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Odpust w parafii Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach

Przez trzy dni – od 12 do 14 września
w kościele parafialnym pw. Podwyższenia
św. Krzyża w Brzezinach trwały uroczystości odpustowe. Główne uroczystości
odbyły się w środę 14 września. Po adoracji relikwii Krzyża Świętego o godz.
17.30 z kościoła św. Anny pod przewodnictwem ks. prałata Jarosława Patery,

rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ulicami miasta wyruszyła
procesja z relikwiarzem. Była to już siedemnasta procesja ulicami Brzezin do
kościoła farnego z relikwią Krzyża Świętego. Relikwiarz nieśli członkowie Komitetu Odnowy kościoła św. Anny, samorządowcy, ojcowie rodzin, matki, dzieci

i młodzież, a na końcu kapłani. W odpustowych uroczystościach udział wzięli
wierni, asysta kościelna, kapłani z sąsiednich parafii, a także poczty sztandarowe.
Trzydniową celebrację zakończyła uroczysta suma pod przewodnictwem
ks. prałata Jarosława Patery, który wygłosił także homilię. Na zakończenie
mszy podziękowania wszystkim kapłanom i uczestnikom uroczystości złożył
ks. Mariusz Wojturski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. „Wy jesteście świadkami, wy jesteście tymi, którzy budują żywy Kościół,
potwierdzają sensowność przeżyć religijnych, jakie dzisiaj miały miejsce” – mówił
ks. Mariusz Wojturski. Wierni mogli ucałować relikwię Krzyża Świętego.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, parafialnemu odpustowi towarzyszyły stragany ustawione w sąsiedztwie kościoła.
Można na nich było nabyć obwarzanki,
a także balony i zabawki dla dzieci.
g.k.
Fotorelacja str.VIII,IX

Zdrowie Rogów zwycięzcą Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej

Zdrowie Rogów, Misie, OKS i Relaks 50+ –
tak wygląda kolejność drużyn w rozgrywkach finałowych Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2015/2016. W niedzielę na

Orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 odbył się mecz o trzecie miejsce i wielki finał.
Zbierano także pieniądze na rzecz chorego Adasia Kernera.

Organizatorzy rozgrywek Brzezińskiej Ligi Orlikowej imprezę finałową
postanowili zorganizować właśnie dla
małego chłopca zmagającego się z ciężką chorobą – zespołem Aperta. Już od
godzin popołudniowych tuż obok boiska stanęły specjalne namioty, pod
którymi oprócz sprzętu nagłaśniającego ustawiono stoiska z ciastami przygotowane przez rodzinę Adasia oraz ludzi
dobrej woli. Każdy uczestnik sportowego eventu mógł po wrzuceniu do puszki
najdrobniejszej nawet kwoty skosztować
pysznych wypieków. Mimo niesprzyjającej pogody, w niedzielne późne popołudnie na Orliku pojawiło się wielu
mieszkańców.
c.d. na str.3
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Aktualne inwestycje drogowe w Powiecie Brzezińskim – część I
nakładki (do około 2 cm) na powierzchni remontowanej drogi przy pomocy półpłynnej
mieszanki mineralno- emulsyjnej wytworzonej w specjalistycznym kombajnie. Każde nawierzchnie bitumiczne w miarę upływu czasu ulegają zniszczeniu pod wpływem
czynników atmosferycznych i natężenia ruchu drogowego. Dzięki tej technologii nawierzchnia pozostanie solidna, przydatna
do użytku i bezpieczna. Istotne jest też to, że
okres wyłączenia drogi z użytkowania, niezbędny do załatania dziur lub regeneracji
Na drogach powiatowych trwają intensywne prace inwestycyjne. 10 sierpnia 2016
r. nastąpił odbiór inwestycji drogowej pn.
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2937 E
w miejscowości Tadzin”. Zadanie, podzielone na dwa etapy, obejmowało poszerzenie
(wyrównanie) szerokości nawierzchni jezdni
drogi powiatowej w miejscowości Tadzin na
odcinku 840 mb do szerokości 5,00 m z jednoczesnym wykonaniem koniecznych robót
ziemnych i ułożeniem podbudowy w dwóch
warstwach. Na trasie drogi został wymieniony istniejący przepust pod nawierzchnią z rur
o średnicy 60 cm. Po jej oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową, wykonano warstwę
wyrównawczą z mineralno – bitumicznych
mieszanek asfaltowych o średniej grubości
3,00 cm, a następnie ułożono warstwę ścieralną z asfaltobetonu gr. 4,00 cm. Odwodnienie nowej nawierzchni zrealizowano poprzez
odmulenie i wyprofilowanie rowów. Łączna
wartość inwestycji to 196.035,77 zł brutto. Inwestycja była możliwa dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Gminy Brzeziny.
Na odbiór czeka także inwestycja pn.
„Przebudowa dróg powiatowych wraz
z działaniami poprawiającymi odwodnienie
korpusu drogowego”, która objęła łącznie
długość 3,6 km dróg powiatowych w miejscowościach: Witkowice (gm. Brzeziny), odcinek od ul. Piotrkowskiej do przejazdu kolejki wąskotorowej w miejscowości Kosiska
(gm. Jeżów) oraz Wola Cyrusowa i Ząbki –
Zawady (gm. Dmosin). Łączna powierzchnia remontowanych dróg w ramach tej inwestycji - 19 667 m2. Przebudowę prowadzono
z wykorzystaniem innowacyjnej technologii
Slurry Seal, polegającej na wypełnianiu nierówności i kolein oraz wykonaniu cienkiej

nawierzchni, jest redukowany do minimum,
a nawet zupełnie eliminowany.
Znacząco wydłuża się okres trwałości istniejących nawierzchni dzięki zabezpieczeniu
przed skutkami starzenia i wpływem czynników środowiskowych.
W trakcie realizacji jest także inwestycja w miejscowości Osiny, polegająca na odwodnieniu drogi powiatowej relacji Głowno
– Kołacin.
(Dalsze plany inwestycyjne Powiatu Brzezińskiego w zakresie infrastruktury drogowej
przedstawimy w kolejnym wydaniu „BIS”)

ogłoszenie płatne
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Zdrowie Rogów zwycięzcą Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej
Kowalski, Paweł Budziewski, Maciej Kołada, Mateusz Lubczyński, Bartosz Bubas,
Szymon Piechota, Robert Szubert, Krzysztof Trzewikowski i Majkel Krawczyk. Misie
tego dnia reprezentowali: Marek Szklarek,
Grzegorz Kaźmierczak, Mariusz Kaźmierczak, Maciej Maślanko, Michał Bartosiński, Daniel Hanc, Maciej Kolasa, Krystian
c.d. ze str.1
Niestety na imprezie nie pojawili się
rodzice chorego chłopca, którzy pojechali z synkiem na specjalistyczne badania do
szpitala. W zastępstwie honory czyniła babcia Adasia Maria Kerner, która symbolicznym kopnięciem piłki rozpoczęła oba mecze. W pierwszym pojedynku spotkały się
drużyny OKS i Relaks 50+. Już w pierwszych sekundach spotkania Relaks 50+
wyszedł na prowadzenie za sprawą Roberta Adamskiego. OKS odpowiedział dwoma golami Damiana Jedynaka i Mateusza
Zbytniewskiego. Od tego momentu gra toczyła się w środku pola. Jeszcze przed przerwą ze znakomitej strony pokazał się Piotr
Miazek, który najpierw podwyższył na 3:1,
a chwilę później zdobył swoją drugą bramkę
strzałem zza połowy boiska. Przed przerwą
na listę strzelców wpisał się jeszcze Adamski. Po zmianie stron zdeterminowany Relaks 50+ zdołał doprowadzić do remisu po
trafieniach Grzegorza Bednarczuka i Sebastiana Malarczyka, ale w końcówce zwycięskiego gola dla OKS strzelił Piotr Pietrzak.
Bardzo ciekawy był również mecz finałowy, w którym Zdrowie Rogów rywalizowało z Misiami. Przez pierwszy kwadrans
gra toczyła się w środku pola i żadna ze
stron nie potrafiła wyjść na prowadzenie.
Dopiero w 16. minucie bramkę dla Zdrowia strzelił Maciej Kołada. Zespół z Rogowa poszedł z ciosem i na przerwę schodził
z dwubramkowym prowadzeniem po golu
Majkela Krawczyka. Po przerwie worek
z bramkami rozwiązał się na dobre. Najpierw pięknym strzałem z połowy boiska
popisał się Robert Szubert, a chwilę później
dwa gole zdobył Krzysztof Trzewikowski.
Przewaga pięciu bramek pozwoliła Zdrowiu kontrolować przebieg gry. Nawet trzy
bramki kolejno: Michała Strzyżewskiego,
Grzegorza Kaźmierczaka i Mariusza Kaźmierczaka nie zmieniły oblicza pojedynku
i po mistrzostwo sięgnęła drużyna z Rogowa. Zwycięski zespół grał w składzie: Adrian Stachecki, Michał Mankiewicz, Dominik Ostrowski, Tomasz Adamczyk, Rafał

Kępa, Łukasz Markiewicz i Michał Strzyżewski. Organizatorzy podczas finałowej
imprezy zebrali około dwóch tysięcy złotych. Podobna zbiórka będzie prowadzona
podczas turnieju piłkarskiego, który odbędzie się na stadionie miejskim przy ulicy
Sportowej 1 w niedzielę 25 września.
Dawid Saj

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

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
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„Szkoła dialogu” w Gimnazjum
We wrześniu Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach
przystąpiło do ogólnopolskiego programu
edukacyjnego „Szkoła dialogu” realizowanego przez Fundację Forum Dialogu. Jego
celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na
temat wielowiekowej obecności Żydów
w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. „W ramach programu brzezińscy gimnazjaliści będą badać historię społeczności
żydowskiej zamieszkującej Brzeziny przed
II wojną światową. Postanowiłem, że dołączymy do projektu z dwóch zasadniczych
powodów. Przedwojenna społeczność obywateli polskich pochodzenia żydowskiego
stanowiła w Brzezinach znaczący procent
populacji. Pamiątki po brzezińskich Żydach ciągle nam towarzyszą, żyjemy wśród
nich, nie zdając sobie sprawy jak dobitnie
kształtowały i wciąż kształtują rzeczywistość kulturową naszego miasta. Nie zdają
sobie z tego sprawy zwłaszcza ludzie młodzi, stąd pomysł włączenia ich w proces
badania dziedzictwa żydowskich sąsiadów
ich przodków. Drugi powód jest oczywisty
– dialog międzykulturowy sprzyja postawom tolerancji, otwartości i zaangażowania w potrzebę rozumienia odmienności
drugiego człowieka. To wartości cechujące
ludzi zwyczajnie przyzwoitych, a jednym
z podstawowych celów naszej wychowawczej działalności jest formacja takich właśnie jednostek” – mówi Michał Gołąbek,
dyrektor Gimnazjum w Brzezinach.
Projekt realizuje grupa około 20
uczniów, głównie z klas trzecich, pod opieką nauczycielek Magdaleny Nawrockiej
i Anny Podgajnej. Szkolnym koordynatorem całości przedsięwzięcia jest Marta
Kacprzyk. W ramach projektu uczniowie
z Brzezin wezmą udział w dwóch blokach
warsztatów prowadzonych przez trenerów
Fundacji Forum Dialogu, które zaplanowano pod koniec września i października.
Następnie gimnazjaliści zrealizują własny
projekt, a jednym z jego elementów będzie
wycieczka po Brzezinach i po miejscach
związanych z mieszkającą tu przed II wojną światową społecznością żydowską.
Pierwszym krokiem w procesie realizacji projektu były odwiedziny w Muzeum
Regionalnym w Brzezinach we wtorek 13
września. Gimnazjaliści spotkali się z dyrektorem Pawłem Zybałą oraz francuską artystką o brzezińskich korzeniach

– Sylvie Kaptur-Gintz. Dyrektor Paweł
Zybała mówił o wielokulturowości Brzezin i społeczności żydowskiej, stanowiącej
jeden z głównych filarów populacji miasta
przed I wojną światową i w okresie międzywojennym. Z kolei Sylvie Kaptur-Gintz –
wnuczka brzezińskiej żydowskiej szwaczki
Chumy Albert opowiadała o tradycjach
żydowskich w jej
rodzinie i związkach Żydów z Brzezinami. Uczniowie
obejrzeli także film
z obchodów 70. rocznicy powstania Getta w Brzezinach.
Spotkanie odbywało
się w języku angielskim. „Nie było potrzeby tłumaczenia
wypowiedzi pani Sylvie na język polski.

Nasi trzecioklasiści doskonale radzą sobie
z angielskim na poziomie komunikatywnym” – mówi Jolanta Sochaczewska - Kuleta, anglistka z Gimnazjum, która towarzyszyła uczniom podczas wizyty w Muzeum
Regionalnym.
g.k.
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Zatrudnię ucznia
w zawodzie

mechanika samochodowego
Andrespol,
511-609-311
Zakład z tradycjami zatrudni
szwaczki i chałupniczki.
Stała praca, dogodne warunki.

Tel. 606 769 490

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

Firma Partners Team zatrudni do
oddziału w Rawie Mazowieckiej
osoby do lekkiej pracy manualnej
(wkładanie elementów zabawek do
półproduktu spożywczego).
PRACA SIEDZĄCA.
Bezpłatny dowóz z Brzezin
i okolic.
Wymagania: książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych.
Telefon kontaktowy 660-612-263 lub
osobiście w siedzibie firmy: Rawa
Maz., ul. Mszczonowska 36

ODSZKODOWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY
MAJĄTKOWE
ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5

tel. 663 742 876

GWARANTOWANE
NAJNIŻSZE CENY

Szczere wyrazy współczucia
Pani Wójt Gminy Brzeziny
Barbarze Hojnackiej
z powodu śmierci MĘŻA
składają
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej
Pani Wójt
Barbarze Hojnackiej
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci Męża
składają

Cezary Grabarczyk
Poseł na Sejm RP
Ryszard Bonisławski
Senator RP

Wójtowi Gminy Brzeziny
Pani Barbarze Hojnackiej
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
męża
składają
Wójt Gminy Rogów
radni Rady Gminy w Rogowie
pracownicy Urzędu Gminy

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie
zmarłej naszej drogiej koleżanki
ANI MIELCAREK
składają

pracownicy Medical Med
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Mały Adaś Kerner potrzebuje pomocy
Adaś Kerner ma zaledwie dwa miesiące, a już
wiadomo, że czeka go niełatwe życie. Chłopiec urodził się z zespołem Aperta – rzadką
chorobą genetyczną, która powoduje m.in.
że ma zrośnięte szwy czaszkowe – zagraża to
jego życiu, ponieważ mózg rośnie, a czaszka
nie. Współczesna medycyna może mu pomóc w powrocie do zdrowia. Nie wszystkie
jej osiągnięcia są jednak dostępne w Polsce, dlatego rodzica Adasia – Beata i Grzegorz Kerner zdecydowali się zbierać środki
na operację syna w Stanach Zjednoczonych.
Tomasz Guzek, BIS: Czekaliście państwo z utęsknieniem na swoje drugie dziecko, czy były jakieś sygnały, że coś będzie nie tak?
ӹӹ Grzegorz Kerner: Wszystkie wyniki były
w porządku, wykonywaliśmy badania USG
i krwi zlecone przez panią prowadzącą ciążę. USG robiło trzech różnych lekarzy ze
względu na okres urlopowy i fakt, że później żona trafiła do szpitala z powodu wielowodzia. Nikt nie stwierdził, że coś niepokojącego dzieje się z dzieckiem. Poród
miał przebiegać normalnie, czekaliśmy na
zdrowe dziecko. Nie byłem przy porodzie,
gdyż żona miała cesarskie cięcie, czekałem
w sali obok, gdzie dzieci są ważone i mierzone. W pewnym momencie zostałem poproszony, abym poczekał na korytarzu, a kiedy
przyszła do mnie pani doktor i zapytałem,
czy wszystko jest w porządku, odpowiedziała „niestety nie”. Wtedy świat runął mi
na głowę, dotarły do mnie bowiem informacje, że dziecko może mieć wodogłowie,
szmery w sercu, ma zrośnięte rączki i nóżki
oraz zdeformowaną główkę, to było straszne. Później zaczęły się kolejne problemy, ze
względu na to, że syn przestał oddychać, co
jest podobno typowe, jeżeli chodzi o zespół
Aperta. Mały trafił do inkubatora pod respirator i zaczęło się bieganie między salą
pooperacyjną żony, a intensywną terapią,
skąd dochodziły cały czas złe wiadomości.
Lekarze nie wiedzieli na początku co się
dzieje, pani doktor, która odbierała poród,
też była zdziwiona, podobnie lekarze na intensywnej terapii. Nikt nie był przygotowany, że takie dziecko przyjdzie na świat. Żona

została położona na sali z matkami, które
miały zdrowe dzieci, a ja tylko przychodziłem z informacjami, że coś jest nie tak z naszym Adasiem. Po jakichś dwóch godzinach
została przeniesiona do innej sali. Najcięższy moment nastąpił, kiedy lekarz wieczorem powiedział, żebym dał swój numer telefonu, bo może zdarzyć się taka sytuacja,
iż będę w nocy musiał przyjechać w wiadomym celu. Na szczęście na drugi dzień
słońce wstało, a kiedy pojechałem do szpitala – syn cały czas był pod respiratorem.
Z wyników wszystkich badań ciążowych nic
dla lekarzy nie wynikało. Dopiero lekarz genetyk stwierdził, że wygląda mu to na zespół
Aperta. To bardzo rzadka choroba. W Polsce rodzi się czworo-sześcioro takich dzieci
rocznie, czyli około jedno na dwieście tysięcy urodzeń. Później jeden z lekarzy wyjaśnił też żonie wszystko, ale niestety rozmowa skończyła się niezbyt szczęśliwie, gdyż
padły słowa, że nie macie państwo normalnego dziecka, ma inną główkę, rączki i nóżki, niż dzieci w innych inkubatorach. Wyszliśmy stamtąd z płaczem, płakaliśmy też
na korytarzu, ale to był kolejny dzień płaczu,
bo codziennie płakaliśmy.
Ale jednak jest nadzieja dla waszego synka?
ӹӹ Beata Kerner: Tak, na szczęście wykluczone zostało wodogłowie i szmery w sercu.

Gdy minął szczęśliwie pierwszy tydzień,
bardzo miła pani salowa powiedziała nam,
że dzisiaj ma bardzo dobre informacje,
gdyż Adaś wyszedł z inkubatora i nie oddycha już przez respirator. Syn cały czas był
też był karmiony sondą i położna chciała,
żebyśmy się nauczyli ją obsługiwać, na co
się nie zgodziliśmy, więc wiele godzin, kropelka po kropelce, kosztowało nas nauczenie go odruchu ssania, aby mógł spożywać
naturalny matczyny pokarm. Gdy lekarz
opisał już w badaniach RTG, że prawdopodobnie to zespół Aperta, zaczęliśmy szukać w Internecie i kontaktować się z rodzicami, którym też urodziły się takie dzieci.
Leczenie dzieci z zespołem Aperta wygląda
różnie, niektórzy leczą je w Polsce, niektórzy w Niemczech, a inni w Stanach Zjednoczonych. Skontaktowaliśmy się z lekarzami
z Olsztyna, którzy specjalizują się w Polsce
w zespole Aperta. Powiększenia główki dokonuje się w dwóch operacjach połączonych z transfuzją krwi, przy pomocy tzw.
dystraktorów, czyli śrub, które należy przez
kilka miesięcy rozkręcać. W naszym kraju nie wykonuje się rozdzielenia paluszków
u nóżek, a na rozdzielenie paluszków u rączek potrzeba dziesięciu operacji. Potrzebne są też operacje wyciągnięcia oczodołów
i poprawy noska. Po takiej ilości zabiegów

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.
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połączonych z narkozą nasz mały synek musiałby już chyba zacząć leczyć się u kardiologa. Gdy mąż pojechał porozmawiać z lekarzami z Olsztyna, dowiedzieć się, jaki będzie
plan leczenia naszego synka, nie otrzymał
żadnych informacji w tym zakresie, tylko
wręcz zapewnienia, że nasz syn będzie niesprawny ruchowo i niedorozwinięty. Gdy
zapytał natomiast, jaki procent tych dzieci
jest później niepełnosprawnych intelektualnie, lekarze nie wiedzieli, gdyż nie prowadzą takich badań. Na zagranicznych stronach w Internecie widzi się zaś na przykład
te dzieci z dyplomami szkolnymi. Inni rodzice powiedzieli mi, że tak właśnie wygląda leczenie w Polsce i nikt nie zagwarantuje nam, jaki będzie ono miało przebieg. Już
wtedy odbyliśmy konsultację przez pocztę
elektroniczną z lekarzem ze Stanów Zjednoczonych, najlepszym specjalistą od zespołu Aperta, który operuje w klinice w Dallas
dzieci z całego świata. Wysłaliśmy mu wyniki badań, a dr Jeffrey Fearon odpowiedział,
że chętnie się zaopiekuje naszym dzieckiem,
jeżeli wyrazimy na to zgodę i mamy możliwości, żeby leczyć u niego nasze dziecko.
W Stanach Zjednoczonych wykonuje się
tylko trzy operacje. Jedną – powiększenie
główki połączone z jednoczesnym wyciągnięciem oczodołów i poprawą noska, gdzie
nie ma także zazwyczaj potrzeby transfuzji krwi oraz dwie rozdzielenia palców
u rąk i nóżek. Zdecydowaliśmy, że zrobimy wszystko, żeby nasze dziecko trafiło do
najlepszych lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Wierzymy bowiem, że jest to możliwe
i z pomocą innych ludzi damy radę. Polacy
chyba tak mają, że jednoczą się w chwilach
nieszczęść, kiedy komuś przytrafi się jakiś
kataklizm czy też dotknie kogoś choroba.
My czekaliśmy na zdrowe dziecko, urodziło nam się dziecko chore, nie poddajemy się
jednak, walczymy o jego normalność. Myślę że wszyscy rodzice to samo zrobiliby na
naszym miejscu. Zbieramy pieniądze, które
mają pomóc Adasiowi normalnie funkcjonować. Związaliśmy się z fundacją „Mam
serce”, która nie pobiera żadnych opłat od
nas i każda złotówka wpłacona z dopiskiem
„Adam Kerner” jest przekazywana na

leczenie naszego syna. Chcemy podziękować osobom, które się przyczyniły do tego,
że w tej chwili mamy już 98 tysięcy złotych
na koncie fundacji, ale jeszcze długa droga
przed nami, aby uzbierać całą kwotę. Potrzebne jest nam 450 tysięcy złotych, z czego połowę musimy wpłacić już do 8 grudnia. Wykonaliśmy bowiem ostatnio badanie
polisomnograficzne, które określa, w jakim
terminie ma być przeprowadzona operacja. Nie poddajemy się jednak, pomysłów
jest dużo, ludzi chętnych do pomocy także,
dziękujemy tym, którzy nam już pomagają
– z Brzezin czy z okolic. Jesteśmy otwarci na
wszelką pomoc. Kiedy rozmawiamy z ludźmi o tym, że potrzebujemy tak dużej kwoty,
niektórzy mówią, że na pewno znajdzie się
ktoś, kto nam pomoże. Myślę jednak, że siła
jest w każdym z nas, każda złotówka jest tu
bardzo ważna. Pomoże to naszemu synkowi

powrócić do zdrowia, żeby mógł chodzić do
przedszkola i szkoły, złapać palcami monetę, zapiąć suwak w kurtce czy trzymać kredkę. Wiemy, że nasze dziecko będzie wyglądało trochę inaczej niż jego rówieśnicy, ale
będziemy robili wszystko, żeby miało normalne życie.
Rozmawiał Tomasz Guzek
Strony internetowe ze szczegółowymi informacjami na temat leczenia Adasia Kernera: www.adaskerner.pl, www.mam-serce.org/zbiorki/adam-kerner, www.facebook.
com/adaskerner.
Dane do przelewu:
Fundacja „Mam serce”, ul. Szturmowa
9 lok. 4 02-678 Warszawa. Nazwa banku:
Millennium Bank Numer konta: 26 1160
2202 0000 0001 6899 7325. Tytuł przelewu: Adam Kerner

Wyrazy głębokiego współczucia
Wójtowi Gminy Brzeziny
Pani Barbarze Hojnackiej
z powodu śmierci
męża
składają

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Zastępca Burmistrza Justyna Nowak
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Kędzia
Radni Miasta Brzeziny
Pracownicy Urzędu Miasta
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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Zapraszamy do zapoznania
z propozycjami zajęć w Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach.
Zapisy pod numerem telefonu
46-874-31-31 wew. 25.

Dzieci i młodzieży
(grupy do 20 osób):
Taniec towarzyski
(dzieci do 12 lat);
Taniec współczesny;
Taniec hip-hop;
Balet;
Gimnastyka korekcyjna;
Zajęcia plastyczne;
Robotyka;
Zajęcia informatyczne
(dzieci w wieku
9-13 lat);
Zabawy
matematyczno-logiczne;
Zajęcia ruchowe
dla dzieci
w wieku 2-4 lat;
Szachy;
Zajęcia logopedyczne;
Zajęcia teatralne.
Dorośli:
Florystyka;
Taniec relaksacyjny
– stretching;
Rysunek i malarstwo;
Taniec współczesny;
Taniec towarzyski;
Zajęcia jogi;
Zajęcia zumby;
Rękodzieło artystyczne;
Gimnastyka korekcyjna;
Zajęcia z samoobrony;
Zajęcia z modelarstwa.

21. 09. 2016 r.

Przedszkolaki z Jedynki uczą się zasad bezpieczeństwa

13 września dzieci z grupy 3-4-letniej (Bałwanki i Śnieżynki) wybrały się
na skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, aby przekonać się na własne oczy na czym polega zasada jego działania. Wcześniej dzieci z Przedszkola nr

3 miały zajęcia o ruchu drogowym. Dotychczas podczas różnych form aktywności nabywały i utrwalały wiedzę o bezpiecznym poruszaniu się w mieście tylko
w swojej sali. Gdy wyruszyły na spacer,
dobrze już pamiętały, gdzie można przejść
na drugą stronę ulicy oraz jakie światło
nakazuje stać, a jakie pozwala przechodzić. Dodatkowo wszystkie dzieci, a także ich opiekunki, miały na sobie kamizelki
odblaskowe, aby być jeszcze bardziej widocznym na drodze. Widok przedszkolaków kroczących w jednakowych strojach
wzbudzał zachwyt przechodniów. Zdobyte wcześniej wiadomości oraz bezpośrednie doświadczanie sprawiają, że wiedza wdrożona w praktyce lepiej i na dłużej
zostanie przyswojona przez maluchy.
g.k.

TRENUJ Z NAMI

Stowarzyszenie sportowe „Nautilus” Brzeziny ogłasza nabór
od sekcji pływackiej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY KANDYDATÓW NA ZAWODNIKÓW,
DZIECI OD LAT 7 POSIADAJĄCE ELEMENTEARNE
UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE.
Spotkanie dla zainteresowanych odbędzie się w poniedziałek 26
września w godzinach 16:30 - 17:00 na Pływalni Centrum Kultury
Fizycznej w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9.
Szczegółowe informacje można uzyskać od trenera sekcji - instruktora
Krzysztofa Sienkiewicza tel. 502 732 788.
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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Szlakiem 30. Dywizji Piechoty gen. Cehaka
Rajd rowerowy „Kampania wrześniowa"
upamiętniający rocznicę wydarzeń z 1939
r. zorganizowało 11 września 2016 r. Stowarzyszenie Strefa Rowerowa Brzeziny
wspólnie z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie, Stowarzyszeniem Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty
oraz Stowarzyszeniem Historia Koluszek.
W tym roku rowerzyści udali się do Jeżowa, gdzie 9 września 1939 r. stoczono
największy bój 30. DP w „Kampanii wrześniowej". Rajd rozpoczął się od zapalenia
zniczy na grobach polskich żołnierzy na
cmentarzu w Brzezinach. Następnie kolumna rowerzystów ruszyła do wsi Tadzin, gdzie ciszę poranka przerwały serie
z CKM wz 30 – ciężkiego karabinu maszynowego. W ten sposób rowerzystów przywitali rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia
Tradycji 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty wyposażeni w uzbrojenie i umundurowanie Wojska Polskiego z tamtego
okresu. Kolejny przystanek wyznaczono
na wzniesieniu pod Jeżowem, na którym
stoi krzyż upamiętniający bitwę pod Jeżowem. Na cmentarzu w tej miejscowości
uczestnicy wyprawy wysłuchali opowieści o sanitariuszce Zosi – jedynej kobiecie
wśród ponad dwustu tutaj pochowanych
poległych żołnierzy.

Ostatnim miejscem wycieczki była
polana w Szymaniszkach, gdzie członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek

opowiedzieli o obronie przeciwlotniczej
Koluszek we wrześniu 1939 roku. Informacje zostały uzupełnione okolicznościową wystawą.
a.j.

Turniej piłkarski dla Adasia Kernera
W niedzielę 25 września na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej 1 odbędzie się
jeden z największych turniejów piłkarskich w naszym regionie, podczas którego będą zbierane pieniądze na rzecz Adasia Kernera.
Organizatorami wydarzenia są pomysłodawcy Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej
w porozumieniu z Brzezińskim Klubem
Sportowym Start Brzeziny. Turniej rozgrywany będzie na głównej płycie boiska,
a weźmie w nim udział aż dwadzieścia
drużyn z Brzezin i okolic. Zmagania toczyć się będą na głównej płycie boiska na
specjalnie wydzielonych dwóch sektorach.
Zbiórka zespołów przewidziana jest na
godzinę 9:00. Pół godziny później nastąpi oficjalne losowanie grup. Rywalizacja

piłkarska rozpocznie się o godzinie 10:00.
Po zakończeniu rozgrywek grupowych
odbędzie się licytacja gadżetów. Następnie
zespoły przystąpią do fazy pucharowej, po
której zostanie przeprowadzona kolejna
licytacja. Mecz o trzecie miejsce odbędzie
się około godziny 15:45, a zaraz po nim
nastąpi finał. Zakończenie imprezy przewidziano na godzinę 17:30. Podczas eventu każdy kibic, który wybierze się na stadion, będzie mógł za symboliczną opłatą
skosztować ciast i słodkości oraz posilić
się kiełbaskami z grilla. Zebrane pieniądze z cateringu, licytacji oraz wpisowe od
drużyn w całości zostaną przekazane na
leczenie małego Adasia. Organizatorzy
serdecznie zapraszają do udziału w wydarzeniu mieszkańców Brzezin i okolic.
Dawid Saj

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

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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Święto Pieczonego Ziemniaka w Jedynce

Wyrazy głębokiego współczucia
Wójtowi Gminy Brzeziny
Pani Barbarze Hojnackiej
z powodu śmierci
męża
składają

Renata Nowak – prezes
Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej”

Schyłek lata niezmiennie kojarzy się
z wykopkami, dlatego nauczycielki grup
przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brzezinach przy nieocenionym
wsparciu rodziców przygotowały tradycyjne „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
Piątek 16 września był dla najmłodszych
uczniów szkoły wyjątkowym dniem, który upłynął pod hasłem „Ziemniak w roli
głównej”. Impreza zorganizowana została w wiączyńskim lesie, a jej gościem specjalnym był leśniczy, który podzielił się
z dziećmi niesamowitymi historiami dotyczącymi leśnej fauny i flory. Podczas
wspólnych zmagań sportowych, wesołych
zabaw i śpiewów dzieci poszerzały swoją wiedzę dotyczącą ziemniaka. Poznały
jego historię, dowiedziały się skąd pochodzi, jak inaczej nazywamy ziemniaki, z jakich części się składają oraz jakie potrawy można z nich przygotować. Następnie
ziemniaki umieszczone zostały w dopalającym się żarze ogniska. Pobyt na świeżym
powietrzu pobudził apetyty nie tylko na
pieczone kiełbaski, bo pieczone ziemniaki smakowały jak największy przysmak.
Głównym celem imprezy było stworzenie
okazji do wspólnej zabawy. Wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim wiele radości i dostarczył pozytywnych wrażeń,
a był przede wszystkim ciekawą i pouczającą lekcją przyrody.
g.k.

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286

11

21. 09. 2016 r.

Sprzątanie świata w Jedynce

Od wielu lat społeczność Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzezinach aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. 23. edycja tego
przedsięwzięcia przebiegała pod hasłem:
„Podaj dalej… drugie życie odpadów”,
a jej przesłaniem było promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów – szacunek do
przedmiotu, uświadomienie Polaków
o ich osobistym wpływie na środowisko oraz możliwościach kontrolowania
ilości wytwarzanych odpadów. W miniony czwartek 15 września uczniowie
brzezińskiej Jedynki z klas IV - VI aktywnie uczestniczyli w znanej im już od
lat akcji promującej działania proekologiczne. Zdaniem organizatorki akcji,
nauczycielki przyrody Jolanty Zielińskiej: „Już u najmłodszych dzieci należy budować poczucie, że wszyscy mamy
wpływ na to, jak wygląda nasz świat.
Uczniowie Jedynki mają świadomość,
jakie czynniki są szkodliwe dla naszego
otoczenia, aktywnie uczą się segregacji

odpadów, uczestniczą w zbiórkach makulatury, plastikowych nakrętek, wykorzystują surowce wtórne, np. do wykonania prac plastycznych, podejmują szereg
innych działań i to nie tylko w tym dniu,
ale w przeciągu całego roku”. Uczniowie
Jedynki, pragnąc podkreślić wagę tego
wydarzenia, pod opieką wychowawców
wyruszyli na „Sprzątanie Świata”, zaczynając od najbliższego otoczenia, tzn.
od posprzątania terenu Orlika Zielonki, ulic Żeromskiego, Fredry, Rejtana
i Moniuszki oraz Parku Miejskiego, po

którym najczęściej spacerują. „Jedynka
jako szkoła proekologiczna oprócz czynnego uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji regularnie podejmuje tematykę ochrony środowiska naturalnego podczas zajęć
wychowawczych i poprzez udział w różnorodnych konkursach, dzięki temu stale wzrasta świadomość ekologiczna nie
tylko uczniów, ale i ich rodziców. A tegoroczna edycja >>Sprzątania Świata<<
z pewnością zmieni podejście do gospodarowania odpadami, aby te zbyt szybko
nie trafiały na wysypisko” – dodaje Jolanta Zielińska.
g.k.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E,

501 038 542
Firma SOLCRAFT zatrudni
pracowników produkcji do zakładu
w Bogdance email: rekrutacjasolcraft@wp.pl
tel. 46 874 01 00

Akcja ,,SERCE DLA ADASIA”

odbędzie się 1 października 2016 r.
na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja

POMPY ciepła – hydraulika rekuprecyjna, 724 633 009

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 664 597 688

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

UKŁADANIE kostki brukowej krótkie terminy kontakt, 537-

BRYGADA mixokret, 696 85 72 85

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

954-994

PRZYJMĘ szwaczki, 792 023 988

bez opłat, 505 927 959

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż – pro-

ZAKŁAD krawiecki zatrudni osoby: do pomocy na szwalni-

AUTO-SKUP każde, 500 484 727

ducent 503 572 046

,do ob-sługi maszyn (dziurkarki,guzikarki,rygla), 605 086 828

KUPIĘ auto do 1000zł, 509 099 286

ELEKTRYK- anteny, alarmy,napędy, monitoring, domofony,

ZATRUDNIĘ chałupniczki-szycie, 792 023 988

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

515 362 050, www.instalmed.pl

ZATRUDNIĘ szwaczki Łódź, Nowosolna, 606 892 107

SPRZEDAM Daewoo Matiz rok 1999 , stan b. dobry, 695

AGREGATEM posadzki, 696 857 285

ZATRUDNIĘ pracownika gospodarczego, magazyniera,

248 086

BRUKARSTWO, 696 857 285

508 301 062

SPRZEDAM busa – transporter t 4, 1,9 diesel, 1996 r., 518

PRANIE ciśnieniowe, Lipiny, 601 929 461

FARMER sp. z o.o zatrudni pracownika do obsługi wago-

817 764

PRACE licencjackie, magisterskie – korekta, redakcja, 518

-pakowarki Tel. kont. 504 184 065

SPRZEDAM VW Bora 1999 r. 2 l., stan idealny, 508 549 904

234 962

ZATRUDNIĘ chałupniczki , proste szycie, 602 466 902 ,
792 470 799

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

KOREPETYCJE j. Angielski, 509 337 709

SPRZEDAM Zafirę 2003 r. 1,6 i, CNG, 9 500,-, 46 833 77 08

GŁADZIE – malowanie, 531 385 932

ZATRUDNIĘ pracownika na produkcję do stolarni – Brze-

SPRZEDAM Hondę Prelude, 1999, 508 593 120

ODNOWA mieszkań, remonty, wykończenia, 577 223 417

ziny 10zł/h, 882 928 505

SPRZEDAM lawetę Niewiadów A 2001, 508 593 120

JĘZYK niemiecki, 694 487 614

NAWIĄŻĘ współpracę z lektorem języka angielskiego, 692

RENO Laguna 97 sprzedam, 782 196 751 – wszystko oprócz

ZŁOTA rączka – remonty, rozbiórki, 721 958 081

775 167

skóry

HYDRAULIKA – udrażnianie, 884 802 961

ZATRUDNIĘ sprzedawcę do sklepu alkoholowego w An-

ANGIELSKI, 511 654 633

drespolu, 795 512 944

MEBLE pod wymiar – kuchnie, szafy, zabudowy, - termino-

KIEROWCA -B C E poszukuje stałej pracy, 665 355 057

Usługi
TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, , 608 33 44 55 ,raba-

wo i fa-chowo, 505 931 054

FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała praca, zatrud-

ty, cena umowna

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

nienie, bardzo dobre warunki , miła atmosfera, 509 233 753

ORGANIZACJA domowych imprez okolicznościowych

KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowla-

ZAKŁAD krawiecki zatrudni sprzątaczkę 3 razy w tygo-

(imieniny,

nymi, wodno - kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy,

dniu, 509 233 753

urodziny, chrzciny, kinderbale z fontanną czekoladową,

604 381 688

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

itp.), 507 05 33 44

MATEMATYKA fizyka, chemia, 664 626 854

dobre stawki, 508 230 297

DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy, docieplenia,

OCIEPLANIE budynków, 500 700 033

ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź – Widzew, atrak-

elewacje, poprawki, wnętrza płyty K-G, gładzie, glazura,

BRUKARSTWO, 512 525 323 od 34

cyjne zarobki, przyjazna atmosfera, gwarantowany dowóz

terakota, 669 477 012

AUTOLAWETA, pomoc drogowa, przewóz maszyn, 502

z Brzezin, 790 831 185

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, upraw-

592 035

ZATRUDNIĘ szwaczkę, 881 091 997

nienia budowlane, 605 397 614

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

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

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

MATEMATYKA – liceum, gimnazjum, 516 845 553

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Dojazd!!! 732 313 316

REMONTY – docieplenia, 721 620 231

POSZUKUJĘ księgowej do prowadzenia KpiR i ryczałtu,

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent, 508 537 104

SUBARU IMPREZA – do ślubu, 509 339 657

793 831 883

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882 do

TYNKI maszynowe, docieplenia kompleksowe, remonty,

POSZUKUJĘ księgowej do prowadzenia księgi handlo-

(02)/2017 r

wykań-czanie wnętrz, 514 723 688

wej, 46 874 37 54
ZATRUDNIĘ prasowaczki i szwaczki, 500 448 129

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych –

BÓLE mięśniowe, reumatyczne – klawiterapia, oczyszcza-

karcher, 606 495 830

nie, od-chudzanie, regeneracja organizmu, 507 130 096

ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

ZATRUDNIĘ szwaczkę, stała praca, 508 853 414, 512 970 000

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

DROBNE prace remontowo – wykończeniowe wykonam,

POMOC szwalni (prasowanie, klejenie) przyjmę, Nowosol-

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa, 889

501 263 378

na, 509 862 610

994 992

KOREPETYCJE – matematyka, 661 355 461

SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie bluzek, sukie-

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakła-

MALOWANIE, remonty, 721 958 081

nek, spo-dni, 604 797 243

danie i koszenie trawników, naprawa, malowanie ogrodzeń,

KROJENIE tkanin usługowo, 730 285 623

KRAWCOWĄ lub pomoc w pracowni krawieckiej, może być

itp., 44 714 49 45, 605 236 737

Praca

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu budow-

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

do przyuczenia, 501 532 140
FIRMA budowlana poszukuje pracowników do dociepleń,
500 700 033

lanego, 510 809 025

cs@coolschool.edu.pl

ZATRUDNIĘ krojczego, pomoc krojowni, szwaczki, 606

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble: kuchen-

ZATRUDNIĘ fryzjerkę pilnie, 507 974 929

892 107

ne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka, nietypowe zabudowy,

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa

praca@nieruchomosci-55.pl, 504 605 504

stoły drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875

o pracę, 506 188 477

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C, 783 951 937

DACHY – krycie papą termozgrzewalną i docieplanie stro-

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E transport krajowy 5 dni w tygo-

FIRMA zatrudni dekarzy, 500 000 820

podachów, 510 109 832

dniu, 669 903 180, 601 812 617

ZATRUDNIĘ murarza, 781 295 105

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E kraj, 603 793 543

SZWACZKI chałupniczki – spódnice, 509 571 912

USŁUGI brukarskie, 507 837 781

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542

SZWACZKI chałupniczki – tuniki, 509 571 912

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 514 288 649

ZATRUDNIĘ osobę do baru w Strykowie, 601 433 007

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

SZWACZKI -praca cały rok, 509 869 237

ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551
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drobne ogłoszenia
PRACA na dachach dzwonić po 18.00 , 505 362 878

SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny, ul. Polna,

POSIADAM do wynajęcia lokal 30 m2 koło muzeum, 506

ZATRUDNIĘ szwaczki, 507 755 880

prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357

162 095

ZATRUDNIMY szwaczki do zakładu i chałupniczki – stała

SPRZEDAM dom 120m z 2010r Helenów gm. Brzeziny

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia, 505 114 107

praca, 509 477 106

380.000,- 606 595 694

WYNAJMĘ M3 na dłuższy czas 533 982 771

ZATRUDNIĘ brygadzistę do kostki brukowej, 508 301 062

SPRZEDAM działki budowlane od 900-1300m w Brzezinach

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kółka, 508 301 062

ul. Mrocka – okazyjnie 59zł/m2, 792 433 601

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 518 817 764

SPRZEDAM M-6, 509 171 241

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, kraj, 506 262 509

SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy 52m2, 607 263 321

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,

ZATRUDNIĘ szwaczki dzień/noc, 570 129 046

WYNAJMĘ sklep spożywczy z wyposażeniem Rogów PGR,

grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki

PRACOWNIKA fizycznego na produkcję i kierowcę na skład

692 611 592

urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,

drewna kominkowego, 504 010 550

SPRZEDAM mieszkanie M-3 w Koluszkach, 508 722 119

Targowisko Miejskie.

DORADCĘ ds nieruchomości Brzeziny, cv: praca@nierucho-

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

KUPIĘ zboże, 508 471 814

mości-55.pl, 504 605 504

LOKALE użytkowe do wynajęcia-Rogów, 605 784 278

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce, silniki

ZATRUDNIMY na stanowisko doradcy klienta do salonu

SPRZEDAM mieszkanie 48,5m2 bloki, 605 884 542

elek-tryczne NOWE !, 501 713 102

PlusGsm, 601 291 371, mail: vs@elektronik-brzeziny.pl

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

NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul. Krakówek 34,

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, kraj, 506 262 509

SKLEP na targowisku miejskim do wynajęcia, 516 255 570

503 491 722 - Wojciechowski

PRZYJMĘ pomocnika budowlanego, 514 723 688

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2, 511 159 202

PRZYJMĘ gruz , ziemię, 606 607 639

ZATRUDNIĘ szwaczkę - sukienki: tkanina, dzianina, 504

LOKAL użytkowy do wynajęcia w nowo powstającej – Ga-

ŁUBIN gorzki (46)874 12 14

047 314

lerii ARKADIAN, Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

SPRZEDAM balustradę balkonową, 601 371 226

ZATRUDNIĘ kierowcę, ADR, cysterny – C+E, CV na e-ma-

CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń 505 557

SKUP bydła świń, macior, knurów, 726 879 139, 602 813 762

il:rdz@vp.pl, 606 155 155

355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

PROSIĘTA, 512 105 749

ZATRUDNIĘ przy produkcji mebli, 502 148 234

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia, 535 501 871

SPRZEDAM komody pokojowe, 601 929 461

ZATRUDNIĘ murarzy, pomocników i na roboty wykończe-

TANIO sprzedam ziemię rolną, 518 952 695

HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta, 660 854

niowe, 603 872 901

SPRZEDAM M2 – 36 m2, Modrzewskiego 2, 512 987 500

640

Różne

FIRMA zatrudni pracownika – prace wykończeniowe, 607

PILNIE sprzedam dom 208 m2 z 2007 r. z garażem w Brze-

PRZYCZEPA 6t, Siewnik, 788 264 336

849 577

zinach, 516 804 900

KUPIĘ zboże 608 746 876

ZATRUDNIĘ ucznia w zawodzie mechanika samochodo-

SPRZEDAM kawalerkę , Rogów Leśna 605 138 765

SPRZEDAM pszenżyto do siewu, 667 556 439

wego, An-drespol, 511 609 311

SPRZEDAM siedlisko w Zacywilkach + 0,5 ha, 605 138 765

SPRZEDAM ziemniaki, 667 556 439

POSZUKUJEMY osoby po studiach ekonomicznych, ra-

DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273

SPRZEDAM pszenżyto do siewu, ziemniaki jadalne, 780

chunkowo-ści do prowadzenia sekretariatu i pomocy księ-

DZIAŁKĘ budowlaną w Głownie sprzedam, 886 423 100

016 719

gowej, 46 874 37 54, 793 831 883

M-6 parter sprzedam lub wynajmę, 886 423 100

ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44

ZATRUDNIĘ sprzedawcę w sklepie monopolowym, 607

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

SPRZEDAM domową maszynę do szycia, 665 945 768

613 056

SPRZEDAM mieszkanie 60m2 w bloku z cegły, parter, 603

WYPOSAŻENIE sali weselnej 500-247-181

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 285 518

649 467

SPRZEDAM ziemniaki paszowe, 505 092 287

SZWACZKI do prostego szycia na owerloku, bardzo dobre

TANIO sprzedam działkę rolno – budowlaną 5200 m2, Ko-

KUPIĘ owies, 604 634 249

warunki zatrudnienia, firma mieści się w okolicy M-1 w Ło-

ziołki, 510 724 760

SPRZEDAM żyto ozime Herakles – pierwszy odsiew, za-

dzi, 42 637 30 64

SPRZEDAM 60 m w kamienicy bez czynszowe, 530 906 691

mrażarkę 400 litrów, wagę suwakową 400 kg, 605 884 584

POLSKI Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zatrudni

OKAZJA! M3 Rogów, 503 964 689

ŻYTO sprzedam, 516 061 980

na umowę zlecenie kucharkę i pomoc do kuchni od zaraz,

KUPIĘ garaż na osiedlu Kulczyńskiego, 660 487 570

SPRZEDAM kopaczkę do ziemniaków, 693 652 055

505-611-760, 504-221-634

DZIAŁKA , ul. Ludowa, 668 267 570

DREWNO kominkowe opałowe – 8 gatunków na placu, tro-

MIESZKANIE do wynajęcia 40 m2 po remoncie, 601 817 650

ciny sprzedam, 504 010 550

Nieruchomości

SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, 503 952 451

SPRZEDAM żyto ozime Herakles – pierwszy odsiew, za-

DZIAŁKA ul. Jarzębinowa, 788 264 336

TANIO sprzedam działkę rolno – budowlaną 3600 m2, Mro-

mrażarkę 400 litrów, wagę suwakową 400 kg, 605 884 584

SPRZEDAM pół domu ok. 40 m2 na działce 600 m2 w cen-

ga Dolna, 510 724 760

SPRZEDAM glebogryzarkę TEXAS TX 501 B, silnik „BRIGGS”,

trum Piotrkowa Trybunalskiego, 608 496 326

SPRZEDAM umeblowane mieszkanie 42 m2, III p. ul. Mo-

609 076 770

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, nowy blok TBS, 501 431 257

niuszki, 664 811 218

SPRZEDAM pszenżyto ozime, 783 270 066

SPRZEDAM garaż za Urzędem Miasta, 661 398 086

MIESZKANIE 25 m2 sprzedam, 603 610 750

POSZUKUJĘ chłopca w wieku od 9 lat do 11 lat dla córki do

SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok – Raformacka 16,

SPRZEDAM dużą działkę budowlana, Brzeziny, ul. Ludo-

tańca towarzyskiego, 506 372 615

502 218 623

wa, 791 682 106

SPRZEDAM witrynę chłodniczą, 603 610 750

ATRAKCYJNE działki budowlane ok. 1000 - 1500 m2, ul.

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką i garażem,

ODDAM drewno, 794 755 478

Mrocka, sprzedam, 607 167 175 po 16.00

Rogów, 503 507 485

SPRZEDAM siewnik „Poznaniak”, 728 278 795

SPRZEDAM 2,59ha– Wola Cyrusowa Kolonia, 668 683 685

FIRMA ROSSA poszukuje dziewczynek do sesji zdjęciowej
wzrost 80-146cm.

Zdjęcia z opisem prosimy kierować na adres email:biuro@rossamoda.pl

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Czarna seria piłkarzy
trwa nadal
Od porażki do porażki kroczą piłkarze Startu Brzeziny w rozgrywkach łódzkiej klasy okręgowej. W ostatnim meczu brzezinie ulegli na własnym boisku Orłowi Parzęczew 0:3 (0:2),
ponosząc tym samym szóstą porażkę w szóstym pojedynku rundy jesiennej.
Przyjezdni od samego początku ruszyli o ataku. Już w pierwszych sekundach solowym
rajdem popisał się Artur Garbacz, który po wejściu w pole karne oddał silny strzał po ziemi
tuż przy słupku, a tam instynktowną obroną popisał się Mariusz Jatczak. W odpowiedzi po
szybkiej kontrze świetną okazję wypracował Alex Sesay, który po zejściu na prawą stronę pola
karnego zagrał piłkę wzdłuż bramki, a tam w idealnej sytuacji Szymon Skwarek, będąc sam
na sam z bramką, nie trafił w piłkę. Chwilę później przed szansą na gola stanął Mohamed Nabaoui, który ze skraju pola karnego uderzył technicznie w długi róg, ale końcami palców piłkę
wybił Jatczak. Start starał się wykorzystać błędy rywali. W 25. minucie silne uderzenie z rzutu
wolnego Roberta Szuberta z kłopotami obronił Arkadiusz Sima. Niecały kwadrans później
w polu karnym czysto interweniował Maciej Borowski, ale arbiter dopatrzył się przewinienia
i podyktował jedenastkę. Rzut karny pewnie na bramkę zamienił Artur Garbacz. To wyraźnie podcięło skrzydła czarno-czerwonym, którzy zaczęli popełniać coraz więcej błędów. Niefrasobliwość defensywy gospodarzy jeszcze przed przerwą wykorzystał Michał Dębski, który
oddał silny strzał po ziemi, a piłka w ekwilibrystyczny sposób odbiła się od nogi Jatczaka, od
poprzeczki i po siatce wpadła do bramki.
Po przerwie piłkarze z Parzęczewa kontrolowali przebieg rywalizacji. Podopieczni trenera
Jacka Stańdo, nie mając nic do stracenia, śmielej ruszyli do odrabiania strat. Niestety, gospodarze mieli duże problemy z wypracowaniem groźnych sytuacji pod bramką przeciwnika.
Ostatecznie brzezinianom nie udało się odmienić losów pojedynku. Końcowy rezultat ustalił
w doliczonym czasie gry Mohamed Nabaoui i kolejne trzy punkty w tym sezonie wyjechały z Brzezin. W innych meczach UKS SMS Łódź przegrał z Górnikiem Łęczyca 1:3, Sokół II
Aleksandrów Łódzki wygrał 1:0 z PTC Pabianice, Stal Głowno rozbiła 3:0 rezerwy Zawiszy
Rzgów, a GKS Bedlno pokonał 3:1 Włókniarz Konstantynów Łódzki. Remisem 2:2 zakończyło się spotkanie LKS Rosanów z GLKS Dłutów, a w meczu na szczycie Włókniarz Pabianice
zremisował bezbramkowo z MKP-Borutą Zgierz.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrają w sobotę 24 września o godzinie 16:00 na wyjeździe z GLKS Dłutów. Następny mecz na stadionie miejskim w Brzezinach odbędzie się natomiast w sobotę 1 października o godzinie 16:00. Rywalem Startu Brzeziny będzie Stal Głowno.
Dawid Saj

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
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PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
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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:
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Na antenie TV Republika w miniony piątek
i niedzielę historię, nowoczesność i innowacyjne rozwiązania w mieście promował
obszerny materiał reporterski i wywiad z
burmistrzem Marcinem Plutą. Osoby, które nie widziały audycji, mogą je obejrzeć
na stronie brzeziny.pl w dziale TV BRZEZINY.PL.
Piątkowy wywiad, w którym udział brał
burmistrz Pluta, dotyczył doświadczeń w zakresie realizacji idei SMART CITY – miasta
samowystarczalnego. Burmistrz przedstawił
prowadzącemu oraz szerokiej publiczności
informacje o zrealizowanym pierwszym etapie projektu, jakim jest montaż pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach i elewacjach budynków użyteczności publicznej:
Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej nr 2,
Gimnazjum, Przedszkola nr 1 i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dodatkowo wspomniany został kolejny etap, to jest rozwiązanie polegające na wzbogaceniu miejskiej pływalni
o instalację składającą się z wiatraków osi pionowej wspomagających kolejną mikroinstalację fotowoltaiczną. Istotnym czynnikiem
napędzającym realizację tych projektów są
środki pozyskane z Funduszy Europejskich,
a szczególnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wspominając o rozwiązaniach innowacyjnych,
burmistrz omówił także tematykę e-mobility.
Komunikacja publiczna wykorzystująca pojazdy elektryczne, w której cena biletu zależna
jest od ilości wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne, to
nowość niespotykana dotąd w regionie łódzkim. Materiały emitowane w niedzielnym paśmie porannym TV Republika podzielono na

cztery tematyczne bloki. Jednym z nich była
prezentacja najbardziej efektywnego przedsiębiorstwa społecznego, którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego
– Spółdzielni Socjalnej Communal Service,
która realizuje zadania zlecane przez właściciela w trybie zamówień „in-house”. Dodatkowo spółdzielnia jako podmiot ekonomii społecznej działa na rzecz mieszkańców
– poprzez reintegrację osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Drugi blok był ściśle powiązany z piątkowym wywiadem burmistrza miasta, gdyż
dotyczył tematyki SMART CITY. Tym razem szczególny nacisk położono
na rozwiązania e-mobility. W tej
tematyce ekspertem i jednocześnie doradcą burmistrza jest dr
inż. Marian Jerzy Korczyński –
pracownik Politechniki Łódzkiej. Trzeci i czwarty fragment
materiału odnosił się do historii splatającej się z teraźniejszością. Dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała opowiadał
o krawieckich tradycjach miasta
i mistrzach igły rodem z Brzezin.
Tradycje te przełożone na naszą
rzeczywistość nadal pokazują
siłę naszego miasta – Wytwórnia Umundurowania Strażackiego to zakład, który produkował
i nadal produkuje na skalę masową mundury i odzież ochronną
dla strażaków. Mimo upływu lat
zakład nadal osiąga sukcesy, poszerza kręgi odbiorców, sławiąc
nasze miasto na cały kraj. Na
koniec zaprezentowany został

Kościół Parafialny pw. Podwyższenia Świętego Krzyża – jego wnętrze oraz skrywane
dotąd tajemnice. Jedną z nich jest odnaleziony tunel o długości kilkudziesięciu metrów,
będący XVI-wieczną konstrukcją z cegły
i kamieni, przebiegający pod drogą krajową
nr 72.
m.k

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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Przedszkolaki na targowisku

Pogoda od początku września rozpieszcza i zachęca do przebywania na dworze. Z tej sposobności chętnie korzystają
przedszkolaki z grupy „Bałwanki i Śnieżynki”. Kolejnym ich celem było odwiedzenie targowiska miejskiego, gdzie mogły obejrzeć bogaty asortyment owoców
i warzyw. Dzięki uprzejmości sprzedawców dzieci mogły dotknąć, a nawet powąchać zdrową żywność, czyli doświadczyć
jej wielozmysłowo. Nazwy warzyw i owoców, których jeszcze nie zdążyły utrwalić,

teraz z pewnością zostaną zapamiętane.
Panie sprawujące opiekę zadbały także o dobre wychowanie, przypominając
o zwrotach grzecznościowych oraz o tym,
by ładnie się przywitać i pożegnać z osobami sprzedającymi warzywa. Przechodząc obok stoiska ze słodyczami, maluchy
zgodnie stwierdziły, że akurat z tymi smakołykami trzeba być ostrożnym, szczególnie, gdy ma się na względzie zdrowe zęby
i promienny uśmiech.
g.k.

Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Brzezinach przy ul. Głowackiego 7/11
ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę
części działki gruntu o numerze ewidencyjnym: 2560/12 o wymiarach
6,7 x 12 m, położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja w Brzezinach, dla
której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi KW LD1B/00008802/1
stanowiącej własność BSM
kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi:
netto:10,00 zł/m2.
Z Regulaminem przetargu, wzorem umowy dzierżawy oraz
charakterystyką przedmiotowej działki gruntu można zapoznać się
w dni powszednie w godzinach pracy administracji.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2016 roku
o godz.14.00 w Sali Konferencyjnej Spółdzielni
(Brzeziny, ul. Głowackiego 7/11),
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia
o zapoznaniu się z treścią regulaminu przetargu oraz wzoru umowy
dzierżawy oraz wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł na konto
Spółdzielni:
55 1020 3378 0000 1902 0011 5576 do dnia 5 października 2016 roku lub
w Kasie Spółdzielni do dnia 6 października 2016 roku do godz 13.30.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyny. Szczegółowe informacje pod nr. tel. 46 874 41 22.

„Nasze Dzieci"
na Podlasiu

W dniach od 9 do 11 września podopieczni Stowarzyszenia Rodziców
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom" uczestniczyli
w trzydniowej wycieczce na Podlasie.
Została ona dofinansowana przez samorząd miasta Brzeziny w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Program wycieczki ustalono już
wiosną, kiedy w ośrodku rehabilitacyjnym „Słoneczko" gościł nauczyciel
geografii Janusz Nowański, który opowiadał o atrakcjach Podlasia. Zaplanowano, że celem pierwszego dnia będzie
park dinozaurów, drugiego dnia zwiedzano Białystok, m.in. starówkę, katedrę i pałac Branickich, a trzeciego dnia
Muzeum Ikon w Supraślu. W drodze
powrotnej odwiedzono jeszcze Sanktuarium Maryjne w Świętej Wodzie, gdzie
bije „cudowne" źródełko.
Wyjazd na Podlasie był już kolejną wycieczką „Naszych Dzieci" dofinansowaną przez samorząd miejski.
Pierwszy taki wyjazd dofinansował natomiast jeszcze w 2002 r. Zbigniew Zamachowski, który przekazał na rzecz
organizacji swoją wygraną w teleturnieju „Milionerzy". Na przestrzeni lat
podopieczni „Naszych Dzieci" odwiedzili już m.in. Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Zakopane, Sudety i Skalne
Miasta w Czechach. W przyszłorocznych planach jest powrót do Trójmiasta lub wyjazd do Sandomierza. „Takie
wspólne wyjazdy to zarówno doskonała integracja, jak i możliwość poznania kraju przez osoby niepełnosprawne, w tym na wózkach, które same na
taką wycieczkę raczej by się nigdy nie
odważyły” – ocenia Barbara Bigoszewska, prezes Stowarzyszenia Rodziców
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom".
TOM
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Pani Wójt Gminy
Barbarze
Hojnackiej
Wyrazy głębokiego
współczucia
i słowa otuchy
Z powodu śmierci
Męża
składają

Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy Brzeziny

Wyrazy szczerego
współczucia
Pani Wójt Gminy
Barbarze
Hojnackiej
Z powodu śmierci
Męża
składają

Sołtysi Gminy Brzeziny

Brzeziny
„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje.”

Wyrazy głębokiego
współczucia
oraz szczere słowa
wsparcia i otuchy
dla
Pani Wójt Gminy Brzeziny
BARBARY HOJNACKIEJ
z powodu śmierci MĘŻA
składają
Pracownicy Urzędu Gminy Brzeziny
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Z wielkim smutkiem
i głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Ś.P. Tadeusza Hojnackiego
Wieloletniego Radnego
Gminy Brzeziny
Pani Wójt Gminy
Barbarze Hojnackiej
składamy najszczersze
kondolencje
i życzymy siły do zniesienia
bólu po stracie bliskiej osoby.
Żegnamy Go ze szczerym żalem
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kolasa
Radni Gminy Brzeziny
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Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza – lata 1916-1931

Grono Pedagogiczne i uczniowie Gimnazjum
klasa VI, zdjęcie z roku 1921

Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Koedukacyjnego
Klasa VII, 1925 r.

Uczniowie Gimnazjum podczas lekcji,
zdjęcie z ok.1930 roku
Na 15 października zaplanowano obchody 100-lecia brzezińskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza. Z tej okazji w kolejnych wydaniach

BIS prezentować będziemy dzieje tej
szkoły opracowane przez nauczycielkę
historii Elżbietę Borowską.

Lata 1916-1931
Kiedy w roku 1914 wybuchła I wojna
światowa, Polacy przewidywali, że zmieni się sytuacja naszego narodu i państwa, bowiem przeciwko sobie stanęły
państwa zaborcze: Niemcy i Austro-Węgry oraz Rosja. W okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości wzmogły się nastroje patriotyczne. Polaków
integrowały przeżycia wojenne oraz nadzieja na przywrócenie wolnej ojczyzny.
Jak będzie funkcjonował naród po ponad
wiekowej niewoli, kto podejmie wielkie
wyzwania związane z tworzeniem aparatu władzy i administrowania państwem
– takie dylematy nurtowały naszych
przodków. Nikt nie miał wątpliwości, że
odrodzona Polska będzie potrzebować
wielu wykształconych obywateli. Oświata w okresie zaborów była realizowana
zgodnie z potrzebami Rosji, Austro-Węgier i Niemiec. Nadchodziła jednak nowa
rzeczywistość i należało się do niej przygotować. Trwały jeszcze zmagania I wojny światowej, kiedy za zgodą niemieckich władz okupacyjnych (po Akcie 5-go
Listopada) utworzono w 1916 pierwszą
publiczną szkołę średnią w Brzezinach.
Inicjatorem placówki był zasłużony dla
szkolnictwa łódzkiego prawnik i polonista, dyrektor Szkoły Zgromadzenia
Kupców miasta Łodzi Wacław Kloss.
Początkowo placówka nosiła nazwę
„Progimnazjum Samorządowe Koła Polskiej Macierzy Szkolnej im. M. Stryjkowskiego w Brzezinach’’. Szkoła mieściła
się w lokalu wynajętym w tzw. „domu
Balwierczyka’’ przy ul. Świętej Anny 46,
gdzie zajmowała pomieszczenia pierwszego piętra. Było to wówczas progimnazjum rozwojowe, z każdym nowym
rokiem szkolnym uruchamiano kolejne klasy. Dyrektorem szkoły w latach
1916 -1919 był M. Bartosiński. W 1919
r., w związku z przekształceniem progimnazjum w gimnazjum rozwojowe,
funkcję dyrektora objął absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wacław Boczkowski. Prowadził on szkołę do 1923
r. Od 8 V 1920 r., dzięki staraniom Wacława Jerzykowskiego, skarbnika Towarzystwa Oszczędnościowo – Pożyczkowego w Brzezinach, szkoła uzyskała
własny budynek, dwupiętrową kamienicę mieszkalną przy ul. Szosa Koluszkowska 1 (obecnie Okrzei 1). Towarzystwo przekazało budynek nieodpłatnie

IV
na rzecz Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z klauzulą „urządzenia w nim gimnazjum’’.
Skarb Państwa ostatecznie przejął obiekt
23 II 1923 r. Minęły więc 93 lata, odkąd
oficjalnie siedziba szkoły mieści się przy
ulicy Okrzei 1. Dnia 8 V 1920 r. ministerstwo przyznało szkole uprawnienia
gimnazjum państwowego. W roku 1923
placówka została przekształcona w gimnazjum koedukacyjne. Na tle ówczesnych warunków szkolnictwa w mieście,
Gimnazjum Samorządowe dysponowało
dobrym, choć jedynie adaptowanym do
potrzeb oświatowych budynkiem. Brak
danych o liczbie uczniów w latach 19161920. W latach 1920-1926 w Gimnazjum
uczyło się ok. 170 dziewcząt i chłopców.
Klasy były bardzo zróżnicowane pod
względem liczebnym, od 7 do 40 osób.
Najmniej liczne były klasy programowo
najwyższe. Większość młodzieży kończyła naukę w klasie VI, po uzyskaniu
małej matury podejmowano pracę, nieliczni kontynuowali naukę do klasy VIII
i zdawali dużą maturę, która uprawniała
do studiów. W szkole uczyła się głównie
młodzież z Brzezin, pochodząca z rodzin
rzemieślników, kupców, miejscowej inteligencji. Uczniowie byli zróżnicowani
pod względem narodowym: dominowali Polacy (ok. 50%) i Żydzi (ok.45-44%);
ok. 5-6% stanowili Niemcy. Odpowiadało to strukturze narodowościowej miasta
w okresie międzywojennym.
Szkoła z powodu małej ilości uczniów
nie mogła utrzymać się samodzielnie,
była też stale i systematycznie dofinansowywana przez samorząd miasta i Sejmik Powiatowy. Dotacje te miały zresztą
różnorodny charakter, w latach inflacji 1923 - 24 Zarząd Miasta dostarczał
szkole bezpłatnie opał i oświetlenie elektryczne. W l. 1925- 1930 dotacje wpływały regularnie i wynosiły od 3500 do
5000 zł rocznie. Mimo to warunki materialne gimnazjum niejednokrotnie były
bardzo trudne, np. lekarz szkolny dr Stodółkiewicz przez wiele lat swoją funkcję
pełnił honorowo.
Opłaty szkolne były przeciętne
w porównaniu z sytuacją kraju: wysokie jak na ówczesne warunki egzystencji w mieście. Czesne wynosiło 50 zł,
dzieci urzędników płaciły 30 zł, szkoła starała się wspierać najbiedniejszych
a zdolnych uczniów, całkowicie zwalniając ich z opłat. Gimnazjum poprzez
systematyczną pracę kół literackich
i przyrodniczego starało się rozwijać
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zainteresowania intelektualne młodzieży. Natomiast wyposażenie szkoły w pomoce naukowe było dość skromne,
rzadko też organizowano wycieczki ze
względu na trudne warunki materialne
wielu uczniów. W budynku Gimnazjum
Koło Polskiej Macierzy Szkolnej prowadziło kinoteatr oświatowy „Wiedza”.
Była to nowatorska i stosowana w najbardziej zamożnych systemach szkolnych forma oświaty. Odpłatne projekcje filmów i spektakle dla mieszkańców
miasta uzupełniały szczupły budżet placówki. Grono pedagogiczne często ulegało zmianom. Jego odtworzenie jest
możliwe dzięki zachowanym relacjom
i świadectwom byłych uczniów. W okresie 1916-1931 dłużej w szkole pracowali:
Anna Stodółkiewiczówna (j. francuski),
H. Tarnawska (j. łaciński), I. Halpernowa
(geografia), St. Cumftówna (do 1924r.)
i Alojzy Halama (j. niemiecki) oraz Jan
Bolechowski (j. polski). Ten ostatni prowadził dość systematycznie publiczne
odczyty na tematy literackie utrzymane na dobrym poziomie. Podobne ambicje miał wieloletni dyrektor szkoły Feliks
Kozubowicz.
Upadek szkoły następował w dość
dramatycznych okolicznościach w okresie kryzysu lat 1929 - 1930. Władze
Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego oraz władze
wojewódzkie łódzkie dla utrzymania
dotkniętych kryzysem gimnazjów państwowych położyły nacisk na likwidację szkół prywatnych, samorządowych
i miejskich, m.in. odmawiając im dotacji. Z końcem r. szk. 1928/29 odebrano szkole uprawnienia szkół państwowych. Odeszła wówczas blisko połowa jej
uczniów, klasy stały się tak nieliczne (811 uczniów), że szkoła stanęła w obliczu
bankructwa. Odeszła też część nauczycieli z dyrektorem F. Kozubowiczem na
czele. Zarząd Miejski podjął próbę ratowania szkoły, uchwalając „umiastowienie gimnazjum” z dniem 1 IV 1929 r. Zatrudniono nauczycieli w części ze szkół
prywatnych, nie mających pełnych kwalifikacji zawodowych oraz ufundowano
kosztem 500 złotych gabinet fizyczny.
Deficyt Koła Polskiej Macierzy Szkolnej był jednak tak duży, że zabrakło pieniędzy na pensje nauczycieli. Wówczas
część członków Rady Pedagogicznej 25
VI 1929 r. podpisała deklarację strajkową i odmówiła końcowej klasyfikacji uczniów. Rada Miejska zapobiegła strajkowi, żyrując weksle Koła PMS

i przekraczając zdecydowanie skąpy budżet miasta. Jednocześnie z kryzysem
finansowym szkoły, w czerwcu 1929 r.
wiceminister spraw wewnętrznych B.
Pieracki zawiesił w czynnościach PPS-owskiego burmistrza Wacława Niedźwiedzia pod zarzutem przekroczeń finansowych i chaotycznej gospodarki
budżetowej oraz skierował jego sprawę
na drogę sądową. Tzw. „sprawa Niedźwiedzia” stanowiła fragment rozgrywki rządzącej sanacji z „czerwonymi samorządami”, w mieście zlikwidowanie
gimnazjum odczytano jako jeden z elementów tej rozgrywki, w rzeczywistości
wykraczającej poza kwestie budżetowe
jednej szkoły. W następnym roku Zarząd
Miasta wstawił do preliminarza budżetowego brakujące 2000 zł na dotacje dla
gimnazjum. Wobec sprzecznych w tej
mierze uchwał Rady Miejskiej i Sejmiku
Powiatowego, Wydział Bezpieczeństwa
Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego polecił kwestionowaną sumę przekazać na
rzecz „Strzelca”, pogłębiając tym samym
beznadziejną sytuację szkoły. Funkcjonowała ona jeszcze jako Gimnazjum
Miejskie w roku szkolnym 1930/31. Zabiegi radnych w Kuratorium Okręgu
Szkolnego Łódzkiego o przywrócenie jej
uprawnień szkoły państwowej nie dały
jednak rezultatu. W tej sytuacji ostatni dyrektor szkoły A. Kąskiewicz przeprowadził w maju 1931r. jej likwidację,
wyposażenie szkoły sprzedano na licytacji. Bank Spółdzielczy wykorzystał
fakt, że władze państwowe nie wypełniają podstawowego warunku, pod którym przekazano budynek MWRiOP i po
długotrwałym procesie przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym
odzyskał w 1934 r. własność budynku
od Skarbu Państwa. Cała więc baza materialna szkoły została stracona. W l.
1931-1939 nie było w Brzezinach szkoły
średniej, nieliczni uczniowie z Brzezin
uczyli się w Łodzi i Koluszkach. Wielu
przerwało naukę ze względu na wyższe
koszty kształcenia i trudności z dojazdem do odległych placówek.
Elżbieta Borowska

MOŻLIWOŚĆ PRACY TYLKO W WEEKENDY

Drzwi Otwarte w brzezińskim CPiK
21. 09. 2016 r.

W piątek 16 września Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach otworzyło podwoje
dla mieszkańców, przedstawiając swoją ofertę zajęć na rozpoczynający się rok szkolny.
„Drzwi Otwarte” służyły prezentacji zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
stanowiły także doskonałą okazję do zapoznania się z codzienną działalnością
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Centrum w miejskiej sferze kultury. Przybyłych gości powitała dyrektor Ewa Kalińska, która krótko opowiedziała o planach
i zamierzeniach na najbliższy okres. Swoje zajęcia reklamowali również instruktorzy zajęć z robotyki, gry w szachy, a także
grupy plastycznej. Babeczki Chili częstowały słodkimi wypiekami, kawą i herbatą.

V

Zainteresowani poszczególnymi zajęciami
mieli możliwość dopytania o szczegóły.
Tegoroczna oferta brzezińskiego Centrum skierowana do dzieci i młodzieży proponuje udział w takich zajęciach jak taniec
towarzyski, taniec współczesny, hip-hop,
balet, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, robotyka, zajęcia informatyczne,
zabawy matematyczno-logiczne, zajęcia
ruchowe, szachy, zajęcia logopedyczne i teatralne. Z myślą o dorosłych zaplanowano
florystykę, taniec relaksacyjny – stretching,
rysunek i malarstwo, taniec współczesny,
taniec towarzyski, zajęcia jogi, zajęcia zumby, rękodzieło artystyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z samoobrony (zwłaszcza
dla pań), a także modelarstwo. To oczywiście propozycje, oprócz których mogą być
realizowane inne zajęcia wynikające z zainteresowań mieszkańców. Na razie trwają
zapisy. Pierwsi chętni na listach zapisali się
już w miniony piątek. Jak deklaruje dyrekcja, zajęcia ruszą najpóźniej do połowy października. Z ubiegłorocznych zajęć skorzystało ponad 160 osób.
Zajęcia w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach cieszą się dużą popularnością
wśród mieszkańców, gdyż zawierają ciekawy program, prowadzą je profesjonaliści,
a przystępne ceny zachęcają do udziału.
g.k.

str.V

Odznaczenia i medale dla brzezińskich policjantów
VI

19 września na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przy ul. Pienistej odbyła
się uroczysta akademia połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych i resortowych osobom zasłużonym, policjantom
i pracownikom Policji województwa łódzkiego. Na akademii nie zabrakło również
brzezińskich policjantów.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalem Za Długoletnią
Służbę” odznaczony został nadkomisarz
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Zbigniew Knap. Wyróżnienia dokonali wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji
w Łodzi insp. Andrzej Łapiński. W uzasadnieniu wniosku czytamy m.in.: Zbigniew Knap posiadając dużą wiedzę oraz
25-letnie doświadczenie w sposób wyjątkowo kompetentny rozwiązuje problemy
mieszkańców. Bardzo sprawnie zarządza funkcjonariuszami będącymi w jego
dyspozycji, niejednokrotnie ratując życie,
zdrowie ludzkie oraz mienie.

Brzezińscy gimnazjaliści na obchodach 600-lecia Tuszyna

W dniach 15-16 września grupa uczniów
Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta
w Brzezinach uczestniczyła w obchodach
Dni Tuszyna.
W czwartek 15 września rozpoczęły się uroczyste obchody 600-lecia nadania praw miejskich Tuszynowi. Wśród
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zaproszonych gości znaleźli się nie tylko
samorządowcy i politycy, ale także zaprzyjaźnione gimnazja noszące imię Reymonta. Brzezińską placówkę reprezentowała
grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami
Mirosławą Lechowską, Marzeną Dziubek
i Przemysławem Maślanko.
Uroczystości zaczęły się od nabożeństwa, któremu przewodniczył ks. arcybiskup Marek Jędraszewski. Po mszy
uczestnicy przeszli w korowodzie do hali
sportowej, po drodze zatrzymując się,
żeby posadzić pamiątkowy dąb. Wśród
uczestników znaleźli się m.in.: posłowie Waldemar Buda, Piotr Apel, Cezary
Grabarczyk, senator Ryszard Bonisławski, dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego Marcin Młynarczyk,
Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Andrzej Opala wraz z wicestarostą
Ewą Gładysz.
Po uroczystościach oficjalnych gimnazjaliści uczestniczyli w zabawach integracyjnych na krytej pływalni, przy ognisku,
a także podczas gry miejskiej związanej
z dziejami Tuszyna. Następnego dnia
wzmocniona delegacja brzezińskich

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczeni zostali st. asp.
Włodzimierz Siemiątkowski oraz mł. asp.
Jarosław Sobieszkoda. Włodzimierz Siemiątkowski jest funkcjonariuszem pionu
kryminalnego z kilkunastoletnim stażem
w policji. Charakteryzuje się wyjątkowo
wysokimi umiejętnościami zawodowymi. W latach 2015-16 zajmował czołowe
miejsca w konkursach „Policjant służby
kryminalnej” województwa łódzkiego.
Natomiast Jarosław Sobieszkoda jest dzielnicowym obsługującym jeden z rejonów
miasta Brzeziny. Cechuje go bardzo dobra
znajomość terenu oraz problemów, z którymi borykają się jego mieszkańcy. Posiadającą wiedzę potrafi umiejętnie wykorzystać przy realizacji zadań służbowych.
Chętnie pomaga mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów życiowych. Szczególną uwagę poświęca rodzinom, w których występowało zjawisko „Przemocy
w Rodzinie”.
Bardzo cieszy fakt, że ciężka i sumienna praca brzezińskich policjantów jest zauważana i doceniana przez przełożonych.
Bez wątpienia pełniona przez nich służba
cechuje się dużym zaangażowaniem, które niejednokrotnie można nazwać pasją.
g.k.
uczniów, która rozrosła się do dziewięciu zawodników, po raz pierwszy wzięła udział w organizowanym już po raz
dziewiętnasty Turnieju Gmin Reymontowskich. Oprócz delegacji z Brzezin do
turnieju przystąpili reprezentanci Będkowa, Lipiec Reymontowskich, Kobieli Wielkich, Kołaczkowa oraz Tuszyna.
Turniejowe zmagania obejmowały osiem
dyscyplin, m.in.: na najdłuższą obierzynę
jabłka, konkurs z zakresu wiedzy o Tuszynie, konkurs na sobowtóra Reymonta połączony z autoprezentacją, wykonanie piosenki „Oj, chmielu, chmielu”
w dowolnej aranżacji, wykonanie plakatu
promującego jubileusz 30-lecia premiery
filmu Władysława St. Reymonta „Komediantka”. Dla brzezińskich gimnazjalistów udział w turnieju był dobrą zabawą,
za którą dodatkowo upominkami nagrodził ich burmistrz Tuszyna Witold Małecki. Brzezińskie gimnazjum otrzymało
też zaproszenie na jubileuszowy XX Turniej, który zostanie zorganizowany na początku maja przyszłego roku w Kobielach
Wielkich.
jlb, g.k.
Fotorelacja str. XVI
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Umiesz liczyć? Licz na assistance!
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Na poboczu stoi samochód. Przy samochodzie zde-

podstawowym pakietem assistance działającym 24

nerwowany mężczyzna bezradnie zagląda pod

godziny na dobę. Gwarantuje on, że Warta nie zo-

otwartą maskę. W samochodzie żona i dzieci zaczy-

stawi klienta w potrzebie i pomoże mu w razie kło-

nają się niecierpliwić. Mężczyzna rozgląda się w oko-

potów, bez względu, czy jest sprawcą, czy poszkodo-

ło, „może ktoś mi pomoże, może ktoś się zatrzyma?”.

wanym w wypadku. Wystarczy zadzwonić z miejsca

Większość kierowców zwalnia, aby z ciekawości zo-

zdarzenia, a konsultant krok po kroku podpowie,

baczyć co się stało, ale nikt nie zatrzymuje samocho-

co należy zrobić w danej sytuacji oraz gdzie w oko-

du, żeby pomóc. To dość częsty obrazek na drodze.

licy znajduje się sprawdzony warsztat współpracu-

Wielu z nas zastanawia się wtedy: „co ja bym zrobił?”.

jący z Wartą lub parking strzeżony. Jeśli to koniecz-

A to dość proste.

ne, zorganizuje na koszt Warty holowanie auta do
100 km.

Z naszych obserwacji wynika, że dla właścicieli

Bezcenna pomoc podczas awarii

Jak zapewnić sobie pomoc na drodze radzi
agentka ubezpieczeniowa Ewa Łukasik,
oferująca ubezpieczenia Warty i HDI.
Ile można zaoszczędzić dzięki WMA/HMA+?

samochodów gwarancja wypłaty odszkodowania za

Wykupując szerszy wariant ubezpieczenia Warta

rozbity samochód to już za mało. Dzisiaj klienci szu-

Moto Assistance lub HDI Moto Assistance+ można

Dla przykładu jedna z częstszych sytuacji na dro-

kają rozwiązań, które ułatwią im życie w razie kło-

liczyć na jeszcze więcej korzyści. Gwarantują one,

dze: w wyniku kolizji został stłuczony reflektor oraz

potów. A te na drodze zdarzają się nawet najbardziej

w zależności od wybranego wariantu, holowanie na-

uszkodzona osłona chłodnicy. Konieczne jest: holo-

ostrożnym. Wystarczy wzmożony ruch czy chwila

wet bez limitu kilometrów czy wynajem samocho-

wanie do warsztatu 120 km i samochód zastępczy

nieuwagi. Samochód również może sprawić nam nie-

du zastępczego do 30 dni. Co jednak najważniejsze,

na czas naprawy na 5 dni w klasie C. Przykładowe

przyjemną niespodziankę. Dlatego, nawet doskonały

mając takie ubezpieczenie można liczyć na pomoc

koszty realizacji tych świadczeń to ok. 1200 zł, a cena

kierowca, powinien zadbać o dobre ubezpieczenie,

ubezpieczyciela nie tylko po wypadku, ale też w ra-

za ubezpieczenie WMA/HMA+ wariant Złoty 81 zł

które zaoszczędzi sporo nerwów w razie nieprzewi-

zie awarii, w przypadku braku paliwa, zatrzaśnię-

(koszt miesięczny 6,75 zł). Co ważne, mając takie

dzianych zdarzeń w podróży.

cia kluczyków, rozładowania akumulatora, czy prze-

ubezpieczenie nie musimy niczego załatwiać na wła-

W Warcie assistance ma każdy

dziurawienia opony. I to nie tylko w Polsce, ale też

sną rękę. Wystarczy zadzwonić do Warty.

W Warcie każdy kierowca kupujący polisę na

w całej Europie.

samochód osobowy (nawet samo OC) jest objęty

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przyjdź lub zadzwoń do Agencji Ubezpieczeniowej Ewy Łukasik:
w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, tel. 46 874 37 97
w Głownie, ul. Norblina 1, tel. 42 710 76 45
REKLAMA

Dzielnicowi z Brzezin wyróżnieni przez ministra

15 września w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się niecodzienne spotkanie. Minister Mariusz
Błaszczak wyróżnił 10 dzielnicowych.
W grupie wyróżnionych znalazło się dwóch
brzezińskich policjantów reprezentujących
łódzki garnizon. Byli to mł. asp. Łukasz
Małkus oraz mł. asp. Sławomir Stańczyk
z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Brzezińscy dzielnicowi z rąk ministra
Mariusza Błaszczaka otrzymali pamiątkowe ryngrafy. Przypomnijmy, że funkcjonariusze w sierpniu br. interweniowali podczas awantury domowej na ul. św. Anny.
Agresywny mężczyzna, chwytając odcięty
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gumowy wąż wraz z butlą gazową, podpalił
ulatniający się gaz i zagroził wysadzeniem
budynku. Policjanci najpierw przy pomocy służb ratowniczych ewakuowali mieszkańców, a później obezwładnili agresora.
Ich odważne i pełne poświęcenia działania
wcześniej zostały już docenione przez bezpośrednich przełożonych. Cieszy fakt, że
postawa brzezińskich dzielnicowych znalazła uznanie również w oczach ministra
spraw wewnętrznych i administracji. „To
kolejni funkcjonariusze KPP w Brzezinach,
których służba pełna poświęcenia i profesjonalizmu jest szczególnie doceniona przez
wyższych przełożonych” – mówi Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp.
Cezary Petrus.
W tym roku już trzech funkcjonariuszy z Brzezin zostało wyróżnionych nagrodą MSWiA, Komendant Wojewódzki Policji takie wyróżnienia przyznał w dziesięciu
przypadkach. Ponadto jeden funkcjonariusz został uhonorowany przez Prezydenta
RP Medalem za Długoletnią Służbę, a decyzją MSWiA odznakami Zasłużony Policjant
wyróżniono dwóch funkcjonariuszy.
g.k.

Firma 50+
– wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej
50 r.ż. z obszaru województwa łódzkiego
Możesz dostać ponad

40 000 zł

bezzwrotnego wsparcia finansowego
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Zgłoś się, jeśli jesteś osobą, która:
• ukończyła 50 lat,
• zamieszkuje w województwie łódzkim, w szczególności na terenie powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, poddębickiego,
tomaszowskiego, radomszczańskiego, zduńskowolskiego oraz łódzkiego wschodniego, pabianickiego,
zgierskiego, bełchatowskiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego,
wieluńskiego, wieruszowskiego, rawskiego, skierniewickiego,
• jest bezrobotna, poszukująca pracy pozostająca bez
zatrudnienia lub bierna zawodowo,
• chce założyć działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego i prowadzić ją przez co najmniej
12 miesięcy.
Realizator projektu:
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. - Sp.k.
Szczegóły na stronie
www.dotacje.inse.pl lub pod nr telefonu: 42 633 17 19
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Odpust w parafii Podwyższ
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zenia św. Krzyża w Brzezinach
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Franciszkańskie dożynk
W niedzielę 18 września w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu świętowano dożynki.
Nabożeństwo dziękczynne za tegoroczne plony odbyło się o godzinie 11.30. Rozpoczęło się uroczystą procesją, którą mieszkańcy sołectwa Zalesie urozmaicili pokazem postaci dawnych rolników z cepem, kosą czy siejących ziarno. Z sołectwa
Zalesia pochodził też wieniec symbolizujący rolników, na barkach których spoczywa trud wyżywienia całej ludzkości. „Mieszkańcy Zalesia, Ścibiorowa, Bogdanki,
Rochny, Lisowic, Starych Koluszek, Kędziorek, Tworzyjanek, Przanówki, Gaju, witam was bardzo serdecznie na tej wyjątkowej Eucharystii. Dzisiaj będziemy dziękować Bogu za plony” – mówił o. proboszcz Konstanty Ciaranek, rozpoczynając
uroczyste nabożeństwo. Okolicznościowe kazanie skierowane do rolników wygłosił natomiast o. Grzegorz Małek, przywołując m.in. słowa św. Jan Pawła II, który
rolnikom mówił: „Szanujcie każde ziarno zboża, kryjące w sobie cudowną moc
życia, uszanujcie również ziarno Bożego słowa" i pisarki Marii Rodziewiczówny:
„Wiara jest bowiem jako ojciec, co uczy i prowadzi, a ziemia jak matka, co kocha
i pieści, choć często płacze".
Dożynki w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu zakończyły się tradycyjnym poczęstunkiem, który przygotowali mieszkańcy sołectw Zalesie, Witkowice i Kędziorki.
TOM
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Rajd Mrogi w „Krainie Dzikiej Kaczki"
XII

III Terenowy Rajd Rowerowy „TOUR DE
MROGA" zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności
Lokalnej „Mroga” rozpoczął się i zakończył w „Krainie dzikiej kaczki" w Bronowicach. Jednym z celów rajdu, jak mówi prezes „Mrogi" Piotr Nowacki, jest bowiem
promocja ciekawych miejsc na terenie
działania organizacji, czyli miast Brzeziny i Koluszki oraz gmin Brzeziny, Rogów
i Jeżów.
Na trasę wyjechało blisko dwieście
osób, które wybierały sobie odcinek chcą
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przejechać – 82 km, 40 km lub 22 km.
Liczną reprezentację miała Strefa Rowerowa Brzeziny. Trasa została tak wyznaczona, aby można było podziwiać inne
lokalne atrakcje – przydrożne młyny,
zalew „Batorówka" czy lasy wiączyński
i gałkowski. Grupy startowały od godziny 8 do 14, by około godziny 16 wspólnie
przyjechać na metę do „Krainy Dzikiej
Kaczki", gdzie wszyscy mogli się posilić.
Ośrodek ten, prowadzony przez Annę
i Lesława Nawrockich, to nowość na turystycznej mapie powiatu brzezińskiego. Funkcjonuje zaledwie od trzech lat,

a już gości liczne grupy przedszkolaków i uczniów, którzy przyjeżdżają tu
na „Zielone szkoły" nawet z Warszawy.
Ornitolodzy policzyli, że żyje tu około
50 gatunków ptaków, w tym tak ciekawe jak zimorodek, czarny bocian czy czapla. Ciekawostką jest, że na tych terenach
kręcono znany polski serial z lat siedemdziesiątych „Daleko od szosy”.
Film i zdjęcia z tegorocznego rajdu
można obejrzeć m.in. na portalu społecznościowym Facebook -www.facebook.com/LgdStowarzyszenieMroga.
TOM
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„Młodzi Duchem"
dla Adasia

Panu Jerzemu Mielcarkowi szczere wyrazy
współczucia z powodu śmierci Żony
składają
dyrekcja i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach

Członkowie Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem" także
otworzyli serca dla małego Adasia Kernera, który musi przejść przynajmniej dwie
operacje w Stanach Zjednoczonych. Pomogli zaś jak umieli, czyli swoim kulinarnym kunsztem.
Przez cały miniony tydzień sekcja kulinarna wykonywała bowiem pierogi, które rozprowadzili między sobą członkowie
organizacji, a dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przekazany na dofinansowanie operacji. W planach są kolejne akcje
„Młodych Duchem", które mają pomóc
w zbiórce pieniędzy dla Adasia Kernera.
TOM

PRZEDSIĘBIORSTWO AGAT S.A. Z SIEDZIBĄ W KOLUSZKACH
POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKO
Specjalista ds. kalkulacji instalacji elektrycznych, teletechnicznych i automatyki
Główne obowiązki:
• Wykonywanie kosztorysów ofertowych.
• Analiza dokumentacji technicznej i weryfikacja przedmiarów.
• Przygotowanie i kompletacja dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny,
oferty handlowej.
• Współpraca z pozostałymi działami wsparcia firmy celem efektywnego przygotowania
wycen i ofert.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne
• Doświadczenie w kosztorysowaniu w branży elektrycznej
• Znajomość zasad kosztorysowania przy wykorzystaniu programu Norma Pro
• Dobra, praktyczna znajomości MS Office
• Bardzo dobra organizacja pracy ; samodzielność
• Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych
• Prawo jazdy kat. B
• Mile widziana znajomość języka angielskiego/niemieckiego
Wybranym kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie w stabilnej firmie.
• Umowę o pracę.
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• Możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji
Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV na adres:
tkuzniak@agat-koluszki.pl lub składać osobiście: AGAT S.A. 95-040 Koluszki
ul.Paderewskiego 1.Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)
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Sławne gospodynie z Woli Cyrusowej Kolonii

Ogólnopolskim sukcesem mogą pochwalić się gospodynie z Woli Cyrusowej Kolonii w gminie Dmosin.
10 września w Licheniu miał miejsce VI Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich,
gdzie w konkursie kulinarnym panie
z Woli Cyrusowej Kolonii za placki ziemniaczane z sosem kurkow ym
w śmietanie zdobyły pierwsze miejsce, a za sernik z Woli drugie. W ścisłym finale znalazło się tylko 16 kół
z 250, które przystąpiły do pierwszego etapu rywalizacji. Transport do Lichenia zapewnił gospodyniom samorząd gminy Dmosin, który niedawno
sf inansował tak że remont siedziby
koła w Woli Cyrusowej w budynku
po szkole podstawowej.
Sukces z Lichenia to już drugie
tegoroczne osiąg nięcie gospody ń
z gminy Dmosin. W ogólnopolskim
konkursie „Kobiety na start" zorganizowanym z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich przez czasopisma
„Gospodyni " i „Tygodnik Poradnik
Rolniczy" panie z Dmosina uznano za
najakty wniejsze gospodynie w województwie łódzkim.
Koło liczy tylko 15 członkiń, które jednak lubią się napracować. Przewodzi im już od 18 lat Bogusława
Obied zi ńsk a . Wśród c yk l icznych
w ydarzeń, które organizują, są m.in.
sylwester, bal karnawałow y, Dzień
Kobiet, Święto Ziemniaka i wigilia.

Uczestniczą ta k że w przygotowan iach do doż y nek pa ra f ia l nych
w Kołacinku i gminno-parafialnych
w Dmosinie. Na co dzień przekazują też tradycje rękodzielnicze dzieciom z miejscowej szkoł y, ucząc je
m.in. szydełkowania i techniki decoupage. Ich specja lnością są jednak kulinaria przygotow y wane według przepisów mam i babć. Znają je
dobrze mieszkańcy gminy Dmosin,
gdyż na dożynki w tej gminie przygotowują około 1500 tradycyjnych pierogów. Za swój biały ser dwukrotnie
już zdobyły nagrodę marszałka województwa łódzkiego. Doceniano je
także na konkursach w Buczku i Łowiczu, a obecnie mogą się pochwalić
ogólnopolskim sukcesem na konkursie w Licheniu.
TOM

OGŁOSZENIE
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy
ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na:
Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z rozbiórką
budynków gospodarczych przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19 w Brzezinach.
Kryterium wyboru oferty:
- cena 100%
Termin składania ofert:
- do dnia 29.09.2016 r. do godz. 1400 (włącznie)
Miejsce składania ofert:
- oferty w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem „Wykonanie rozbiórki
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z rozbiórką budynków gospodarczych
przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 19 w Brzezinach” należy składać w siedzibie Spółki
TBS (adres j.w.), pok. nr 5 (sekretariat), w godz. 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć
Zamawiającemu: aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, aktualną polisę ubezpieczeniową oc,
Bliższych informacji udziela dział ADM Spółki lub telefonicznie pod nr (46) 874-2621.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o., ul. Św. Anny 57, 95060 Brzeziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki wywieszona została
informacja o wolnym lokalu mieszkalnym przeznaczonym do zasiedlenia.
Termin składania wniosków na przeznaczony do zasiedlenia lokal mieszkalny przez
osoby zainteresowane jego otrzymaniem upływa z dniem 06.10.2016 r. o godz. 14:00
(włącznie).
Wnioski wydawane są w sekretariacie Spółki TBS (pok. nr 5).
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek
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Integracyjne zawody licealistów i gimnazjalistów

Tu najlepsza okazała się drużyna liceum w składzie: Aleksandra Kuchta, Natalia Głowacka, Natalia Rosik,
Maciej Kępa, Tomek Cieślak i Kamil
Myszyński.
Miłą niespodzianką na zakończenie
spotkania była gra Rugby Tag, którą
przygotowała nauczycielka wychowania fizycznego z LO Iwona Łoszewska. Jako że jest to młoda dyscyplina,
wszyscy musieli się nauczyć jej zasad.
W organizacji zawodów pomagała też
nauczycielka wychowania fizycznego
z brzezińskiego gimnazjum Katarzyna
Łęczycka. Podczas podsumowania był
również czas na odpoczynek i schłodzenie się lodami - prezentem od Marii Pisarskiej - nowej dyrektor Liceum
im. Jarosława Iwaszkiewicza.
TOM
16 września Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza gościło w swoich progach uczniów brzezińskiego Gimnazjum im. Władysława
Stanisława Reymonta. Spotkanie miała charakter integracyjny, a jego celem
była sportowa rywalizacja dziewcząt
i chłopców obydwu szkół. W imprezie
uczestniczyło 24 uczniów, po 12 z każdej placówki.
Zabawa rozpoczęła się od street ballu, czyli amatorskiej koszykówki, gdzie
mierzyły się ze sobą 3-osobowe składy. Zaciętą rywalizację wśród chłopców wygrali: Maciej Długosz, Mateusz
Kmieć i Kacper Dziedzic, natomiast
dziewczęta z gimnazjum (Weronika
Dziubek, Dżesika Mazur i Oliwia Kucharska) oraz liceum (Kasia Jędrzejczyk, Karolina Pawliczak i Aleksandra Kuchta) grę zakończyły z taką
samą ilością punktów. Kolejne zmagania odbyły się w siatkówce, gdzie rywalizowały ze sobą mieszane drużyny
po trzech chłopców i troje dziewcząt.

ODDAJ KREW,
URATUJ CZYJEŚ ŻYCIE !
Polski Czerwony Krzyż oraz Grupa Muszkieterów
(zrzeszająca właścicieli sklepów Intermarche i Bricomarche)
uprzejmie zaprasza do :
IX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI HONOROWEGO
KRWIODAWSTWA pod hasłem;
„ZBIERAMY KREW DLA POLSKI” .
Akcja zostanie przeprowadzona w dniu 24 września 2016 roku
w godz.10-13 na parkingu sklepu Intermarche w Brzezinach. Gorąco
zapraszamy osoby chętne do oddania krwi. Włączając się do akcji,
przyczynicie się Państwo do ratowania życia wielu chorym, którzy bez
tego najcenniejszego leku byliby skazani na cierpienia, a nawet śmierć.
W trakcie akcji będą przeprowadzone konkursy plastyczne dla dzieci
za najładniejsze rysunki dzieci zostaną obdarowane prezentami.
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Brzezińscy gimnazjaliści na obchodach 600-lecia Tuszyna
Narodowe Czytanie w Domu
Pomocy Społecznej

Od kilku lat w brzezińskim Domu Pomocy Społecznej organizowana jest akcja

„Narodowego Czytania", której patronuje
para prezydencka.

Tegoroczne czytanie w brzezińskim
DPS, które miało miejsce 9 września, rozpoczęło się wierszem o prezydencie, jaki
jeszcze z dzieciństwa pamiętała 92-letnia
Natalia Polit. Jako że w tym roku czytano
„Quo vadis", Maria Mroczkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej opowiedziała
o początkach antycznego Rzymu, a radna
Zofia Krawczyk przedstawiła ciekawostki
z życia Henryka Sienkiewicza. Obie panie czytały fragmenty „Quo vadis", a wraz
z nimi Anna Józwik z Centrum Promocji
i Kultury oraz mieszkańcy DPS: Czesław
Matusiak, Jan Milczarek i Maria Olejnik.
Na zakończenie wszyscy otrzymali
okolicznościowe kartki podbite pamiątkową pieczęcią „Narodowego Czytania
2016” przyniesioną z CPiK przez Annę
Józwik, która wkrótce na zaproszenie Zofii Krawczyk ma opowiedzieć pensjonariuszom DPS o tegorocznych obchodach
Światowych Dni Młodzieży.
TOM

