jak pan postrzega rzeczywistość. Jakiś czas temu stwierdził pan, że rzeczywistość jest u nas biedna i zapyziała. Coś się
zmieniło w tej pańskiej recepcji rodzimej rzeczywistości, dzisiaj, kiedy pan patrzy na swój rodzinny Elbląg, na Zbiczno, w którym pan mieszka, na
najbliższe okolice?
ӹӹ Oprócz wielu tych wspaniałych rzeczy,
które się dzieją, oczywiście, jeżeli jest się
admiratorem nowoczesnej wielkomiejskiej architektury i rozbudowanej sieci autostrad, a dodam, że bardzo przyjemnie
się jedzie do Łodzi teraz, można powiedzieć, że wszystko się zmieniło – nie jesteśmy już społecznością ruder i walących
się płotów. Ale wie pan, od 16 lat mieszkam na wsi, a na wsi niestety jest gorzej.
Powstają wprawdzie nowe domy, bo choć
synowie i córki pracują albo w Anglii, albo
w Irlandii, to pamiętają o rodzinach w Polsce. Natomiast ci, którzy nie mają dzieci
na emigracji, żyją gorzej. Mimo unijnych

dopłat rolnictwo upada i jest ogólnie kiepsko. Nasz syn chodzi do szkoły gminnej
w Zbicznie, tam gdzie mieszkamy, bo chcę
żeby poznał normalne życie, a nie życie
malowane, i żeby się również zżył z ludźmi,
którzy tam mieszkają, z lokalną społecznością we wszystkich jej postaciach i przejawach. Tak zdecydowałem i uważam, że to
bardzo życiowe posunięcie.
Ale pan, mimo że ma emeryturę z ZUS nieco ponad
1000 zł, nie musi się jednak martwić o swoje materialne sprawy.
ӹӹ Moja emerytura wynosi 1200 zł, bo była
rewaloryzacja. W tym miejscu można się
tylko gorzko uśmiechnąć. Ale nie, ja nie
mam pretensji, mam zupełnie inną sytuację. Wie pan, kiedyś jakiś dziennikarz z tej
tak zwanej prasy śmieciowej zapytał: czy
pan przewiduje, że za parę lat przeniesie
się na emeryturę? Odpowiedziałem, że już
jestem emerytem, a miałem na myśli fakt,
że śpiewający soliści według prawa w wieku 55 lat przechodzą na emeryturę. Nie powiedziałem, ile mam emerytury, dopisano
mi te słowa, a później ktoś jeszcze spłodził
jakiś tam artykuł, gdzie napisano, że ten
dostaje tyle, a ta dostaje jeszcze mniej. No
i wtedy zaczęło się hejtowanie w Internecie, że darmozjady, że takie, owakie… A ja
prowadzę swoją działalność gospodarczą
i moje życie zawodowe na tej działalności
się opiera.
A jest jeszcze ZAIKS. Pan jest kompozytorem wielu
przebojów, które są ciągle emitowane.
ӹӹ No więc właśnie nie są.
Romuald Lipko (kompozytor, lider zespołu Budka
Suflera – przyp. red.) swego czasu, i to całkiem
niedawno mówił, że on wielbi ZAIKS, bo to jest
podstawa jego luksusowego życia.
ӹӹ Myślę, że świętej pamięci Marek Jackowski (kompozytor, założyciel i lider grupy
Manaam – przyp.red.) też wielbił ZAIKS,
bo są zespoły, które są bardzo często grane w radio, co nie oznacza, że im się to nie
należy. Im się to należy, natomiast ZAIKS,
który ja teraz otrzymuję, jest znacznie niższy od tego, który dostawałem w roku 2000
czy 2003. Ale to jest naturalne, życie jest
właśnie takie – jest górka, jest dołek, kto
wie, co przyniesie los? Może któregoś dnia
dostanę rozkaz „z góry”, że jednak muszę
jeszcze coś zrobić, i łaskę, która pozwoli napisać kilka dobrych melodii, piosenek, które będą dawały satysfakcję, a nie będą tylko
próbą ratunku tego, co już minęło. Jacek
napisze kilka świetnych tekstów i znowu
będziemy słuchać moich nowych płyt.
Rozmawiał Michał Gołąbek
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Brzeziny – szlak turystyczny (cz. III). Stary rynek i „miasto krawców”
I. Na południe od lokowanego w pocz. XIV w. miasta ukrytego dziś za Mrożycą w łąkach na początku
XVI w. powstaje obecny stary rynek (dziś pl. Jana
Pawła II). Było to wówczas „Nowe miasto”, obejmujące śródmieście z 8 ulicami wychodzącymi z jego
narożników. Jego plan jest w założeniu średniowieczny, i zbliżony do kwadratu 70x70 m. Działki
na domy miały szerokość 10-14 m., w XX w. dwa razy
więcej. Ten zespół miejski stał się z czasem właściwym centrum Brzezin. W XVI stuleciu przy kościółku drewnianym św. Ducha stała obronna siedziba
Lasockich – skromny murowany zamek (zburzony
przez Szwedów w „potopie” 1655 r.), a na wschodniej pierzei rynku ratusz drewniany o murowanych
fundamentach z więzieniem.
Od 1518 r. odbywały się tu targi. Tego roku
przywilej Zygmunta Starego nadał mu 4 jarmarki
(targi doroczne) oraz targ cotygodniowy w soboty.
Do schyłku XIX w. stały przy rynku domy drewniane, ze sklepami. W drugiej poł. XVIII w. stał tu
krótko ratusz drewniany, ufundowany przez Antoniego Lasockiego. W poł. XIX w. powstał projekt ratusza murowanego, jednopiętrowego z wieżą podobnego do ratusza łódzkiego (pl. Wolności
1). Oczekiwała bezskutecznie na niego zabudowana dziś, wschodnia pierzeja rynku. Od końca XIX
w. do roku 1935 funkcję ratusza pełniła kamienica z zegarem na szczycie (dziś bank i optyk). Do r.
1939 rynek wykorzystywany był na targi i uroczystości państwowe. Dopiero Niemcy po r. 1939 zamienili go na skwer; obok był postój dorożek. Podobnie współcześnie pozostał miejscem bardziej
reprezentacyjnym oraz tranzytowym. Za rogiem
ul. B. Joselewicza od XVI w. do 1939 r. funkcjonowało centrum religijne Żydów - synagoga (1893 1939), mykwa (łaźnia), cheder (szkoła) i mieszkanie rabina.
II. U schyłku XIX w. zaczyna rozwijać się
w mieście krawiectwo nakładcze (chałupnictwo)
zorganizowane przez Żydów – emigrantów z Rosji. Pokrojone wg. rozmiarów okrycia, wyłącznie
konfekcję męską oddawali tylko do zszycia (przeszycia) majstrom prowadzącym w swoich mieszkaniach pracownie. Warsztat krawiecki mieścił się
zazwyczaj w kuchni. Wyposażenie jego stanowiły
najczęściej dwie maszyny krawieckie „Singer”, ciężki stół do przypasowywania części odzieży, a także
prasowania, drugi stół mniejszy dla podręcznych
oraz kilka żelazek na węgiel drzewny. W Muzeum
Regionalnym w formie wystawy dokładnie zrekonstruowałem taką pracownię chałupniczą. Charakterystycznym dla każdej pracowni była specjalizacja w szyciu: spodnie i kamizelki, spodnie, palta
oraz stosowny podział pracy: majster z czeladnikami zszywał, podręczne wykańczały ręcznie to, czego nie można na maszynie, bywali osobni preserzy.
Taka organizacja produkcji wytwarzała na rynek

ogromne ilości konfekcji. W 1911 r. uszyto tu 600
tys. ubrań i 200 tys. palt. Wyroby te przeznaczono
głównie na chłonne rynki Cesarstwa Rosyjskiego
(byliśmy pod zaborem rosyjskim). Przed I wojną
pracowało w mieście bezpośrednio 3 tys. krawców,
a pośrednio cała ludność. Wówczas zaczęto nazywać Brzeziny „miastem krawców”.
Dzięki krawiectwu nastąpił silny wzrost ludności miasta i budownictwa. W samym tylko 1907
r. osiedliło się tu 3500 Żydów rosyjskich stanowiąc
22 % ludności miasta. W 1914 r. Brzeziny liczyły
najwięcej – 17500 mieszkańców (obecnie – 13 tys.).
Rozwój krawiectwa spowodował ożywiony ruch
budowlany celem zapewnienia mieszkania osiedleńcom i koniecznością pomieszczenia składów
ubrań, bowiem hurtownicy (komisjonerzy) rosyjscy dokonywali ogromnych zakupów dwa razy
do roku: w marcu i październiku. Z parterowego
drewnianego miasta Brzeziny przerastają się w murowane, piętrowe. W rynku oraz jego ulicach wylotowych, gdzie pożary spaliły od 1875-1886 133
chałupy, wybudowano stylowe kamienice. Typowe mieszkanie to pokój z kuchnią, w której warczą
maszyny. Najsilniejsze okresy budowy przypadły
na lata 1882-1914 z inicjatywy burżuazji żydowskiej. Zabytkowe elewacje kamienic z tego okresu
można odnieść do neorenesansu oraz wczesnej fazy

modernizmu. Liczbowo najwięcej jest neorenesansowych fasad kamienic z okresu 1882-do pocz. XX
w. Najlepsze i najciekawsze fasady występują przy
ul. Reformackiej 3 (siedziba inspektoratu sanitarnego), św. Anny 1, 13,15, 16/18, Staszica 1,8, A. Mickiewicza 10,12, B. Joselewicza 2, H. Sienkiewicza 13,
J. Piłsudskiego 18. Druga grupa budowli liczebnie
mniejsza reprezentuje typ fasady wczesnomodernistycznej lub tzw. secesji prostolinijnej. Obiekty te
powstały w l. 1908-1912. Są to fasady płaskie (ul. św.
Anny 17) albo ożywione ornamentami w formie
płaskich figur geometrycznych. Wyróżnia się tu dekoracja kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 7, przy
ul. H. Sienkiewicza 2, A. Mickiewicza 22 (poczta)
i 13. Charakterystyczne elewacje zachowały się na
blisko 80 budynkach.
W okresie międzywojennym rzadkością są stylowe kamienice. Brzeziny były nadal centrum krawiectwa rzemieślniczego, nazywane także „stolicą”
krawiectwa chałupniczego.
W mieście jest ciągłość tradycji krawieckiej.
Jednakże stylowe kamienice „miasta krawców”
domagają się pilnych remontów.

Jerzy Kołodziej
Muzeum Regionalne

PRINT PERFECT, nadruki na tekstyliach, sitodruk,
termotransfer laserowy, folie flex i flock.
Drukujemy już od jednej sztuki!
Masz pomysł na oryginalny t-shirt lub potrzebujesz zadrukować
duży nakład? Napisz lub zadzwoń. 696516625; printperfect1611@gmail.com
Znajdź nas na fb! www.facebook.com/printperfectpl; Koluszki ul. Warszawska 98a
OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny 57,
95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 1 o powierzchni użytkowej 17,34 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 1,00 zł
2. wadium – 21,33 zł.
3. postąpienie nie mniej niż – 0,01 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny
VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 29.09.2016 r. o godz. 13.00
w siedzibie Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na
konto TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781
0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium
znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty
wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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Dożynki gminno-powiatowe w Dąbrówce Dużej
Tegoroczne dożynki samorząd powiatu
brzezińskiego organizował wspólnie z gminą Brzeziny, a jako miejsce tej uroczystości
wybrano Dąbrówkę Dużą. Natomiast uroczyste nabożeństwo dziękczynne celebrowano w brzezińskiej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Liturgii przewodniczył kanclerz kurii
archidiecezji łódzkiej ks. prałat Zbigniew
Tracz, a we mszy uczestniczyli proboszczowie wszystkich trzech brzezińskich parafii:
ks. dziekan Marek Balcerak, ks. proboszcz
Mariusz Wojturski oraz o. gwardian Konstanty Ciaranek. Miejscem tej szczególnej
uroczystości były wnętrza nowo budowanego kościoła parafialnego. „Dzisiaj patrzymy z wielkim uznaniem na pracę rolników, z jednej strony ten pracowniczy trud
jest zdobywaniem godnych warunków
do życia, a z drugiej jest realizacją każdego z nas jako człowieka” – mówił ks. prałat Zbigniew Tracz. W czasie mszy oprawę muzyczną zapewniła orkiestra OSP
Przecław, a po nabożeństwie wystąpił ludowy zespół „Byszewianie". Nie zabrakło
także tradycyjnego poczęstunku chlebem
i miodem.
Następnie uczestnicy uroczystości przemieścili się na teren Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Dużej, gdzie niedawno oddano do użytku nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną. Tu gości witali
starosta brzeziński Edmund Kotecki i wójt
gminy Brzeziny Barbara Hojnacka oraz orkiestra OSP Syberia. „Z radością patrzymy dzisiaj na przyniesione bochny chleba
i wieńce oraz dziękujemy za kultywowanie tradycji przodków, która nas kształtuje i wychowuje w wartościach naszych
ojców” – mówiła wójt Barbara Hojnacka.
„Świętowanie to czas niezwykle potrzebny
na integrowanie się wokół kolejnych wspólnych wyzwań i zadań” – dodawał starosta
Edmund Kotecki, który opowiadał o osiągnięciach powiatu brzezińskiego i dziękował gminom za współpracę. To na ręce wójt
Barbary Hojnackiej, starosty Edmunda Koteckiego oraz przewodniczących Rad Powiatu i Gminy Brzeziny – Mariana Krasińskiego oraz Marka Kolasy jako lokalnych
włodarzy, tegoroczni starostowie dożynkowi Sylwia Skóra i Tomasz Kobus przekazali symboliczny chleb i miód z tegorocznych zbiorów. Delegacje z poszczególnych
gmin Brzeziny, Jeżowa, Rogowa i Dmosina przygotowały także wieńce. Z gminy

Brzeziny były to nawet dwa wieńce, jeden
wykonany przez mieszkańców Dąbrówki Dużej, a drugi sołectwa Zalesie. Grupy
wieńcowe z poszczególnych miejscowości
gminy Brzeziny: Adamowa, Dąbrówki Małej, Dąbrówki Dużej, Eufeminowa, Gaju,
Gałkówka Kolonii, Grzmiącej, Helenowa i
ul. Leśnej, Jordanowa, Kędziorek, Małczewa, Tworzyjanek, Paprotni, Poćwiardówki, Polika, Przanówki, Przecławia, Syberii,
Witkowic i Zalesia przekazały również tradycyjne bochny chleba. Okolicznościowe
życzenia składali zaproszeni goście, a na
scenie pojawili się: poseł Cezary Grabarczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak, radna Sejmiku
Województwa Łódzkiego Beata Ozga-Flejszer, kierownik rogowskiego oddziału
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Renata Kobiera oraz przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Eugeniusz Supera.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
występy, które rozpoczęli uzdolnieni
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej. Później na scenie pojawił
się ludowy zespół „Lipkowianie”, a po nim
rozpoczął się program wokalno-instrumentalny „Biesiada Show", który przeplatał się z kolejnymi występami. Na scenie wystąpili zaś jeszcze: pop-rockowa
grupa z powiatu brzezińskiego „Co noc",

parodysta Stan Tutaj, a na finał specjalizujący się w muzyce tanecznej zespół „Lavender". Muzycznej uczcie towarzyszyła
smakowita biesiada przygotowana przez
liczne gospodynie z gminy Brzeziny oraz
uczniów brzezińskiego Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Nie zabrakło także ciekawych atrakcji dla dzieci, w
tym przygotowanych przez Forum Młodych Ludowców. Swoje stoiska na dożynkach gminno-powiatowych miały również
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rogowski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lokalny
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Rejonowe Koło Pszczelarzy, Stowarzyszenie „Mroga", które promowało nowe
możliwości pozyskania poprzez tę organizację dofinansowań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
oraz Komenda Powiatowa Policji w osobie
lokalnego dzielnicowego asp. sztab. Roberta Fala.
Huczna zabawa trwała do późnej nocy.
Dożynki powiatowe co roku wędrują bowiem do innej gminy, dodając lokalnym
uroczystościom wyjątkowego splendoru.
W tym roku mieszkańcy całego powiatu
brzezińskiego bawili się w Dąbrówce Dużej w gminie Brzeziny.
TOM
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OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. ul. Św. Anny
57, 95-060 Brzeziny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu
użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Św. Anny 13 o powierzchni użytkowej
44,37 m2
1. cena wywoławcza czynszu za 1 m2 – 1,00 zł
2. wadium – 54,58 zł
3. postąpienie nie mniej niż – 0,01 zł/m²
Do ceny najmu lokalu osiągniętego w drodze przetargu zostanie doliczony należny
VAT. Oprócz czynszu przyszły najemca jest obowiązany ponosić opłatę za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków.
Przetarg na w/w lokal użytkowy odbędzie się w dniu 29.09.2016 r. o godz. 11.00
w siedzibie Spółki.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej w dniu przetargu na
konto TBS w Brzezinach Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 33 8781
0006 0040 3364 2000 0010 w taki sposób, aby przed rozpoczęciem przetargu wadium
znajdowało się na koncie Spółki.
Przystępując do przetargu należy przedstawić dowód tożsamości oraz dowód wpłaty
wadium.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

