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Piłkarze zagrali dla Adasia Kernera
Ponad dwustu piłkarzy wzięło udział w I charytatywnym turnieju piłki nożnej, który
w niedzielę odbył się na stadionie miejskim
przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach. Podczas imprezy zebrano około 10 tysięcy złotych na rzecz chorego Adasia Kernera. Zawody wygrała drużyna Łap Gołębia składająca
się głównie z zawodników Startu Brzeziny.
Organizatorami turnieju byli przedstawiciele Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej,
członkowie zarządu Brzezińskiego Klubu Sportowego Start Brzeziny oraz rodzice chłopca. W niedzielę nie zabrakło
pięknej słonecznej pogody, sportowych

emocji, frekwencji na trybunach oraz
przede wszystkim ludzi dobrej woli, którzy starali się pomóc w realizacji szczytnego celu. Impreza rozpoczęła się wczesnym
przedpołudniem. Tuż przed wejściem na
płytę boiska ustawiono namiot, pod którym rodzina chłopca serwowała ciasta
i inne słodkości oraz częstowała wodą,
herbatą i kawą. Obok ustawiono specjalny grill, na którym przygotowywano kiełbaski i kaszankę. Każdy, kto przyszedł
tego dnia na stadion i wrzucił symboliczny datek do specjalnej puszki, mógł do
syta korzystać z cateringu. Za bramką na
najmłodszych czekała wielka dmuchana

zjeżdżalnia oraz specjalna bramka, gdzie
można było potrenować celność strzałów.
Boisko podzielono na dwa sektory, gdzie
jednocześnie rozgrywano dwa mecze.
c.d. na str.3

Sukces Gimnazjum na Zlocie Szkół Reymontowskich

W miniony weekend odbył się w Stróżewie
(woj. mazowieckie) jubileuszowy XX Zlot
Szkół Reymontowskich. W towarzyszącym
mu międzynarodowym konkursie recytatorskim „Mówimy Reymontem” reprezentantka Gimnazjum w Brzezinach Natasza
Polasińska zajęła II miejsce.
Brzezińskie Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta reprezentowali uczniowie Natasza Polasińska, Sara Kunka i Karol Solarek wraz z opiekunem Mirosławą

Lechowską (członkinią Rady Programowej Klubu Szkół Reymontowskich).
Piątkowe otwarcie jubileuszowego
zlotu uświetniła swoją obecnością Emilia Krakowska – odtwórczyni roli Jagny
w pamiętnej ekranizacji „Chłopów” oraz
aktor Tomasz Kozłowicz. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło doskonale znanych w Brzezinach Kazimierza Chrapki
– prezesa Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Toronto i Danuty Łaskiej – prezes
Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Lipcach
Reymontowskich.

Do Stróżewa przyjechało łącznie 21 delegacji ze szkół, każda placówka zaprezentowała swój sztandar. Uczniowie w krótkich formach artystycznych przedstawili
swoje szkoły. Wieczorem wszyscy razem
świętowali przy ognisku jubileusz spotkań
Rodziny Reymontowskiej.
Drugiego dnia obchodów jubileuszowego Zlotu odbył się XII Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”, udział
w nim wzięło 19 recytatorów z całej Polski.
Brzezińskie gimnazjum może pochwalić
się ogromnym sukcesem swojej delegatki –Natasza Polasińska zajęła II miejsce.
Uczennicę przygotowała do konkursu nauczycielka języka polskiego z Gimnazjum
Teresa Zybała. Wspaniała atmosfera towarzyszyła gościom stróżewskiej szkoły do
późnego wieczora. W dalszej części programu zaplanowano dla uczestników różne atrakcje, m.in. warsztaty rękodzieła artystycznego czy wizytę w stadninie koni
czystej krwi arabskiej Al Khalediah Farm.
Gimnazjaliści z Brzezin zostali zaproszeni
do udziału w „Ogólnopolskim Konkursie
Wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta” w Lipcach Reymontowskich, który odbędzie się 14 listopada br.
c.d. na str.5
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Aktualne inwestycje
drogowe w Powiecie
Brzezińskim – część II

przekłada się na wsparcie finansowe z ich
strony, i słowa radnych gminnych, które
coraz częściej daje się słyszeć: „Nieważne,
kto jest zarządcą drogi na terenie naszej

gminy, bo dokładając się do tych dróg poprawiamy życie naszych mieszkańców.”
Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki

Debatowali o strategicznych zmianach
w systemie ochrony zdrowia

Trwa postępowanie przetargowe dot. inwestycji drogowej w Powiecie Brzezińskim
dotyczące likwidacji skutków zniszczeń
popowodziowych w Witkowicach i Olszy
oraz przebudowa odcinka drogi w Zacywilkach i I etap odwodnienia w Dmosinie.
Dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę 5,2 km drogi Kołacin - Jeżów
otrzymał projekt złożony przez gminę
Rogów. Wkładem Powiatu Brzezińskiego do tego projektu są koszty kompletnej
dokumentacji projektowej i remont ostatniego odcinka drogi Stefanów – Jeżów.
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na
tę inwestycję.
Ponadto Powiat Brzeziński złożył
wnioski na dofinansowanie przebudowy
6 odcinków dróg powiatowych we wszystkich gminach powiatu w ramach programu „Przebudowa infrastruktury drogowej gminnej i powiatowej”. Oby udało się
uzyskać środki finansowe na realizację tej
inwestycji.
Zakres wszystkich realizowanych
prac w zakresie infrastruktury drogowej
w ostatnim czasie w Powiecie Brzezińskim jest imponujący. Każda taka inwestycja wpływa na poprawę bezpieczeństwa,
zwiększa komfort komunikacji i wpływa
na wizerunek Ziemi Brzezińskiej. Cieszą nas coraz większe zrozumienie dla
potrzeb drogowych w gminach, które

W Rochnie w dniach 23-24 września
odbyła się XLVII konferencja szkoleniowa

oddziału centralnego Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ). Spotkanie pod hasłem "Narodowa służba zdrowia - strategia zmian w systemie ochrony
zdrowia w Polsce na lata 2016-2020" otworzyła Małgorzata Majer - Prezes Oddziału Centralnego STOMOZ i Prezes PCZ w Brzezinach. W dyskusji, która była głównym
punktem czwartkowego programu, udział
wzięli Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Agnieszka Łukomska - Dulaj i Starosta Powiatu Brzezińskiego Edmund Kotecki.

ogłoszenie płatne
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c.d. ze str.3
Organizatorzy przewidzieli udział
w turnieju dla 20 drużyn, ale zainteresowanie zawodami było o wiele większe.
Ostatecznie w imprezie wzięły udział 24
zespoły amatorskie nie tylko z Brzezin, ale
również m.in. z Koluszek, Rogowa, Lipin,
Katarzynowa, Łodzi, a nawet Zgierza. Na
murawie rywalizowały: Misie, ZSP Brzeziny, Kociaki, LO Brzeziny, OKS, Transformersi, Red Luj, Relaks, Relaks 50+, KP PSP
Brzeziny, Orlik Team, Urząd Marszałkowski, UKS Lipiny, Turbo Team, Orły, Pingwiny z Madagaskaru, Katarzynów Legends, Materials, Łap Gołębia, Ale Profit,
Zielona Strona Mocy i Zieloni Bimbrownicy. Zespoły podzielono na sześć grup
po cztery drużyny, które rywalizowały
systemem każdy z każdym. Do fazy pucharowej awansowały po dwie najlepsze
drużyny z każdej grupy plus cztery ekipy z trzecich miejsc z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym. Po fazie
grupowej odbyła się licytacja specjalnych
gadżetów. Publiczność mogła wylicytować m.in. koszulkę Widzewa Łódź, statuetkę Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy Widzewa, oficjalne piłki Mistrzostw Europy
we Francji, zestawy kibica, zaproszenia na
kolację do restauracji Zapiekane, bony do
pizzerii Da Grasso, karnety do groty solnej, ręcznie wykonany proporczyk BKS
Start, bony do salonu fryzjerskiego, bon
na świąteczną szynkę. Podczas licytacji zebrano do puszki ponad 3 tysiące złotych.
Po przerwie odbyła się faza pucharowa. Do
wielkiego finału awansowały UKS Lipiny
i Łap Gołębia. To właśnie ta druga drużyna
po emocjonującym spotkaniu sięgnęła po
zwycięstwo w całym turnieju. Na trzecim
miejscu sklasyfikowany został OKS. Najlepsze trzy zespoły otrzymały od Adasia
i jego rodziców puchary.
Rodzice razem z małym Adasiem
dziękują organizatorom: Bartłomiejowi Lipskiemu, Mateuszowi Cieślakowi

i Piotrowi Niźnikowskiemu, zarządowi
BKS Start Brzeziny: Tomaszowi Nowickiemu, Michałowi Garnysowi, Zbigniewowi Zawadzkiemu, Rafałowi Jadczakowi,
Filipowi Jochmanowi, Dariuszowi Dziedziczakowi, pomocy medycznej Elżbiecie
Łagońskiej, firmie Oninen, piekarni E.P.
Olszyńscy, Zbigniewowi i Tomaszowi Bielakom, firmie NAP, firmie Zakład Mięsny
ze Ścibiorowa, pizzerii Da Grasso, restauracji Zapiekane, salonowi kosmetycznemu

Ewa, dyrekcji i uczniom ZSP Brzeziny, piłkarzom i wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy czynnie przyczynili się do organizacji imprezy oraz brali udział w licytacji. Kolejna szansa na pomoc Adasiowi już
w najbliższą sobotę 1 października. Tego
dnia w Muzeum Regionalnym w Brzezinach obędzie się specjalny event połączony z koncertem.
Dawid Saj
Fotorelacja str.X

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
zatrudni nauczyciela matematyki
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Kontakt 46 874 21 50

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 Podstawowa nr 2 w SKO

SKO to program skierowany do
uczniów od 6 do 13 roku życia. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Brzezinach co roku

uczestniczy w programie SKO. W tym
roku pod hasłem „Aby oszczędzanie
szybko szło, załóż sobie SKO” rozpoczęło się oszczędzanie. Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017
do wspólnego oszczędzania zachęcały uczniów przedstawicielki PKO Banku
Polskiego, wręczając dzieciom różne gadżety. Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program
edukacji finansowej. Od pokoleń zachęca
najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów.
SKO konto dla ucznia jest bezpieczne i posiada możliwość wypłaty pieniędzy z konta jedynie przez rodziców, jest
również bezpłatne i korzystnie oprocentowane, a dzięki udziałowi w programie
dziecko nauczy się dysponować swoimi

pieniędzmi i świadomie oszczędzać, zdobywa wiedzę na temat roli pieniądza we
współczesnym świecie oraz nabywa praktyczne umiejętności, jak korzystać z konta
bankowego. Program SKO został objęty
Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Aktualnie w programie SKO prowadzonym przez PKO Bank Polski oszczędza około 150 tysięcy dzieci z blisko 2 tysięcy szkół. Opiekunem SKO w Dwójce
jest Anna Korzeniowska, a koordynatorem z ramienia banku PKO BP Katarzyna
Nowakowska. „Zapraszamy dzieci chcące
oszczędzać pieniądze na wybrany przez
siebie cel do oszczędzania w SKO. Oprócz
oszczędzania będzie można brać udział
w różnych konkursach” – mówi Anna
Korzeniowska.
g.k.

Światowi artyści w Muzeum Regionalnym
15 września w Muzeum Narodowym
w Kielcach otwarto międzynarodową wystawę „W odpowiedzi na wojnę", która w listopadzie zagości także
w Brzezinach z okazji kolejnej rocznicy
„Przełamania pod Brzezinami", czyli decydującego momentu „Bitwy Łódzkiej".
Ta międzynarodowa ekspozycja została przygotowana we Francji z okazji
setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej, a „Bitwa Łódzka" jest uznawana
za jej największą operację manewrową.
Zadaniem 71 artystów z całego świata, m.in. z Europy, Afryki i obu Ameryk, było przygotowanie prac w oparciu

o hełm wojskowy. „Każdy z artystów
dał tu całkiem inną, własną odpowiedź,
co myśli o wojnie” – wyjaśnia Sylvie
Kaptur-Gintz, która jest kuratorem tej
wystawy w Polsce, a także twórczynią
jednej z prac. Sylvie Kaptur-Gintz, to
doskonale znana w Brzezinach francuska artystka o brzezińskich korzeniach.
Jej prace można było oglądać w brzezińskim muzeum na wystawie „Textus,
czyli niedostrzegalny wątek", a wkrótce
dzieła, które powstały specjalnie z myślą o ekspozycji w Brzezinach, będą prezentowane na Biennale w Wenecji.
Wystawa Sylvie Kaptur-Gintz była
pierwszą ekspozycją, podczas której

w Brzezinach prezentowano prace artysty spoza Polski. „W odpowiedzi na
wojnę" będzie zaś pierwszą ekspozycją w brzezińskim muzeum ukazującą
dzieła wielu zagranicznych artystów,
w tym niektórych o międzynarodowej sławie. Zbliża się więc wydarzenie
kulturalne o niezwykłej wadze. „Wernisaż wystawy zbiegnie się z konferencją dyrektorów muzeów województwa
łódzkiego, która odbędzie się właśnie
w Brzezinach” – informuje Paweł Zybała, dyrektor Muzeum Regionalnego,
gdzie wkrótce zagości międzynarodowa ekspozycja.
TOM
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Sukces Gimnazjum na Zlocie Szkół Reymontowskich

c.d. ze str.1
Zloty Szkół Reymontowskich i konkurs recytatorski „Mówimy Reymontem” to inicjatywy zrzeszające placówki z całej Polski i polonijne szkoły
z Kanady, które od lat wspierają i kultywują prezes kanadyjskiej Reymont
Foundation Kazimierz Chrapka i Fundacja im. Wł. St. Reymonta z Lipiec

Reymontowskich. Coroczne spotkania
w Polsce i w Kanadzie to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń pedagogicznych i integracji młodych Polaków
i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. Atmosfera podczas zlotów jest bardzo rodzinna.
Zlot Szkół Reymontowskich po raz
pierwszy odbył się w Węgrowie i był

Zwycięstwo „Brzezinianek” w Głownie
10 września odbył się IX Przegląd Artystyczny Seniorów „Czar Jesieni” w Głownie.
Zespół „Brzezinianki” jak co roku został zaproszony przez dyrektor MOK w Głownie
Urszulę Zawadzką. „To właśnie ona ze swoimi
pracownikami stwarza doskonałą atmosferę,
sprzyjającą artystom. Wyjeżdżamy do różnych miast, gdzie organizowane są podobne
przeglądy i festiwale, ale takiej aury życzliwości i przyjaźni nie ma w żadnym innym miejscu” – mówią członkinie zespołu. Przegląd
artystyczny w Głownie to okazja do spotkania z ludźmi nie tylko z województwa łódzkiego. Od wielu lat zespół „Brzezinianki” jako
jedyny utrzymuje miejsce na podium. „Mamy
już puchary, nagrody i dyplomy za I, II, i III
miejsce. Tym razem zespół z bardzo ważnych przyczyn wystąpił w okrojonym składzie i wyśpiewał I miejsce ex aequo z dwoma
innymi zespołami” – mówi Krystyna Abramczyk z „Brzezinianek”. Gawędziarka Stanisława Jóźwik otrzymała wyróżnienie, puchar
i dyplom za swój występ. Tego dnia na scenie
zaprezentowały się panie: Krystyna Abramczyk, Stanisława Jóźwik, Marianna Krawczyk,
Stanisława Misztal oraz panowie: Lechosław
Polit, Adam Abramczyk. Instruktor muzyczny zespołu Grzegorz Jędrzejczak otrzymał tytuł Najlepszego Instruktora Przeglądu. Warto
podkreślić, że jest to tytuł zasłużony, bowiem

kryteriami wyboru są choreografia, muzyka
i właściwe przygotowanie zespołu.
Zgodnie z regulaminem przeglądu artyści wykonali tylko dwa utwory: „Ściernisko” i „Nie daj życiu się”. Za wykonanie zespół otrzymał wielkie brawa od publiczności
i uznanie jury. Biorąc pod uwagę, że wystąpiło aż 58 zespołów i solistów (około 400

związany z obchodami Roku Reymontowskiego w 2000 roku. W roku 2012
międzynarodowy konkurs Reymontowski wygrała reprezentantka brzezińskiego Gimnazjum, a dwa lata później zlot gościł w Brzezinach. Następne
spotkanie odbędzie się w Zawidzu
Kościelnym.
JLB
osób), I miejsce jest dla „Brzezinianek” powodem do ogromnej satysfakcji. „To wspaniałe, że od lat nasz zespół utrzymuje wysoki
poziom artystyczny, uzyskując bardzo dobre
wyniki w różnego rodzaju przeglądach artystycznych, a zwłaszcza w Głownie” – mówi
Krystyna Abramczyk. Zespół „Brzezinianki”
gdziekolwiek występuje, godnie reprezentuje
miasto Brzeziny.
G.K.
Fotorelacja str.15

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

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

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

tel. 663 742 876
537 048 469
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Chorągiew Łódzka świętowała z brzezinianami

brzezińskiego hufca – Piotrowi Zendełowi
i Grzegorzowi Kędzi.
TOM

Wrzesień to miesiąc powrotu do szkoły, jednak harcerzom z województwa
łódzkiego kojarzy się on także z corocznym zlotem z okazji Święta Chorągwi
Łódzkiej. W tym roku gospodarzem uroczystości było miasto Łask.
To tu w dniach 16-18 września trzydziestu harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników z brzezińskiego hufca im.
Aleksandra Kamińskiego podjęło się
udziału w akcji pod hasłem „Sprawni jak
harcerze”. Zakładała ona rywalizację na
trasach sprawdzających różne umiejętności. Patrole harcerskie i starszoharcerskie
odwiedziły wówczas punkty na terenie
całego miasta, gdzie czekało na nie wiele zadań, m.in. sumo, tworzenie „gniotków” z balonów i mąki ziemniaczanej
oraz walka na miecze. Najstarsi wzięli
też udział w 18-godzinnej grze, podczas
której odwiedzili cztery szlaki: wojskowy,
policyjny, pożarniczy oraz samarytański.
Tam czekało na nich również wiele trudnych wyzwań jak np. strzelanie z procy,
przejście toru przeszkód, odszyfrowywanie wiadomości i udzielanie pierwszej
pomocy.
Tegoroczne Święto Chorągwi Łódzkiej zakończył uroczysty apel, w którym uczestniczył komendant wojewódzki oraz przewodniczący Rady Naczelnej

ZHP. Ważnym momentem dla harcerzy
z Brzezin i Koluszek było tu wręczenie
Srebrnych Odznak „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP" dwóm instruktorom

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

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.

7

28. 09. 2016 r.

Remonty w BSM

instalacja wodomierzy lokalowych z odczytem radiowym w ramach środków funduszu
remontowego. Będzie ona na początku dotyczyć czterech bloków, w których mija właśnie
okres legalizacyjny tradycyjnych wodomierzy – przy ul. Głowackiego 4, Modrzewskiego
10, Bohaterów Warszawy 7 i Kulczyńskiego 5.
Umożliwi to sprawdzenie systemu, który pozwala na jednoczesny odczyt bez wchodzenia

do mieszkań. W przyszłym roku planowana
jest instalacja takich urządzeń w kolejnych
budynkach.
Na przyszły rok przewidywane jest docieplenie bloków przy ul. Modrzewskiego 2 i Głowackiego 4 oraz poprawę docieplenia na osiedlu XXX-lecia. Ostatecznie plany na rok 2017
zatwierdzi jednak na przełomie roku Rada
Nadzorcza Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w zasobach której zamieszkuje około
3,3 tys. brzezinian.
TOM

Pomieszczenia biurowe do wynajęcia.
Trwają prace termomodernizacyjne w Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Aktualnie kończy się docieplanie bloku przy ul. Modrzewskiego 2a, a trwają prace w pawilonie
przy ul. Konstytucji 3-go Maja.
Łącznie wartość tegorocznych remontów
to prawie 1,4 mln złotych. W ramach tej kwoty
docieplono m.in. osiem ścian budynków o powierzchni 5350 metrów 2 oraz siedem dachów
o powierzchni 3500 metrów 2. Wymieniono
także 18 sztuk drzwi wejściowych oraz 230
okienek piwnicznych w 8 budynkach. Spółdzielnia partycypuje też w kosztach wymiany okien w mieszkaniach – w tym roku z tej
formy skorzysta około 40 osób. Jak wyjaśnia
prezes zarządu BSM Paweł Kupiński, efektem termomodernizacji jest zmniejszenie tzw.
mocy zamówionej na budynkach, co wpływa później na wysokość opłat za energię cieplną. Po dociepleniu budynku specjaliści przeszacowują zużycie energii w takim obiekcie
i przykładowo w tym roku moc zamówiona
została zmniejszona w siedmiu budynkach.
Z innych przeprowadzonych prac należy wymienić roboty brukarskie na powierzchni 570
metrów kwadratowych, obejmujące chodniki i jedną zatokę postojową. Wyremontowano
również poziomy zimnej wody w dwóch blokach, a w trakcie jest wykonywanie 24-woltowej instalacji w piwnicach dwóch budynków. Pomalowano też 10 klatek schodowych,
a w bloku przy ul. Przedwiośnie 11 powstanie wkrótce 5 ganków wejściowych, czyli tzw.
„wiatrołapów”. Tegoroczną innowacją będzie

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

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że od dnia 28 września 2016r.
do 14 października 2016 r. trwają konsultacje projektu Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz
w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego
wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny. Projekt
programu został umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Brzeziny, stronie internetowej Miasta Brzeziny http://brzeziny.pl/ oraz
Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.brzeziny.pl/. Burmistrz
Miasta Brzeziny zaprasza wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie
uwag do ww. programu, a organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się
w dniu 10 października 2016 r. o godz. 10.00 w pokoju 128 (I piętro)
Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16.

„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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Komunikat
Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że w dniu 24.08.2016 r. podpisał w imieniu
Miasta Brzeziny umowę o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji, na realizację
Projektu pn.:
„Eko- Brzeziny zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta”kampania edukacyjna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania
ich powstawaniu.
Koszt całkowity zgłoszonego projektu wynosi 43 652,00 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji
wyniesie do 34 000,00 zł.
Projekt obejmuje następujące działania:
- konkurs ekologicznej kreatywności pn. „„Upcycling- artystyczne i użytkowe
wykorzystanie odpadów”,
- druk i kolportację ulotek i plakatów tematycznych,
- zbiórkę makulatury – akcja „Drzewko za makulaturę”.
- zakup gadżetów promujących ekologiczne miasto,
- przedstawienie teatralno-ekologiczne,
- akcję promującą sprzątanie psich odchodów.
Termin zakończenia realizacji Zadania ustalono na dzień 31.12.2016 r.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta do czynnego udziału w poszczególnych
przedsięwzięciach.
Projekt dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu:
„Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego- Edycja 2016”

www.zainwestujwekologie.pl

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

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.
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III Pieszy Rajd Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
Tylko do 30 września można zgłaszać
udział w III Pieszym Rajdzie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich organizowanym przez brzeziński Hufiec ZHP im.
Aleksandra Kamińskiego.
Rozpocznie się on 8 października o godzinie 8.30 zbiórką u zbiegu ulic W. Reymonta i J. Kilińskiego. Jego trasa będzie
biegła z Brzezin do Tadzina, gdzie zakończy się w punkcie rekreacyjnym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
W sumie do pokonania będzie około 4
km. Nie będzie to jednak zwykła wędrówka, tylko bieg na orientację z elementami
zadań sprawnościowych i sportowych
na punktach kontrolnych. Przewidziano
m.in. strzelanie z łuku i karabinu pneumatycznego, przechodzenie po moście linowym, rozstawianie namiotu na czas,
przejście toru przeszkód czy wykonaniu
jak największej liczby skoków na skakance. Oprócz zadań punktowane będzie
również odnalezienie lampionów rozmieszczonych na trasie oraz czas jej przebycia.
W rajdzie mogą brać udział zorganizowane grupy harcerskie oraz niezrzeszone będące pod opieką pełnoletniego
opiekuna. Patrol musi jednak liczyć minimalnie 6, a maksymalnie 13 osób razem z opiekunem. Do zgłoszenia patroli

należy dołączyć zgodę od rodziców osób
niepełnoletnich będących w składzie patrolu. Jego uczestnicy muszą także posiadać na wyposażeniu apteczkę pierwszej
pomocy, minimum jeden sprawny telefon
komórkowy oraz suchy prowiant i napoje
na drogę. Organizatorzy zapewniają natomiast wodę w każdym punkcie oraz poczęstunek na mecie. Nie zabraknie też pamiątkowych znaczków oraz dyplomu dla
każdego patrolu. Uczestnicy rajdu będą
startować w czterech kategoriach: klas I-III, IV-VI, uczniów gimnazjum oraz zespołach rodzinnych. Karty zgłoszeniowe

należy wysłać do dnia 30 września pocztą elektroniczną na adres brzeziny@zhp.
pl. Szczegółowych informacji udzielają
Agnieszka Sośnicka, tel:693-478-979 oraz
Adrian Olejarz, tel: 516-041-390.
Celem Pieszego Rajdu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich jest m.in. popularyzacja turystyki pieszej i aktywnego
wypoczynku na łonie przyrody oraz promocja Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich. Jest to zadanie dofinansowane w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi przez samorząd powiatu
brzezińskiego.
TOM

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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Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza – lata 1945-1989

Lekcja j. polskiego kl. I A, prof. Cezary Jabłoński,1973

Uczennice liceum, rok szkolny 1952-53

Przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom młodzieży przez dyrektora
Stefana Pazurka, sztandar przejmuje uczeń Bogdan Olszewski

W okresie II wojny światowej na skutek silnego terroru okupacyjnego w Brzezinach nie prowadzono tajnego nauczania
na poziomie szkoły średniej. Tuż po zakończeniu wojny światowej – 1 lutego 1945
roku rozpoczęto działalność edukacyjną
przy ulicy Okrzei 1. Bazując na przedwojennych tradycjach, utworzono gimnazjum, którego pierwszym kierownikiem
został Władysław Janusz. W maju 1945
roku szkoła uzyskała od Ministerstwa
Oświaty status placówki publicznej, a od
1948 roku nastąpiła w Polsce zmiana organizacji szkolnictwa, powstały „Państwowe szkoły 11-letnie stopnia Podstawowego
i Licealnego” i w taką szkołę przekształcono Gimnazjum. Jesienią 1946 roku starostwo przeprowadziło remont placówki.
W roku szkolnym 1948/49 przeniesiono
na ulicę Okrzei 1 cztery odziały klas VI
i VII ze Szkoły Podstawowej nr 1, z którą
to szkołą nasza placówka do roku szkolnego 1953/54 stanowiła wspólną jednostkę
organizacyjną. Od 1947 roku szkoła posiadała własny internat przy ulicy Sienkiewicza 11.
Od roku szkolnego 1950/51 szkoła nosiła nazwę Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum w Brzezinach. Kronika
szkoły podaje: „W tym roku po raz pierwszy od wojny przeprowadzono remont
kapitalny całej szkoły. Zakupiono meble
(ławki, stoły uczniowskie i krzesła), usuwając jednocześnie stare różnego typu meble znoszone przez uczniów w pierwszych
latach po wojnie. Usunięto stare balkony
grożące zawaleniem, wymieniono poręcze na klatce schodowej, wymalowano
cały budynek od wewnątrz i z zewnątrz.
Uczniowie uporządkowali boisko szkolne,
obsadzili je drzewkami. Wzniesiono budynek gospodarczy”.
Od roku szkolnego 1951/52 szkoła nosi
nazwę „Państwowa Ogólnokształcąca
Szkoła Stopnia Licealnego w Brzezinach”.
W roku szkolnym 1952/53 rozpoczął pracę w szkole prof. Franciszek Koch – historyk, zasłużony nauczyciel i wychowawca
wielu pokoleń. Od 1954/55 nauczycielem
geografii, geologii i astronomii został Stanisław Kimel (Kimelski).
W latach pięćdziesiątych wzrastała
liczba uczniów w szkole, np. w 1955/56
było 238 licealistów. Poprawiało się

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286
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wyposażenie placówki w pomoce naukowe. Powstały pracownie fizyczna i biologiczna, systematycznie powiększał się
księgozbiór biblioteki. W historii Polski są
to lata wzmożonej indoktrynacji, również
w placówkach oświatowych. W tym trudnym czasie (od 1952 do półrocza 1955/56)
dyrektorem szkoły była prof. Czesława Jakubowska, ciesząca się ogromnym autorytetem wśród młodzieży. W tym samym
roku szkolnym pracę podjęła nauczycielka matematyki Krystyna Zubowska (Zubowska-Paś). W szkole obok podstawowych przedmiotów w ramach biologii
wykładano podstawy darwinizmu, „odruchy” Pawłowa, teorię Miczurina i Łysenki, teorię Oparina, a na historii np. dzieje
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – pod red. Komisji KC
WKP(b). Najlepszych uczniów nazywano przodownikami nauki. Młodzież działała w różnych organizacjach, m.in. Lidze Przyjaciół Żołnierzy, Kole Przyjaciół
Związku Radzieckiego, Związku Młodzieży Polskiej, Kole Odbudowy Warszawy,
w szkole działała Spółdzielnia Uczniowska. W latach 50-tych były aktywne zespoły wokalne żeński i męski, koło taneczne
i zespół recytatorski. Organizowano wycieczki krajoznawcze.
W roku szkolnym 1956/57 pracę
w szkole rozpoczęli późniejsi długoletni
nauczyciele: Danuta Piekarska (Dukalska)
– rusycystka, Stanisława Kimel (Kimelska)
– geograf, Stanisław Cieślak – polonista,
a w 1960/61 roku pracę w liceum podjęła
biolog, Krystyna Pacho (Olszewska). Rok
później kadrę Liceum zasiliło kolejnych
kilku młodych nauczycieli, którzy jak się
okaże, całe swoje zawodowe życie związali
z naszą szkołą: polonistka Danuta Jabłońska, Ryszard Paś – łacinnik i germanista,
chemiczka Jadwiga Tracz (Jabłońska).
Absolwenci szkoły z tamtych lat wspominają rowerowe obozy wędrowne wzdłuż
Sudetów od Jeleniej Góry do Kłodzka
(1959) oraz wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego od Świnoujścia do Mierzei Wiślanej i Malborka (1960). Dla wielu uczestników było to pierwsze spotkanie z polskim
morzem i górami. Organizatorami tych

wypraw i opiekunami młodzieży byli
profesorowie Stanisław Kimel (Kimelski) i Mieczysław Galicki (wych. fizyczne).
Uczniowie poznawali praktycznie geografię Polski, uczyli się odpowiedzialności i umiłowania ojczystego kraju. Szkoła miała od początku problemy z brakiem
bazy sportowej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na stadionie sportowym, na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, na placu i w budynku szkoły
w jednej z klas. Mimo tych przeszkód młodzież z entuzjazmem uprawiała sport, wielu uczniów brało udział w zajęciach popołudniowych. Duże zasługi w krzewieniu
kultury fizycznej wniósł prof. M. Galicki.
Z wielkim sentymentem starsze roczniki wspominają polonistę prof. Stanisława
Cieślaka, który opublikował swoje utwory w kilku tomikach wierszy. Z ogromną pasją przekazywał młodzieży wiedzę
o literaturze.
W roku szkolnym1964/65 dokonano
modernizacji placówki. W budynku przeprowadzono remont kapitalny, ponieważ
stare warunki nie odpowiadały wymogom budowlanym. W trakcie prac młodzież przeszła do nowej Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie LO zajęło jedno piętro. Po
remoncie liczba młodzieży była rekordowa – w trzynastu klasach uczyło się 461
uczniów. W latach sześćdziesiątych w liceum powstało wiele nowych kół zainteresowań, np. fotograficzne, polonistyczne,
Szkolny Klub Sportowy, geograficzne, krajoznawczo-turystyczne, kabaret.
W jednym tylko roku szkolnym
1964/65 zorganizowano 5 dalszych wycieczek, cztery do łódzkich muzeów oraz
12 wyjazdów do teatru. Szkoła uczyła kontaktu ze sztuką, aktywnego wypoczynku,
uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności i państwa. Od roku szkolnego 1966/67
lekcje odbywały się w pracowniach przedmiotowych, wyposażonych w nowe meble
i stopniowo uzupełniane pomoce naukowe. Gruntowne zmiany w liceum przyspieszyła reforma programowa i organizacyjna wprowadzona od roku szkolnego
1967/68: klasy ósme pozostały w szkołach
podstawowych, licea były czteroletnie.

Zmiany sprawiły, że w roku 1969/1970 nie
było w szkole egzaminów maturalnych.
Pierwsza matura młodzieży kształconej
w czteroletnim cyklu nauczania odbyła
się w roku szkolnym 1970/71. Świadectwa
dojrzałości otrzymało 40 uczniów, świadectwo ukończenia szkoły uzyskało 11 absolwentów. Ten system kształcenia był realizowany do roku 2003/2004.
Na przełomie lat 60-tych i 70-tych wzrastał udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się Olimpiada Chemiczna,
Biologiczna (znaczące sukcesy w kraju),
Literatury i Języka Polskiego, Filozoficzna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym. Do nowych form aktywności młodzieży doszło jeszcze honorowe
krwiodawstwo, szczególnie propagowane
przez Panią Profesor Krystynę Olszewską,
nauczyciela biologii i zasłużonego opiekuna Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. Od roku szkolnego 1972/73 nasze liceum wprowadziło odziały sprofilowane.
Powstały dwa profile: ogólny i biologiczno-chemiczny, w późniejszym okresie matematyczny i humanistyczny.
W latach 1981-1982 przeprowadzono
kolejny remont kapitalny szkoły (dyr. Jadwiga Jabłońska). Doprowadzono wodę
bieżącą i kanalizację, powstały sanitariaty, pomalowano budynek szkoły wewnątrz
i na zewnątrz. Nadal w klasach pozostało ogrzewanie piecowe. Od roku szkolnego 1980/81 szkoła przygotowywała się
do nadania imienia. Wybór patrona Jarosława Iwaszkiewicza związany był przede
wszystkim z bliskimi związkami pisarza z Byszewami (k. Nowosolnej) i Brzezinami. Nadanie imienia oraz przekazanie sztandaru szkole odbyło się 14 X 1982
roku.
W latach osiemdziesiątych funkcję dyrektora sprawowali: wymieniona wyżej
prof. Jadwiga Jabłońska (1974-1982), wspaniały pedagog, nauczycielka chemii; prof.
Stefan Pazurek (1982-1985), historyk, działacz polityczny i samorządowy; prof. Albin
Wegwert (1985-1997), nauczyciel geografii i propedeutyki nauki o społeczeństwie.
Elżbieta Borowska

Akcja ,,SERCE DLA ADASIA”

odbędzie się 1 października 2016 r.
na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach
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drobne ogłoszenia
Motoryzacja
AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035
AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone,
skorodowane, bez opłat, 505 927 959
AUTO-SKUP każde, 500 484 727
KUPIĘ auto do, 1000zł, 509 099 286
LPG -monta ż-serwis, AUTO-Naprawa,
600 148 628
RENO Laguna 97 sprzedam, 782 196 751 –
wszystko oprócz skóry
SPRZEDAM Daewoo Matiz 2001, 667 391 075

Usługi
TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, , 608 33 44
55 ,rabaty, cena umowna
DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy,
docieplenia, elewacje, poprawki, wnętrza płyty
K-G, gładzie, glazura, terakota, 669 477 012
ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania,
pomiary, uprawnienia budowlane, 605 397 614
REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116
POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H - Dojazd!!!
732 313 316
ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,
508 537 104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,
508 537 104
ALARMY, domofony – montaż, naprawa,
601 207 689
WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do
piwa, 889 994 992
PIELĘGNAC JA ogrodów, cięcie drzew,
żywopłotów, zakładanie i koszenie trawników,
naprawa, malowanie ogrodzeń, itp., 44 714 49
45, 605 236 737
UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych
i sprzętu budowlanego, 510 809 025
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:
kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka,
nietypowe zabudowy, stoły drewniane. Tanio
i solidnie !, 515 361 875
DACHY – krycie papą termozgrzewalną
i docieplanie stropodachów, 510 109 832
WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376
USŁUGI brukarskie, 507 837 781
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,
600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
POMPY ciepła – hydraulika rekuprecyjna,
724 633 009
UKŁADANIE kostki brukowej krótkie terminy
kontakt, 537-954-994
BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa,
montaż – producent 503 572 046

ELEKTRYK- anteny, alarmy,napędy, monitoring,
domofony, 515 362 050, www.instalmed.pl
AGREGATEM posadzki, 696 857 285
BRUKARSTWO, 696 857 285
PRACE licencjackie, magisterskie – korekta,
redakcja, 518 234 962
KOREPETYCJE j. Angielski, 509 337 709
GŁADZIE – malowanie, 531 385 932
ODNOWA mieszkań, remonty, wykończenia,
577 223 417
JĘZYK niemiecki, 694 487 614
ZŁOTA rączka – remonty, rozbiórki, 721 958 081
HYDRAULIKA – udrażnianie, 884 802 961
ANGIELSKI, 511 654 633
MEBLE pod wymiar – kuchnie, szafy, zabudowy,
- terminowo i fachowo, 505 931 054
ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami
ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi
i c.o. poprowadzi budowy, 604 381 688
MATEMATYKA fizyka, chemia, 664 626 854
OCIEPLANIE budynków, 500 700 033
BRUKARSTWO, 512 525 323
AUTOLAWETA, pomoc drogowa, przewóz
maszyn, 502 592 035
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,
600 086 995
MATEMATYKA – liceum, gimnazjum, 516 845 553
REMONTY – docieplenia, 721 620 231
SUBARU IMPREZA – do ślubu, 509 339 657
TYNKI maszynowe, docieplenia kompleksowe,
remonty, wykańczanie wnętrz, 514 723 688
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
KOREPETYCJE – matematyka, 661 355 461
MALOWANIE, remonty, 721 958 081
KROJENIE tkanin usługowo, 730 285 623
KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306
ALARMY, automatyka budynkowa, elektryka,
668 406 274
KOREPETYCJE – chemia, 505 141 056
BUDOWY domów, budynków gospodarczych,
783 117 546
D O CI E PLE N IA , ocieplenia poddasz y,
wykończenia, ceny miłe dla ucha, 608 661 045
OCIEPLENIA – budynki gospodarcze, garaże, itp.
Zlecenia 2017 r., 668 218 563
MASAŻ z dojazdem do domu, 535 228 336
REHABILITACJA domowa, 534 226 337
BÓLE mięśniowe, reumatyczne – klawiterapia.
Oczyszczanie, odchudzanie, regeneracja
organizmu, 507 130 096

Praca
ZATRUDNIĘ lektorów j. obcych, 884 054 054,
email:
cs@coolschool.edu.pl
ZATRUDNIĘ fryzjerkę pilnie, 507 974 929

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki,
umowa o pracę, 506 188 477
ZATRUDNIĘ kierowcę kat C+E kraj, 603 793 543
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 514 288 649
BRYGADA mixokret, 696 85 72 85
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała
praca, zatrudnienie, bardzo dobre warunki , miła
atmosfera, 509 233 753
ZATRUDNIĘ szwaczki, prasowaczki, Łódź –
Widzew, atrakcyjne zarobki, przyjazna atmosfera,
gwarantowany dowóz z Brzezin, 790 831 185
ZATRUDNIĘ szwaczkę, 881 091 997
ZATRUDNIMY szwaczki, szwaczki chałupniczki,
zlecimy przeszycie kurtek, 602 475 488
POSZUKUJĘ księgowej do prowadzenia KpiR
i ryczałtu, 793 831 883
POSZUKUJĘ księgowej do prowadzenia księgi
handlowej, 46 874 37 54
ZATRUDNIĘ prasowaczki i szwaczki, 500 448 129
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809
ZATRUDNIĘ szwaczkę, stała praca, 508 853 414,
512 970 000
POMOC szwalni (prasowanie, klejenie) przyjmę,
Nowosolna, 509 862 610
SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie
bluzek, sukienek, spodni, 604 797 243
KRAWCOWĄ lub pomoc w pracowni krawieckiej,
może być do przyuczenia, 501 532 140
FIRMA budowlana poszukuje pracowników do
dociepleń, 500 700 033
ZATRUDNIĘ krojczego, pomoc krojowni,
szwaczki, 606 892 107
praca@nieruchomosci-55.pl, 504 605 504
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C, 783 951 937
FIRMA zatrudni dekarzy, 500 000 820
SZWACZKI chałupniczki – spódnice, 509 571 912
SZWACZKI chałupniczki – tuniki, 509 571 912
ZATRUDNIĘ osobę do baru w Strykowie,
601 433 007
ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551
PRACA na dachach dzwonić po 18.00,
505 362 878
ZATRUDNIĘ szwaczki, 507 755 880
ZATRUDNIMY szwaczki do zakładu i chałupniczki
– stała praca, 509 477 106
ZATRUDNIĘ brygadzistę do kostki brukowej,
508 301 062
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kółka, 508 301 062
ZATRUDNIĘ szwaczki dzień/noc, 570 129 046
DORADCĘ ds nieruchomości Brzeziny, cv:
praca@nieruchomości-55.pl, 504 605 504
ZATRUDNIMY na stanowisko doradcy klienta do
salonu PlusGsm, 601 291 371, mail: vs@elektronikbrzeziny.pl
ZATRUDNIĘ SZWACZKĘ -Sukienki: Tkanina,
dzianina 504-047-314
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ kierowcę, ADR, cysterny – C+E, CV
na e-mail:rdz@vp.pl, 606 155 155
ZATRUDNIĘ murarzy, pomocników i na roboty
wykończeniowe, 603 872 901
FIRMA zatrudni pracownika – prace
wykończeniowe, 607 849 577
ZATRUDNIĘ ucznia w zawodzie meczhanika
samochodowego, Andrespol, 511 609 311
P O S ZU K UJ E M Y osoby po studiach
ekonomicznych, rachunkowości do prowadzenia
sekretariatu i pomocy księgowej, 46 874 37 54,
793 831 883
Z AT R U D N I Ę spr zedawcę w sk lepie
monopolowym, 607 613 056
ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 285 518
SZWACZKI do prostego szycia na owerloku,
bardzo dobre warunki zatrudnienia, firma mieści
się w okolicy M-1 w Łodzi, 42 637 30 64
POLSKI Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
zatrudni na umowę zlecenie kucharkę i pomoc do
kuchni od zaraz, 505-611-760, 504-221-634
ZATRUDNIĘ mechanika, Marcin – 505 027 436
ZATRUDNIĘ ekspedientkę, 887 767 311
PRZYJMĘ do wykończeń, 577 223 417
PRZYJMĘ do remontów, 790 413 180
SZWACZKI – drelich, praca całoroczna,
514 535 530
PRZYJMĘ cukiernika, pomoc i kierowcę do
rozwożenia pieczywa, 512 462 169
SZWACZKĘ, Brzeziny, Okrzei 5, 661 121 966
PRZYJMĘ osobę na overlock, 514 288 649
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E (Unia Europejska),
505 454 499
Nieruch omości
POSIADAM 48 m2 do wynajęcia – bloki,
533 963 470
SPRZEDAM pół domu ok. 40 m2 na działce
600 m2 w centrum Piotrkowa Trybunalskiego,
608 496 326
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok –
Raformacka 16, 502 218 623
ATRAKCYJNE działki budowlane ok. 1000 - 1500
m2, ul. Mrocka, sprzedam, 607 167 175 po 16.00
SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny,
ul. Polna, prąd, woda, 508 301 005, 601 305 357
SPRZEDAM dom 120m z 2010r Helenów gm.
Brzeziny 380.000,- 606-595-694
SPRZEDAM działki budowlane od 900-1300m
w Brzezinach ul. Mrocka – okazyjnie 59zł/m2,
792 433 601
SPRZEDAM M-6, 509 171 241
MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278
LOKALE użytkowe do wynajęcia-Rogów,
605 784 278

LOKAL użytkowy do wynajęcia w nowo
powstającej – Galerii ARKADIAN, Koluszki, ul.
Reja 3, 606 23 96 96
CHCESZ kupić – sprzedać nieruchomość zadzwoń
505 557 355, Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia,
535 501 871
TANIO sprzedam ziemię rolną, 518 952 695
SPRZEDAM M2 – 36 m2, Modrzewskiego 2,
512 987 500
PILNIE sprzedam dom 208 m2 z 2007 r. z garażem
w Brzezinach, 516 804 900
SPRZEDAM kawalerkę , Rogów Leśna 605-138-765
SPRZEDAM siedlisko w Zacywilkach + 0,5 ha,
605 138 765
DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273
DZIAŁKĘ budowlaną w Głownie sprzedam,
886 423 100
M-6 parter sprzedam lub wynajmę, 886 423 100
SPRZEDAM M-4, ul. Kulczyńskiego, 691 884 131
TANIO sprzedam działkę rolno – budowlaną 5200
m2, Koziołki, 510 724 760
OKAZJA! M3 Rogów, 503 964 689
DZIAŁKA , ul. Ludowa, 668 267 570
TANIO sprzedam działkę rolno – budowlaną 3600
m2, Mroga Dolna, 510 724 760
SPRZEDAM umeblowane mieszkanie 42 m2, III p.
ul. Moniuszki, 664 811 218
MIESZKANIE 25 m2 sprzedam, 603 610 750
SPRZEDAM dużą działkę budowlana, Brzeziny, ul.
Ludowa, 791 682 106
SPRZEDAM 2,59ha– Wola Cyrusowa Kolonia,
668 683 685
POSIADAM do wynajęcia lokal 30 m2 koło
muzeum, 506 162 095
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia,
505 114 107
WYNAJMĘ M3 na dłuższy czas 533 982 771
SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu –
120 tys. do negocjacji, IV piętro 604 278 815
SPRZEDAM działkę 3700m2 z możliwością
zabudowy ,okolice Bogdanki 608 022 893
SPRZEDAM garaż, Sienkiewicza, 506 486 281
SPRZEDAM 60 m2 w kamienicy, bez czynszowe,
530 906 691

APTEKA
Brzeziny,
ul. Przedwiośnie 2D

czynne
8.00 – 20.00

PAWILON do wynajęcia 25 m2 – 50 m2 – róg
Kościuszki i Waryńskiego, 609 311 655
DZIAŁKA zagrodowa 1,3 hektara Syberia –
sprzedam, 508 000 210

Różne
SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na
zakupy. Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej
i złotej, naprawy, grawerowanie, skup złomu
srebrnego i złotego, upominki urodzinowe,
imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,
Targowisko Miejskie.
KUPIĘ zboże, 508 471 814
CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe,
wieńce, silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102
NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul.
Krakówek 34, 503 491 722 - Wojciechowski
PRZYJMĘ gruz , ziemię, 606-607-639
SKUP bydła świń, macior, knurów, 726 879 139,
602 813 762
HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,
660 854 640
PRZYCZEPA 6t, Siewnik, 788 264 336
KUPIĘ zboże 608 746 876
SPRZEDAM pszenżyto do siewu, 667 556 439
SPRZEDAM ziemniaki, 667 556 439
SPRZEDAM pszenżyto do siewu, ziemniaki
jadalne, 780 016 719
ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44
KUPIĘ owies, 604 634 249
SPRZEDAM żyto ozime Herakles – pierwszy
odsiew, zamrażarkę 400 litrów, wagę suwakową
400 kg, 605 884 584
ŻYTO sprzedam, 516 061 980
DREWNO kominkowe opałowe – 8 gatunków na
placu, trociny sprzedam, 504 010 550
SPRZEDAM żyto ozime Herakles – pierwszy
odsiew, zamrażarkę 400 litrów, wagę suwakową
400 kg, 605 884 584
POSZUKUJĘ chłopca w wieku od 9 lat do 11 lat
dla córki do tańca towarzyskiego, 506 372 615
SPRZEDAM witrynę chłodniczą, 603 610 750
DREWNO oddam, 794 755 478
SPRZEDAM siewnik „Poznaniak”, 728 278 795
NAMIOT gastronomiczny 50 m2 sprzedam, Bar
TIP-TOP, 46 874 01 13
SPRZEDAM jęczmień i pszenicę, 607 202 580,
46 874 61 58
SPRZEDAM rozsiewacz Amazone, siewnik, pług
na sprężynie i agregat uprawowo – siewny,
505 128 289

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Znakomite otwarcie sezonu hokeistek

Znakomicie nowy sezon rozgrywek o Mistrzostwo Polski w hokeju na trawie kobiet
rozpoczęły zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny. Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak na własnym boisku pokonały obrończynie mistrzowskiego tytułu AZS Politechnikę
Poznańską 1:0 (0:0) po bramce Moniki Polewczak w ostatniej minucie.
Pierwsze spotkanie nowego sezonu było wielką niewiadomą. Zespół wicemistrzyń
Polski z Brzezin w przerwie między rozgrywkami opuściło kilka podstawowych zawodniczek. Na murawie kibice nie zobaczą już m.in. Agaty Uchrońskiej, Krzysi Bartnickiej, Natalii Klyty, Anny Grzanki i Joanny Witke. KS Hokej-Start składa się głównie
z młodych zawodniczek występujących ostatnio w juniorkach. Mecz z poznaniankami
od samego początku był wyrównany. Sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo.
Praktycznie przez cały wymiar czasu akcje toczyły się na przedpolu. Kiedy wszyscy myśleli, że pojedynek w regulaminowym czasie gry zakończy się bezbramkowym remisem
i o wszystkim zadecydują karne zagrywki, w ostatnich sekundach zwycięskiego gola dla
KS Hokej Start strzeliła Monika Polewczak. Brzezinianki tym samym wygrały 1:0 i mogły zapisać na swoje konto pierwszy komplet punktów.
W tym sezonie o Mistrzostwo Polski walczą cztery zespoły: AZS Politechnika Poznańska, KS Hokej Start Brzeziny, LKS Rogowo i ZSMS Poznań. W porównaniu do
poprzednich rozgrywek w lidze nie występuje już ULHT Ósemka Tarnowskie Góry.
W rundzie jesiennej zespoły będą rywalizować systemem każdym z każdym bez meczów
rewanżowych, które zaplanowano na wiosnę. W nowym roku rozegrana zostanie również dodatkowa seria spotkań. Po zakończeniu fazy grupowej przeprowadzona zostanie
runda play-off, w której pierwsza drużyna w tabeli zagra z czwartą, a druga z trzecią mecz
i rewanż. Zwycięzcy zmierzą się w meczach finałowych, a przegrani zagrają o brązowy
medal. Kolejny mecz seniorki rozegrają na własnym boisku w niedzielę 9 października
z ZSMS Poznań. KS Hokej Start w najbliższą niedzielę zaprasza serdecznie wszystkich
sympatyków i mieszkańców Brzezin i okolic do uczestnictwa w specjalnym pikniku,
podczas którego dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji.
Dawid Saj

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo AGAT SA w Koluszkach odda w najem lokal
o powierzchni 179.2 m² (blisko dworca PKP w Koluszkach przy
ul. Paderewskiego 1) z przeznaczeniem na działalność biurową lub
gospodarczą (z wyłączeniem działalności gastronomicznej).
Szczegółowe informacje uzyskać można w dni powszednie
w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu 609 103 190.

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 46 874 25 39
Posterunek energetyczny 46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna 46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna 46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna 46 874 21 55
Komenda powiatowa straży pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji 46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Miasta w Brzezinach 46 874 22 24
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Muzeum regionalne 46 874 33 82
Biblioteka miejska 46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46 874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1 46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a 46 874 35 03
ul. Konstytucji 3 Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego 5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
TBS 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe (pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84, (pon.–pt.
w godz. 15–7 oraz całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00
Straż Miejska w Brzezinach 46 875 25 65
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Zwycięstwo „Brzezinianek”
w Głownie

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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Nr konta w Milenium Bank:
26 1160 2202 0000 0001 6899 7325

28. 09. 2016 r.

Tytuł przelewu: Adam Kerner
Fundacja Mam serce, ul. Szturmowa 9 lok. 4, 02-678 Warszawa
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Dzień Przedszkolaka
w Trójce
Tegoroczny Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka przypadający 20 września
Przedszkole nr 3 w Brzezinach uczciło
zdrowo i sportowo. Do udziału w Międzyprzedszkolnym Turnieju Sportowym
zaprosiło kolegów i koleżanki z Przedszkola nr 1, a także z oddziałów przedszkolnych Szkół Podstawowych nr 1 i 2
w Brzezinach. Dzięki gościnności Szkoły Podstawowej nr 1 turniej rozegrano
na boisku Orlik. Mimo chłodu, zebrane dzieci szybko się rozgrzały, śpiewając
Hymn Przedszkolaka i bawiąc się wesoło przy muzyce. Do zawodów przystąpiły
cztery dziesięcioosobowe zespoły, rywalizując ze sobą w pięciu konkurencjach.
Było toczenie piłki między przeszkodami,
rzut woreczkiem do celu, slalomy z przekładaniem szarfy i chowaniem piłki oraz
kopanie piłki do bramki. Zebrana licznie
publiczność entuzjastycznie dopingowała
swoich przedstawicieli. Każda konkurencja była punktowana, a po podsumowaniu wyników okazało się, że dwa równorzędne pierwsze miejsca zdobyły drużyny
z Przedszkola nr 1 i Szkoły Podstawowej
nr 2. Na kolejnych miejscach znalazła
się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr
1 i Przedszkola nr 3. Wszystkie biorące
udział w zawodach drużyny otrzymały
dyplomy, a uczestnicy również nagrody
ufundowane przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Po zakończeniu Turnieju rozpoczęła się „minidyskoteka przedszkolaka” uwieńczona pamiątkową fotografią.
Społeczność Przedszkola nr 3 serdecznie
dziękuje dyrektorowi Zbigniewowi Zielińskiemu za udostępnienie „Orlika" oraz
nauczycielowi Marcinowi Lewandowskiemu za pomoc przy przeprowadzeniu
zawodów.
g.k.
Fotorelacja str. VI,VII

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E,

501 038 542

MOŻLIWOŚĆ PRACY TYLKO W WEEKENDY

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach zaprasza
swoich czytelników zarówno tych starczych, jak i najmłodszych
po przerwie wakacyjnej do dalszego korzystania z naszych usług,
w następujących godzinach pracy naszej placówki:

Zapraszamy również na stronę placówki: www.mbp-brzeziny.eu

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na obrady XXX sesji Rady
Miasta Brzeziny, która odbędzie się 29 września 2016
r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.
Przedmiotem obrad będzie m.in.:
1. Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze
2016 r.
2. Informacja o wynikach egzaminów i sprawdzianów
szkolnych.
3. Informacja w sprawie zaawansowania remontu
kanału deszczowego i inwestycji budowy separatora wód
deszczowych.
4. Informacja o potrzebach remontowych mieszkań
będących w zasobach TBS oraz zasobach miasta.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach bieżącego
funkcjonowania miasta.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Kędzia

II
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gmina

Brzeziny

Sesja Rady Gminy Brzeziny

20 września odbyła się XXVII sesja
Rady Gminy Brzeziny. Radni zdecydowali m.in. o zmianach w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz przystąpieniu do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Adamów. Uroczystym
momentem było wręczenie aktów nadania
stopnia nauczyciela mianowanego Joannie Dziagacz i Iwonie Seroczyńskiej oraz
dokumentu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce

Dużej na okres kolejnych 5 lat dla Jolanty Kowalewskiej. Na taki sam okres

powierzono także stanowisko Pawłowi
Borowińskiemu, dyrektorowi Gimnazjum
Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu.
TOM

Kolejne solary dla gminy Brzeziny

W ostatnich tygodniach przygotowywano dokumentację, w której skład wchodzą m.in. program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności obejmujące

szereg analiz ekonomicznych i finansowych oraz grupowe projekty budowy tych
instalacji wraz z kosztorysami inwestorskimi. Projekt zakłada, że na terenie gminy Brzeziny zostanie zamontowane 277
kolektorów słonecznych oraz 16 kotłów na
biomasę, które podgrzewają nie tylko ciepłą wodę użytkową, ale można je wykorzystać także w centralnym ogrzewaniu.
Czas na złożenie wniosku wraz z dokumentacją gmina miała do 23 września
(pierwotny termin do 2 września został
przez Urząd Marszałkowski zmieniony), a wynik postępowania konkursowego będzie znany w styczniu 2017 r. Dofinansowanie może wynieść nawet 84%

kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę
3,3 mln zł. Udział własny gminy wyniósłby 16%. Samorząd musiałby też pokryć
koszty VAT-u, który w tym projekcie nie
jest kwalifikowany, co łącznie daje kwotę na wkładu własnego na poziomie 950
tyś zł. Gmina Brzeziny w ubiegłym roku
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowała 49 instalacji solarnych. Duże zainteresowanie nową edycją projektu świadczy,
że takie instalacje świetnie się sprawdzają w funkcjonowaniu gospodarstw domowych, a jednocześnie świadczy to o rosnącej świadomości mieszkańców w zakresie
ochrony środowiska.
TOM

Msza za poległych
w Grzmiącej

1939 r. Jest to już wieloletnia tradycja, gdyż
na miejscowym cmentarzu spoczywa czterech nieznanych bohaterów tej kampanii.

W kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża
w Grzmiącej odprawiona została uroczysta
msza za poległych w kampanii wrześniowej

W czasie homilii ks. proboszcz Stanisław Bankiewicz przypominał tamte
tragiczne dni sprzed 77 lat. Wójt gminy

Brzeziny Barbara Hojnacka głos zabrała natomiast na cmentarzu, gdzie po mszy
złożono okolicznościowe wiązanki oraz zapalono znicze. Warty honorowe zaciągnęli
strażacy z OSP Grzmiąca, którym obecnie
przewodzi dh. Rafał Potrzeszcz.
TOM

Samorząd gminy Brzeziny zakończył nabór chętnych, którzy chcieliby zainstalować na swoich posesjach kolektory słoneczne oraz kotły na biomasę. Łącznie
może powstać blisko 300 takich instalacji, jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
oś priorytetowa czwarta – Gospodarka
Niskoemisyjna, działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii.

Stop cyberprzemocy w Gimnazjum
28. 09. 2016 r.

wszystkich klas. Spotkanie otworzył dyrektor Gimnazjum Michał Gołąbek, przybliżając zagadnienie przemocy elektronicznej
w formie tzw. cyberbullyingu, a następnie
prelegentka Dorota Lepczyńska w formie
prezentacji multimedialnej wzbogaconej
o przykłady płynące z pedagogicznej praktyki zaznajomiła zebranych z zagrożeniami płynącymi z niewłaściwego korzystania
z Internetu przez dzieci i młodzież, rodzajami przemocy elektronicznej, konsekwencjami takich zachowań, a także formami
pomocy, po jaką rodzic może sięgnąć, gdy
dziecko stanie się ofiarą cyberprzemocy.
Zachęceni powodzeniem akcji organizatorzy planują kolejne edukacyjne spotkania
z rodzicami gimnazjalistów dotyczące najbardziej palących problemów wychowawczych i profilaktyki zagrożeń wynikających
z dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, z którą stykają się młodzi ludzie.
g.k.

O świadomość rodziców w sprawach
zagrożeń czyhających na uczniów nie tylko w szkole i na ulicy zadbali wychowawcy
i dyrekcja Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta
w Brzezinach. 15 września z inicjatywy nauczycielki informatyki Doroty Lepczyńskiej
i pedagoga szkolnego Aldony Nawrockiej

w Gimnazjum odbyło się spotkanie edukacyjne dla rodziców pod nazwą „Stop cyberprzemocy”. Mimo iż dotychczas podobne akcje skierowane do rodziców uczniów
cieszyły się zmiennym powodzeniem, tym
razem w sali gimnastycznej szkoły zasiadło ponad 250 rodziców gimnazjalistów ze

Kościół NMPCZ
już pod dachem

Zbieramy krew dla Polski

Kościół w parafii pw. Najświętszej Marii
Panny Częstochowskiej zyskał dach. Prawie tuż po zejściu robotników została odprawiona pierwsza msza z okazji dożynek gminno-powiatowych. Okazało się, że
wnętrza budowanego kościoła mogą pomieścić nawet bardzo licznie zgromadzonych wiernych.
W tym roku została m.in. wylana konstrukcja żelbetowa kościoła, którą obudowano cegłą. Na przyszły rok planowane jest
natomiast wykonanie elewacji z ozdobnej
cegły, w kolorze której gotowe są już kominy. Konieczny jest m.in. duży zakup tego
materiału z jednej partii, aby cegła posiadała taki sam odcień. „Wraz z budową materialnego kościoła rośnie nam też kościół
duchowy, aktywnie działają m.in. ministranci, kółka różańcowe i oaza rodzin” –
ocenia ks. Marek Balcerak, proboszcz tej
najmłodszej brzezińskiej parafii, która została erygowana w 2010 r., a obecnie liczy
około 4500 wiernych.
TOM
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W sobotę 24 września na parkingu
marketu Intermarche w Brzezinach odbyła się kolejna akcja „Zbieramy krew
dla Polski“. Była to już IX edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polski
Czerwony Krzyż i Grupę Muszkieterów
zrzeszającą właścicieli sklepów Intermarche i Bricomarche. Przed godziną 10.00
na parkingu zaparkował specjalistyczny
autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi,
w którym pracownicy centrum pobierali krew od honorowych dawców. Członkowie szkolnych kół PCK informowali
klientów marketu o możliwości udziału
w akcji, rozdając specjalne ulotki.
Każdy z dawców mógł oddać 450
mililitrów najcenniejszego z leków, jakim jest krew. Oczywiście, uprzednio

III

krwiodawca przechodził specjalną procedurę: ankietę, wywiad i badanie lekarskie, któremu towarzyszyło skrócone badanie krwi. Dopiero wszystkie pomyślnie
zakończone etapy decydowały o możliwości oddania krwi.
Podczas trzygodzinnej akcji do ruchomej stacji poboru krwi zgłosiło się kilkunastu dawców, z których krew oddało 10. Każdy z dawców otrzymał deputat
energetyczny złożony m.in. z batonów,
czekolad i soków owocowych, a dodatkowo właściciele marketu Intermarche
każdemu honorowemu dawcy ufundowali paczkę słodyczy oraz apteczkę samochodową. Dzieci mogły brać udział
w konkursie plastycznym premiowanym
nagrodami.
g.k.

str.III

Dzień Przedszkolaka w Jedynce
IV

20 września jest świętem wszystkich przedszkolaków. Z tej właśnie okazji w Przedszkolu nr 1 urządzono wesołe

zabawy ze śpiewem, tańcem oraz emocjonującymi konkurencjami sportowymi. Nieśmiałe początkowo dzieciaki po

Peregrynacja Krzyża św. Jana Pawła II
W dniach 2-3 października w Brzezinach
odbędzie się peregrynacja Krzyża św.
Jana Pawła II.
Krzyż ten św. Jan Paweł II trzymał
w dłoniach podczas swojej ostatniej Drogi Krzyżowej odprawionej przez kard. Josefa Ratzingera w Wielki Piątek 25 marca
2005 r. Papież nie mógł już w nabożeństwie uczestniczyć osobiście, jednak łączył
się ze zgromadzonymi za pośrednictwem
telewizji. Trzymając krzyż, przylgnął do
niego, wyrażając w ten sposób swoje niezwykłe zjednoczenie z Tajemnicą Zbawienia i powiedział: „I ja także ofiarowuję swoje cierpienia, aby dopełnił się Boży
plan”. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca
tydzień później – 2 kwietnia 2005 r.
Ten sam krzyż w ramach uczczenia
35-lecia działalności Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta dotrze do Brzezin,

BIS/37/2016
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chwili aktywnie włączyły się do zabawy.
Po występie wokalno -instrumentalnym
Bałwanków i Śnieżynek oraz Kosmitów
rozpoczęła się sportowa rywalizacja. Do
pokonania były tunele, do zbudowania
koła, a kolorowe, papierowe motyle unosiły się w powietrzu. Później przedszkolaki rozpoznawały odgłosy wydawane przez
różne zwierzęta. I choć wrona stała się orłem, a krowa psem, śmiechu było co niemiara. Gdy emocje nieco opadły, dyrektor
Małgorzata Wyka odczytała list od Rzecznika Praw Dziecka skierowany do przedszkolaków w dniu ich święta. Na koniec
do sali zabaw wjechał tort, a iskrzące się
na nim zimne ognie były prawdziwym
dopełnieniem emocji w tym szczególnym
dniu. Wszystkim przedszkolakom, tym
mniejszym i tym już całkiem dużym, życzymy wszystkiego, co najlepsze i zapraszamy do wspólnej zabawy w przyszłym
roku.
g.k.
gdzie działa brzezińskie koło. Towarzystwo niesie pomoc osobom bezdomnym,
ubogim, chorym i potrzebującym.
Uroczystości peregrynacji rozpoczną
się w niedzielę 2 października w kościele pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach mszą św. o godz. 10.30. O godz.
12.00 zaplanowano spotkanie modlitewne Żywego Różańca przy relikwii Krzyża,
o godz. 18.00 mszę, po której krzyż przewieziony zostanie do kościoła św. Anny,
gdzie o godz. 19.00 odbędzie się adoracja zakończona Apelem Jasnogórskim.
W poniedziałek 3 października o godz.
8.00 zaplanowano adorację, o 12.00 mszę,
a o godz. 14.00 relikwia przewieziona
zostanie do Domu Pomocy Społecznej
w Brzezinach, gdzie o godz. 15.00 zaplanowano Koronkę do Bożego Miłosierdzia
kończącą peregrynację Krzyża św. Jana
Pawła II.
g.k.
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Święto jesieni w Rogowie
W ostatni weekend września już od lat Leśny Zakład Doświadczalny organizuje Święto Jesieni. Jest to okazja zarówno
do wypoczynku w Arboretum jak i nabycia ciekawych odmian
drzew i krzewów, które hodowane są w Gospodarstwie Szkółkarskim Leśnego Zakładu Doświadczalnego.
Jak informuje leśniczy szkółkarz Monika Rokoszewska, już
tradycyjnie na jesieni największym zainteresowaniem cieszą
się hortensje. Widoczną tendencją ostatnich lat jest też mniejsze zainteresowanie „iglakami" na rzecz pięknie przebarwiających się roślin liściastych. Liczni klienci przychodzili jednak
już z gotową listą zakupów, a w sumie na sprzedaż wystawiono
około 600 odmian drzew i krzewów. Jak wygląda wiele z nich
w naturalnym środowisku, można było się przekonać, zwiedzając z przewodnikiem Arboretum, za co w ten szczególny
dzień nie pobierano opłat. Jak wyjaśniała prowadząca grupę
Małgorzata Konecka – największe zainteresowanie uczestników wycieczki wzbudził dereń kousa, który posiada dojrzewające owoce podobne do truskawek. Obecnie w Arboretum
warto też zobaczyć m.in. pięknie kwitnące heptakodium chińskie czy franklinię amerykańską. Łącznie obszar Arboretum
to ponad 50 hektarów, gdzie drzewa i krzewy z całego świata
gromadzone są od roku 1923. Bezpłatnie przewodnik oprowadził turystów także po Muzeum Lasu i Drewna, gdzie można
zobaczyć m.in. około 460 okazów ptaków i ssaków, a w ramach
ekspozycji poświęconej drzewom 350 próbek drewna i 240 gatunków szyszek.
Po zwiedzaniu można było się posilić między innymi na
stoisku Koła Gospodyń Wiejskich z Przyłęka Dużego. „W tym
roku największym powodzeniem cieszą się nasza zalewajka
i pierogi” – wyjaśniała przewodnicząca koła Alina Janik. Można było tu też posmakować m.in. placków ziemniaczanych, kapusty z grochem, pasztetu z cukinii czy różnych ciast. KGW
w Przyłęku Dużym może się poszczycić również własną potrawą regionalną – kotletami z płatków owsianych, które ponoć
stanowiły przysmak Władysława Stanisława Reymonta, kiedy
pracował tu na trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
Świętu Jesieni towarzyszyły także ostatnie kursy Rogowskiej Kolei Wąskotorowej. Jak informuje jej kierownik Edward
Kłoda, tego dnia do Jeżowa wyjechało około 150 pasażerów.
Kolejne kursy zaplanowano dopiero w kwietniu, kiedy sezon
turystyczny w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym otworzy
Święto Wiosny.
TOM
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Bal Jesieni w Przedszkolu nr 1
mogły wykazać się zarówno przedszkolaki
jak i ich rodzice. Dla dzieci i rodziców przygotowano również targ rozmaitości, gdzie
za wrzucone do puszki pieniądze dla Adasia
można było nabyć książki, zabawki, figurki,
pluszowe zwierzaki, a nawet komplety filiżanek. Panie na stoisku fryzjerskim zaplatały z włosów kolorowe warkoczyki. Utraconą
podczas zabawy energię można było odzyskać, częstując się potrawami z grilla, bigosem, ciastami czy sałatkami przygotowanymi przez rodziców. Nie zabrakło cukrowej
waty. Dla dzieci przygotowano przejażdżki
kucykiem, a brzezińscy policjanci udostępnili radiowóz, do którego każdy przedszkolak mógł wsiąść, by poczuć się jak prawdziwy policjant. Do wspólnej zabawy zachęcał

„Bawiąc się wesoło, możemy pomóc Adasiowi” – taka idea przyświecała organizatorom
tegorocznego Balu Jesieni w Przedszkolu
nr 1 w Brzezinach, którzy postanowili połączyć zabawę ze zbiórką pieniędzy dla Adasia Kernera.
Pierwszy dzień jesieni przedszkolaki
przywitały konkursem na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy. Tradycyjnie zwyczajem ludowym dzieci przygotowały pod kierunkiem nauczycielek piękne wieńce dożynkowe z kłosów zbóż, jarzębiny, kukurydzy
i wszelkich plonów z ogrodu i pól. Zwyczaj
ludowy dożynek i związane z nimi obrzędy
przybliżyła dzieciom Ewa Wojciechowska,
przedstawiając barwną prezentację multimedialną. Nie zabrakło też konkursów na
temat znajomości różnych rodzajów zbóż
czy strojów ludowych. Po zakończonej zabawie dyrektor Małgorzata Wyka wręczyła
przedstawicielom grup pamiątkowe dyplomy i zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy wraz z rodzicami, którą zaplanowano
po południu.
W jesiennym, kolorowym nastroju dzieci pozostały do godziny 15.00, kiedy to przeniosły się do słonecznego ogrodu przedszkolnego i rozpoczął się Bal Jesieni.
Pierwszą niespodzianką była tradycyjnie
wykonana przez rodziców bajka pt. „Idzie
jesień”. To przedstawienie spodobało się
wszystkim. Następnie dzieci wraz z rodzicami do wesołej zabawy zaprosiła Edyta Goździela. W tańcach, piosenkach i podskokach

także clown robiący mydlane bańki. Podczas
Balu Jesieni po raz pierwszy zaprezentowała
się nowa przedszkolna maskotka – puchaty
królik, na imię którego wśród przedszkolaków ogłoszono konkurs.
Organizatorzy Balu Jesieni w Przedszkolu nr 1 serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli uczynić ten dzień wyjątkowym,
a w szczególności firmie „Rzeźnik”, pani
Edycie Goździeli, panu Rafałowi Janikowi,
państwu Walczakom, firmie „Gar – Spółka”, Powiatowej Komendzie Policji w Brzezinach, panu Maciakowi, Zuzi i Hubertowi
oraz wszystkim zaangażowanym rodzicom.
g.k.
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Brzeziny – szlak turystyczny (cz. IV)

Kościoły nowożytne.
Najstarszymi i najważniejszymi zabytkami Brzezin są kościoły. Przez wieki przetrwały tylko katolickie. Najdawniejsza jest gotycka fara – ufundowana
w 1321 r. (omówiona została w I części
„szlaku turystycznego” Brzezin).
Podróżujący w 1671 r. przez Brzeziny Ulryk Werdum z Inf lant wymienia w pamiętniku najważniejsze obiekty Brzezin: „Jest to ładne miasteczko
z czterema kościołami: farą, reformackim kościołem, kaplicą św. Anny i szpitalem św. Ducha. Ulice są brukowane
a grunta na okół bardzo urodzajne.”
I. Zespół klasztorny.
Reformaci to odłam zakonu franciszkańskiego należący do obserwantów – zwolenników surowszej reguły, przybyły do Polski w 1622 r. Zakon
powstał z dążności do reformy, tj. obostrzenia rozluźnionej reguły. Reformatów sprowadzono do Brzezin w 1627
r. Kacper Lasocki, współwłaściciel miasta zakupił od mieszczan plac „na końcu miasta”, tymczasowo osadzając zakonników w domach prywatnych. K.
Lasocki wystawić miał klasztor na odpokutowanie win przodków sprzyjającym „heretykom”. Jednak drewniany klasztor i kościół wystawił im (po
śmierci fundatora) w 1639 r. Adam
Wolski z małżonką, ówczesny współwłaściciel Brzezin.
Obecny kościół fundowany przez
Adama i Teofilę Lasockich ukończono i poświęcono w 1700 r., klasztor zapewne kilkanaście lat później i opasano murem w 1736 r. Zespół klasztorny
odnowiono w II poł. XVIII w., w XIX,
w 1928 r. i ostatnio. W roku 1864 zaborcy rosyjscy zamknęli klasztor, a po
roku 1867 kilka cel na parterze przerobiono na cerkiew, a w pozostałej
umieszczono urząd carskiego naczelnika powiatu. Zakonnicy powrócili
w 1920 r. W okresie okupacji hitlerowskiej usunięto zakonników, pomieszczenia zamieniono na magazyny wojskowe. W styczniu 1945 r. uchodzący
Niemcy podpalili sanktuaria. Kościół
i klasztor odrestaurowano w l. 1947-52.
Kościół pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu jest barokowy, zwrócony prezbiterium (ołtarzem) na południe, posiada jedną nawę główną.
Kościoły reformackie z reguły były

skromne pod względem architektury jak i wyposażenia w sprzęt. Według
starego opisu (1850 r.) w 1755 r. postawiono ołtarz dębowy z ukrzyżowanym
Chrystusem, nad nim obraz Boga Ojca,
u dołu zaś Duch św. w postaci gołębicy.
Po II wojnie przywrócono kościołowi
wystrój barokowy.
W zwieńczeniu ściany frontowej
kościoła jest stary zegar. Nad nim była
wieżyczka.
K lasztor dobudowany jest do
wschodniej ściany kościoła; założony
na planie kwadratu. W środku między
ścianami jest dostępny mały wirydarz
- ogródek pod gołym niebem. Skrzydła
budowli przylegające do kościoła mają
pomieszczenia (cele) przy korytarzach
biegnących wzdłuż wirydarza. Podobny układ ma skrzydło położone wzdłuż
nawy kościoła, połączone z chórem organowym. Za wejściem głównym są
jedyne zabytkowe drzwi drewniane,
rzeźbione, z datą 1754 r.
II. Kościół św. Anny.
Pierwotnie kościółek miał istnieć
już w XV w. Na początku w. XVI prowadziła do niego od głównego rynku
(dziś pl. Jana Pawła II) nowo założona
ulica Nowa albo Zielona, czyli obecna
św. Anny. Przez stulecia przy kościółku był rynek, zwany św. Anny (obecnie
kompleks parkingowy). Tędy prowadził
ważny szlak handlowy z Wielkopolski
i Kujaw do Piotrkowa i Krakowa.
W 1616 r. wojewoda podlaski Stanisław Warszycki ufundował murowaną kaplicę, wymienioną w opisie podróżnika z Inf lant Ulryka Werduma
w 1671r. W r. 1719 mieszczanin brzeziński Stanisław Bujakiewicz ufundował dzisiejszy kościółek modrzewiowy,
po części przebudowując stary z zachowaniem fragmentu murowanej kaplicy
widocznej od ściany wschodniej. Obecny kościółek jest konstrukcji zrębowej,
oszalowany w r. 1861 i w roku 2010.
Świątynia zwrócona jest prezbiterium
(częścią z ołtarzem) na południe. Wewnątrz posiada płaski sufit drewniany z belką tęczową zapewne z dawnego
kościółka, z trzema nieczytelnymi inskrypcjami. Ołtarz główny wystawiono
w I poł. XVII w. z obrazem św. Trójcy,
później silnie przemalowanym. Ołtarz boczny pochodzi z początku XVII
w. z obrazem św. Walentego, również

przemalowanym. Zachowała się kropielnica gotycka z wyrytymi na niej:
krzyżem oraz łukiem i strzałą. Renowacją kościółka od lat zajmuje się skutecznie brzeziński Społeczny Komitet
Odnowy.
III. Kościół św. Ducha.
Wcześniej (XV – pocz. XVIII w.) był
na tym miejscu drewniany kościółek.
Obecny barokowy kościół św. Ducha
ufundował właściciel Brzezin, starosta
gostyniński – Józef Lasocki (1700-1761)
w r. 1737. Budowlę ukończono i poświęcono w 1750 r. Postawiono go na częściach fundamentów (od północy) byłego zamku Lasockich. W ostatniej
fazie budową kierował dyplomowany
architekt Tomasz Bellotti. Murowany
już przytułek istniał w II poł. XVIII
w., a w 1804 r. miał ogrzewane „stancyje” dla 8 osób. W poł. XIX w. kościół
grożący zawaleniem został zniszczony
i opuszczony. Jednakże w 1859 r. staraniem młodego ks. wikarego Ignacego
Polkowskiego kościół wyremontowano.
Kościół jest jednonawowy, z prezbiterium zwróconym na zachód. Nawa
(wnętrze) jest prostokątna. Wewnątrz
ma zaokrąglone naroża i zwęża się przy
prezbiterium. Część stropu ma sklepienie kolebkowe, zaś przy ołtarzu kolebkowo krzyżowe. Przy wejściu jest chór
muzyczny (organowy) wsparty na szerokiej arkadzie z kruchtą. Fasada kościoła zwieńczona jest tympanonem
(trójkątnym szczytem), pojmowanym
jako symbol Ducha św. Ma to związek z wezwaniem świątyni. Na szczycie
jest kuty krzyż żelazny z tamtej epoki.
Podczas okupacji kościół został sprofanowany – Niemcy urządzili w nim
garaż i bazę straży pożarnej. Wystrój
kościoła jest dzisiejszy nawiązujący do
późnego baroku. Z zabytków posiada obraz olejny Wniebowziętej Maryi
Panny z Bochni i kielich mszalny złocony z 1672 r.
W XVIII i XIX w. kościół św. Ducha
był mansjonarią, tj. posiadał własną parafię i proboszcza.
W ostatnim ćwierćwieczu poddano renowacji wszystkie kościoły
brzezińskie.
Wstęp do świątyni możliwy jest
w trakcie mszy.
Jerzy Kołodziej

