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Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza
że dla jednej zagubionej owieczki zostawia
ma 100 lat!
się 99 pozostałych, podobnie jak wiele cza-

15 października Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
obchodziło jubileusz stulecia. Było to wiekopomne wydarzenie, szczególnie dla wielu pokoleń absolwentów, którzy uczestniczyli w tych uroczystościach, a z których
najstarsi zdawali maturę jeszcze w 1949 r.
Uroczystości stulecia rozpoczęły się
mszą w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu,
którą współcelebrowali o. proboszcz Konstanty Ciaranek, ks. Włodzimierz Dudka
– prefekt brzezińskiego liceum w latach
1996-2002, ks. proboszcz Mariusz Wojturski i ks. Piotr Górski. Odczytano jubileuszowy list od metropolity łódzkiego abp.
Marka Jędraszewskiego, a o. proboszcz
Konstanty Ciaranek w okolicznościowym
kazaniu mówił, że nauczycielem nauczycieli jest Jezus Chrystus, który m.in. uczy,

su i cierpliwości wymaga słabszy uczeń, by
dać mu równe szanse rozwoju.
Po uroczystej mszy wszyscy uczestnicy jubileuszu przeszli korowodem przy
dźwiękach połączonych orkiestr z OSP
Brzeziny i Dzierżązna do sali konferencyjnej Urzędu Miasta, gdzie miały miejsce
główne uroczystości jubileuszowe. Transmitowano je na żywo przez kanał miasta
na portalu YouTube, gdzie nadal można je
obejrzeć. Uroczystości otworzyło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego oraz
akademickiego „Gaudeamus". Gości, których na jubileusz przybyło bardzo wielu
oraz dziesiątki absolwentów, witały dyrektor liceum Maria Pisarska oraz pełniąca tę
funkcję w minionym roku szkolnym Iwona Świniarska.
„Stulecie istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach to powód do
wielkiej dumy, okazja do prezentacji osiągnięć, a także wyjątkowa sposobność, aby
wyrazić podziękowanie kolejnym dyrektorom, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za poświęcenie
i trud włożony w wychowanie wielu pokoleń młodzieży” – mówiła dyrektor Maria Pisarska. Za owocne lata pracy podziękowano kwiatami i dyplomami uznania
najpierw obecnym na uroczystości byłym dyrektorom brzezińskiego liceum –
Henrykowi Cyniakowi, Edycie Bednarek
i Ewie Kalińskiej. Podobny zaszczyt spotkał też byłych nauczycieli oraz pracowników obsługi, spośród których owacjami na
stojąco wyróżniono wieloletnią sekretarz
szkoły Annę Koch. Byli pracownicy oraz
absolwenci wypowiadali się też w przygotowanym z okazji jubileuszu dokumencie
filmowym.
c.d. na str. 15
Fotorelacja str. VI,VII,VIII,IX
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Podziękowania i gratulacje
Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy Dyrekcji, Gronu Nauczycielskiemu, Pracownikom Obsługi oraz Uczniom wraz z Rodzicami
za profesjonalne przygotowanie obchodów Jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnoształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach,
a także Paniom Lucynie Staszewskiej, Małgorzacie Lewandowskiej i Joannie Siemiątkowskiej wraz z liczną grupą utalentowanej
młodzieży LO za piękną oprawę artystyczną uroczystości
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich licznie przybyłych, w szczególności do Pedagogów,
Pracowników Obsługi i Administracji oraz Absolwentów różnych roczników.
Życzymy, aby zawiązana na obchodach jubileuszowych „Wspólnota Liceum Iwaszkiewicza”
owocowała zaangażowaniem jej członków w nieustający rozwój placówki i promocję szkoły w regionie.
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki
Zarząd Powiatu w Brzezinach

ogłoszenie płatne
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Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej
W piątek 14 października w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach
odbyła się miejska uroczystość obchodów
Dnia Edukacji Narodowej. Jej oprawą zajęła się społeczność Szkoły Podstawowej nr 2
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach, która w tym roku obchodzi jubileusz
55-lecia. Wśród gości znaleźli się m.in. burmistrz Marcin Pluta, prezes zarządu powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Beata Szczesek, nauczyciele, pracownicy szkół
i przedszkoli, a także emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi.
„Witam wszystkich w tak ważnym dniu
dla nauczycieli i pracowników oświaty. Jest to
czas szczególny – jubileusz 55-lecia tej szkoły,
stulecia liceum i wdrażania reformy oświatowej. Od nas zależy jakość jej wdrożenia.
Zapewniam, ze zrobimy wszystko, aby ten
trudny okres był czasem dla nas spokojnym.
Żaden nauczyciel nie zostanie bez pomocy
miasta. Obecnie pracujemy nad założeniami do organizacji. Obserwując porozumienie i kooperację naszych dyrektorów, jestem
pewien, że z wprowadzeniem zmian nie powinno być problemu. Będziemy współpracować z organizacjami związkowymi. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej wszystkim dziękuję i życzę zdrowia, spokoju, dobrych efektów edukacyjnych i porozumienia z dziećmi
i ich rodzicami, aby budować dobrą społeczność brzezińskich szkół. W planach miasta
jest przebudowa Przedszkola nr 3 – remont
budynku i dobudowanie nowego pawilonu, a także termomodernizacja budynków
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum.
W planach jest także budowa hali sportowej”
– mówił burmistrz Marcin Pluta. Następnie
burmistrz wręczył wyróżnienia dyrektorom
szkół. Wyróżnienia otrzymali Małgorzata
Wyka – dyrektor Przedszkola nr 1, Agnieszka Gazda – dyrektor Przedszkola nr 3, Zbigniew Zieliński – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Anna Mrówka – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 oraz Michał Gołąbek – dyrektor Gimnazjum.
„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę wszystkim pracownikom oświaty podziękować za trud włożony w wychowanie
nowych pokoleń Polaków. Życzę sukcesów
na niwie wychowawczo-dydaktycznej i w życiu osobistym” – mówiła prezes zarządu powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Beata Szczesek.
W dalszej kolejności nagrody wręczyli
dyrektorzy szkół i przedszkoli wyróżniającym się nauczycielom. W Przedszkolu nr 1

nagrody otrzymali Elżbieta Ostrowska, Ewa
Wojciechowska, Izabela Klimczak, Jolanta
Pakulska, Agnieszka Ziółkowska, Małgorzata Sikora, Katarzyna Wosik i Beata Karbowiak. Nagrody otrzymali także pracownicy
obsługi Joanna Fal, Zofia Ratajczyk, Jolanta
Nasada, Ewa Sobczyńska, Agnieszka Dziedzic, Wiesława Lewandowska, Aneta Kozieł
i Grzegorz Grzelak.
W Przedszkolu nr 3 nagrody dyrektora
otrzymali Anna Sztuka, Bogusława Gajkowska, Aleksandra Antosiak, Beata Iwanicka,
Justyna Henzlik - Szczepaniak, Małgorzata
Wiśniewska, Aneta Kubicz, Justyna Góra,
Magdalena Widulińska. Wśród nagrodzonych pracowników obsługi znaleźli się Emilia Krysztofiak, Renata Janic, Beata Stasiak,
Zdzisława Pakulska, Magdalena Kłos, Jerzy Durański, Maria Honorata Dziubińska,
Krystyna Ciesielska i Danuta Tomecka.
Z rąk dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
Zbigniewa Zielińskiego nagrody otrzymali
Agnieszka Soból, Lidia Michalska, Magdalena Poddemska, Jerzy Cieślak, Piotr Guzek, Marcin Lewandowski i Marcin Wojdal.
Wśród pracowników administracji i obsługi
nagrody otrzymali Anna Rosiak, Krystyna
Chojnacka, Marzanna Działak, Małgorzata
Janasik, Wiesława Szymańska, Włodzimierz
Jedynak i Krzysztof Zięba.
W Szkole Podstawowej nr 2 nagrody dyrektora otrzymali Elżbieta Piotrowska, Adam Koralewski, Małgorzata Wojtal

- Tomasik, Małgorzata Charążka, Beata Rubaszewska, Elżbieta Loba, Przemysław Piestrzyński, Elżbieta Majczak, Joanna Brodziak, Grażyna Krystera i Ewa Pawlik.
Wśród wyróżnionych pracowników obsługi
znaleźli się Renata Malewska, Ewa Walczyk,
Krystyna Bogdańska, Jolanta Szczepaniak,
Jacek Jędrzejczak, Grzegorz Mospinek i Barbara Szymańska. Nagrody dyrektora Gimnazjum z rąk Michała Gołąbka otrzymali
Małgorzata Kobierska, Marzena Dziubek,
Marta Kacprzyk, Mirosława Lechowska,
Aldona Nawrocka, Jolanta Nielepkowicz,
Jolanta Sochaczewska-Kuleta, Beata Szczesek i Teresa Zybała. W gronie nagrodzonych
pracowników administracji i obsługi znaleźli się Monika Zawadzka, Andrzej Durański,
Józef Grzelec, Jolanta Jóźwicka, Danuta Musiał, Małgorzata Pawlak i Maciej Zrobek.
Sekretarz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Brzezinach Zygmunt Dzierzyk złożył obecnym na sali życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a dyrektorom
Annie Mrówce i Zbigniewowi Zielińskiemu ,
którzy bezpłatnie udostępniają obiekty sportowe na rozgrywki, wręczył medale okolicznościowe za Zasługi dla Sportu Szkolnego w
województwie łódzkim.
Ostatnim elementem miejskich uroczystości był występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach przygotowanych
przez Jolantę Sasin i Martynę Zemła w oprawie muzycznej Iwony Pobralskiej-Szutowicz.
Występ uczniów zakończyły życzenia,
róże oraz zaproszenie na słodki poczęstunek.
Fotorelacja str.IV
g.k.

PPHU ROSSA Brzeziny, ul. Przechodnia 1a
zaprasza na

wyprzedaż i sprzedaż odzieży dziecięcej
od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 16.00

Informujemy, że w dniach 31.10. - 05.11.2016 r. będą
prowadzone prace na sieci wodociągowej na ulicy Fredry
i Małczewskiej. Może to spowodować przerwy w dostawach
wody. Za utrudnienia przepraszamy.
Firma HYDROS

Wyrazy współczucia żonie i rodzinie
z powodu śmierci Andrzeja Kujawiaka
składa

Stowarzyszenie Mieszkańców
Ziemi Brzezińskiej

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Uczniowie Dwójki w Centrum Kopernika i Pieniądza NBP

13 października grupa 45 uczniów z klas IIIb
i IIId pod opieką Ewy Pawlik i Anny Korzeniowskiej pojechała na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik i Centrum Pieniądza

NBP w Warszawie. Wizyta w Warszawie rozpoczęła się od jesiennego spaceru po stolicy z przewodnikiem. Następnym punktem
programu wycieczki było Centrum Nauki
Kopernik.

Centrum Nauki Kopernik to największe
centrum nauki w Polsce i jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie.
Misją centrum jest wyjaśnianie zwykłym ludziom skomplikowanych zjawisk przyrodniczych, pobudzanie ich do myślenia i rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego
świata. Uczniowie mogli przez 3 godziny korzystać z ponad 450 eksponatów w sześciu
tematycznych galeriach: Świat w ruch, Człowiek i Środowisko, Strefa Światła, Korzenie
Cywilizacji, Re: generacja, Bzzz!, z których
każdy można, a nawet trzeba było dotknąć
i sprawdzić jego działanie. Zwiedzający mogli też poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń
na interaktywnych wystawach. Uczniowie
testowali, sprawdzali, analizowali, eksperymentowali, poznawali świat wszystkimi
zmysłami. Każdy znalazł coś dla siebie, ale
wszyscy zgodnie stwierdzili, że taka forma
poznawania świata jest najciekawsza.
Intensywna nauka zmęczyłaby nawet
tych najbardziej zaangażowanych i głodnych
wrażeń. Dopiero wizyta w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego rozbudziła na nowo ciekawość uczniów.
Skąd się wzięły pieniądze? Jak powstają?
Czy sztabka złota jest ciężka? – odpowiedzi
na te pytania poznali uczniowie klasy III B
i III D, zwiedzając Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego imienia Sławomira Skrzypka. Centrum to szczególny wehikuł czasu, którym uczniowie mogli dotrzeć
do najważniejszych miejsc związanych z historią pieniądza, bankowości polskiej, zadań
Banku Centralnego, historii i zadań Giełdy
Papierów Wartościowych. Poznali funkcje,
jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów.
Zobaczyli najstarsze i najciekawsze monety
odzwierciedlające bogactwo form pieniądza,
które powstały na przełomie kilku tysięcy lat.
Uczestnicy wycieczki mogli również poznać
nowoczesne systemy płatnicze, rozliczenia
międzybankowe, sposoby zabezpieczania
banknotów i sprawdzania ich autentyczności oraz wymiany zniszczonych banknotów.
Mieli okazję wejść do skarbca bankowego
i dotknąć prawdziwej sztaby złota, wejść do
wnętrza samochodu transportującego pieniądze, obejrzeli paczki z banknotami oraz
zapoznali się ze sposobami zabezpieczenia
konwojów bankowych.
„Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu. Entuzjazm i radość nie opuszczały
ich w trakcie całej wycieczki” – mówi Anna
Korzeniowska.
g.k.
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Biblioteka Pedagogiczna nagrodziła laureatów konkursu plastycznego

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach i jej filie w Brzezinach, Łowiczu
i Rawie Mazowieckiej już po raz kolejny
włączyły się w działania proekologiczne,
realizując projekt ekologiczny wraz w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Głównymi celami akcji były wykształcenie postaw proekologicznych i właściwych
nawyków dbania o środowisko, zwiększenie wiedzy o problemach ekologii w wymiarze lokalnym i indywidualnej odpowiedzialności za środowisko, większa
świadomość uczestników projektu odnośnie sposobu w jaki można ograniczyć
ilość zanieczyszczeń powietrza, uświadomienie potrzeby zmiany codziennych zachowań przyczyniających się do wzrostu
efektu cieplarnianego.
W ramach projektu pracownicy biblioteki pedagogicznej przygotowali dla
uczniów i przedszkolaków piknik ekologiczny, zajęcia edukacyjne oraz wystawy
książek o tematyce ekologicznej.
Zwieńczeniem projektu był konkurs
plastyczny „Bądź eko – dbaj o powietrze”,

skierowany do uczniów klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych. W odpowiedzi na zaproszenie biblioteka otrzymała
aż 134 prace plastyczne wykonane przez
uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2
w Brzezinach oraz podstawówek w Bogdance, Dąbrówce Dużej, Jeżowie, Kołacinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach. Laureaci
otrzymali gry planszowe, sprzęt sportowy, sprzęt elektroniczny oraz artykuły
szkolne i plastyczne. Przyznano trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz
13 wyróżnień. Wręczenie nagród dokonane przez kierownika Małgorzatę Bartnicką i Małgorzatę Siucińską odbyło się 10
października w brzezińskiej filii Biblioteki
Pedagogicznej.
W kategorii uczniów klas 1-3 nagrody
otrzymali: I miejsce – Paulina Ferdzyn,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzezinach, II
miejsce – Karolina Góralczyk, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach, III miejsce –
Nikodem Susmaga, Szkoła Podstawowa nr
2 w Brzezinach. Wyróżnienia otrzymali:

Julia Janik, Zofia Łuczak, Filip Jatczak,
Zuzanna Freliga, Gabriela Rubacha.
W klasach 4-6 I miejsce zajęła Martyna Gumińska ze Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Dużej, II miejsce – Antonina
Stasiak Szkoła, Podstawowa nr 2 W Brzezinach, III miejsce – Natalia Nowaczyk,
Szkoła Podstawowa w Bogdance. Wyróżnienia otrzymali Paulina Janowska,
Kacper Szczechowski, Natalia Buldecka,
Natalia Pawłowicz, Sandra Świderek, Zofia Kłosińska, Malwina Górecka i Anita
Darnowska. Laureatom i wyróżnionym
gratulujemy.
Małgorzata Bartnicka, kierownik biblioteki, serdecznie dziękuje wszystkim
nauczycielom za przygotowanie uczniów
do konkursu oraz zaprasza do udziału
w zajęciach edukacyjnych organizowanych w placówce.
g.k.
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Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286

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

tel. 663 742 876

GWARANTOWANE
NAJNIŻSZE CENY
Wynajmę plac i kupię działkę
około 4000m2
pod działalność gospodarczą
w Brzezinach.
tel.503602012
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Trudny początek
sezonu tenisistów
Już osiem spotkań w II lidze mężczyzn
w tenisie stołowym rozegrali pingpongiści
MLUKS Brzeziny. Nasi zawodnicy wygrali
jedno spotkanie, raz podzielili się punktami i niestety doznali sześciu porażek. Po
wywalczeniu awansu zespół wzmocnił jeden nowy zawodnik.
Do drużyny z UKS Fungis Maków
wrócił Roman Doryń. Oprócz niego klub
w II lidze reprezentują: Ireneusz Staroń,
Jan Pudlarz, Fabian Jóźwikowski, Marcin
Dens, Jacek Filipczak, Marek Piątkowski,
Sławomir Sobieszek i Roman Jochman.
W pierwszym meczu brzezinianie przegrali na wyjeździe ze Stomilem REMKOR
Bełchatów 2:8. Punkty dla naszej drużyny zdobyli: Roman Doryń i debel Roman
Doryń/Jan Pudlarz. Drugi mecz padł łupem MLUKS, który wygrał 10:0 z MUKS
Włókniarzem Pabianice. W dwóch deblowych wygranych po dwa punkty zdobyli: Roman Doryń, Ireneusz Staroń, Marcin Dens i Fabian Jóźwikowski. Kolejny
mecz nasi tenisiści pechowo przegrali 4:6
z LKS Biała Rawska, a do dwóch punktów
deblowych po oczku dołożyli Roman Doryń i Fabian Jóźwikowski. Czwarte spotkanie tenisiści z Brzezin przegrali 1:9
z UKS Fungis Maków, a jeden punkt zdobył Marcin Dens. Piąte spotkanie również
MLUKS Brzeziny przegrał, ale tym razem
3:7 z IKS Start Zduńska Wola. Deblowy
punkt wywalczyli: Fabian Jóźwikowski/
Jan Pudlarz oraz po punkcie zdobyli Marcin Dens i Fabian Jóźwikowski. Kolejny
mecz to porażka 4:6 z UMKS Księżakiem
Łowicz. Tym razem punkt deblowy zdobyli: Fabian Jóźwikowski i Jan Pudlarz,
a po punkcie dołożyli: Marcin Dens i Fabian Jóźwikowski. Przedostatnie spotkanie to remis 5:5 ze Startem Przygłów. Debla wygrali Marcin Dens/Ireneusz Staroń,
dwa punkty zdobył Roman Doryń, a po
punkcie Ireneusz Staroń i Fabian Jóźwikowski. Ostatnio nasi tenisiści ulegli na
wyjeździe KS Energetykowi AMŁ Dzianiny Łódź 2:8.
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W najbliższą sobotę 22 października o godzinie 17:00 MLUKS Brzeziny na własnym parkiecie w Sali Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych zmierzy się
z MLUKS Dwójką Rawa Mazowiecka.
Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny.
Dawid Saj

UWAGA
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ROBOTYKI.
SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ
W CZWARTKI O GODZ. 18:15
W CENTRUM PROMOCJI I KULTURY
W BRZEZINACH. TRWAJĄ JESZCZE ZAPISY.
INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU
46-874-31-31 WEW. 25.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o., ul. Świętej Anny 57
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego
składającego się z 2 pokoi, kuchni, p .pokoju, korytarza i łazienki o łącznej powierzchni
użytkowej 46,33 m². Lokal nosi nr 2 i usytuowany jest na parterze budynku przy ul.
Mickiewicza 14/16 w Brzezinach.
Cena wywoławcza wynosi 62 600,00 zł.
Wadium wynosi 6 260,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2016 r. o godz. 12°° w siedzibie TBS Sp. z o.o.
w Brzezinach, przy ul. Świętej Anny 57, pokój nr 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto TBS
w Brzezinach Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu O/Brzeziny Nr 33
8781 0006 0040 3364 2000 0010 w takim terminie, aby przed rozpoczęciem przetargu
wadium znajdowało się na koncie TBS.
Lokal można oglądać w dniach od 24.10.2016 r. – do 04.11.2016 r. w godz. od 8.00 do
14.00
Informacje o lokalu można uzyskać pod nr tel. 46 874-26-21.
TBS w Brzezinach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.
Brzeziny, dn. 17.10.2016 r.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

Zajęcia plastyczne dla dzieci
w wieku 2-4 lat z rodzicami.
Trwają zapisy do grupy.
Prosimy o kontakt i deklaracje udziału
w zajęciach do końca tygodnia.
Kontakt 46-874-31-31 wew. 25.
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Ćwiczenia Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego
We wtorek 11 października o godz. 11.00
na terenie elewatora w Rogowie odbyły się
ćwiczenia Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Zgodnie ze scenariuszem na trzeciej kondygnacji elewatora zasymulowano pożar, który szybko się rozprzestrzenił
z uwagi na dużą ilość materiałów palnych.
Siły i środki powiatu brzezińskiego okazały się zbyt małe, dlatego brzezińscy strażacy poprosili o pomoc Wojewódzki Odwód
Operacyjny. W ćwiczeniach brało udział 28
zastępów i około 150 strażaków. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało pięć
osób. Jedna osoba wpadła do silosu na zboże, odnosząc obrażenia, i musiała być ewakuowana przez strażaków z ratownictwa
wysokościowego, dwie ucierpiały w wyniku pożaru, a kolejne dwie straciły przytomność na ósmym piętrze w wyniku silnego zadymienia. Wszystkie osoby poszkodowane
zostały ewakuowane i po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przekazano
je służbom medycznym. Ćwiczenia zakończyły się zbiórką, podczas której dokonano
podsumowania ich przebiegu. Ostatnim elementem wtorkowych ćwiczeń była strażacka grochówka, na którą zaprosili druhowie
z OSP Rogów. „Były to pierwsze tego typu

Fryzjer męski
CYRULIK

i na tak szeroką skalę ćwiczenia Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego na terenie powiatu brzezińskiego. Pozwoliły one sprawdzić współdziałanie służb różnego typu
i zapoznać się z obiektem” – mówi bryg. Dariusz Guzek, z-ca komendanta powiatowego

kierujący działaniami ratowniczymi. Brzezińscy policjanci zabezpieczali włączanie
się do ruchu i przejazd drogą krajową 72, a
blisko 30 zastępów straży PSP i OSP ubezpieczało miejsce zdarzenia podczas akcji
ratowniczo-gaśniczej.
Fotorelacja str. III
g.k.

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

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

Przedsiębiorstwo „REMA” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach
zatrudni pracowników na stanowiska:

ul. Staszica 9
Zaprasza
602 608 088

AUTO-SERWIS -wymiana

opon – układy hamulcowe –
diagnostyka komputerowa –
naprawa zawieszeń – wymiana
oleju – wymiana rozrządu –
inne naprawy tel. 795 528 516
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 63

- operator maszyn skrawających CNC – obróbka tworzyw sztucznych
wymagana znajomość obróbki skrawaniem oraz czytanie rysunków
technicznych (znajomość programu AUTOCAD mile widziana)
- handlowiec (praca na miejscu i wyjazdy do klientów; wymagane
prawo jazdy kat. B; znajomość języków angielskiego lub niemieckiego
mile widziana)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: biuro@rema-brzeziny.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie
w zgłoszeniu/CV 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 o ochronie danych
osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

„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.

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Spinningowe zawody o najdłuższą rybę

W niedzielę 16 października o godz.
7.00 na zbiorniku w Rochnie rozpoczęły się
spinningowe zawody wędkarskie o najdłuższą rybę organizowane przez brzezińskie
koło Polskiego Związku Wędkarskiego. Do
ostatnich w tym roku zawodów przystąpiło
sześciu wędkarzy. W mało sprzyjającej aurze wędkarze starali się złowić jak największą wymiarową rybę. Krzysztof Michałek
z Brzezin złowił 60-centymetrowego szczupaka i 25-centymetrowego okonia, i to on
wywalczył pierwszy w swojej dwuletniej karierze puchar. Ryby natychmiast po zmierzeniu przez Zbigniewa Jedynaka, kapitana
sportowego i sędziego niedzielnych zawodów, zostały wypuszczone do wody. „Dla
mnie łowienie ryb to niesamowita frajda.
Wszystkie złowione ryby od razu wypuszczam do wody, a łowienie traktuję jako dobrą zabawę. Cieszę się, że wreszcie mam swój
pierwszy wymarzony puchar. Mam nadzieję,
że za nim pójdą kolejne” – powiedział po zawodach Krzysztof Michałek.
g.k.

Uroczyste pasowanie pierwszaków w szkole muzycznej
W czwartek 13 października w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Brzezinach odbyło się ślubowanie pierwszaków. Po ślubowaniu dyrektor Joanna
Paprocka dotknięciem smyczka pasowała ich na pełnoprawnych uczniów szkoły.
26 pierwszaków cyklu cztero- i sześcioletniego na pamiątkę tego ważnego wydarzenia otrzymało specjalny dyplom i szkolne tarcze. Uroczystość poprzedził koncert
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wykonaniu uczniów klas pierwszych, którzy
edukację w tej szkole rozpoczęli we wrześniu br. Koncert rozpoczął się wykonaniem
piosenki „Muzyczne abecadło” w wykonaniu uczniów kl. I cyklu sześcioletniego.

Nie zabrakło popisu solistów wykonujących utwory na fortepianie, flecie, gitarze, akordeonie i klarnecie. Tak ważne wydarzenie zostało połączone z obchodami
Dnia Edukacji Narodowej, w ramach którego dyrektor Joanna Paprocka wręczyła
nagrody wyróżniającym się nauczycielom
i pracownikom. Nagrody za wzorową pracę i zaangażowanie w życie szkoły otrzymali nauczyciele: Janusz Meisner, Lucyna

Pławner, Tomasz Żeno, Violetta Urbankowska, Maciej Kałamucki, Justyna Terka,
Mateusz Sztabiński, Joanna Omąkowska Marks, Andrzej Sierant, Joanna Kowalewska, Łukasz Chmura i Maciej Wójcikowski,
a z pracowników administracji i obsługi
Anna Kunka, Irena Willamowicz i Zofia
Miazek.
g.k.
Fotorelacja str. V

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach serdecznie zaprasza
na wystawę zdjęć Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Łodzi. Wystawę
będzie można oglądać do końca października.
Danuta Bączyńska dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach
http://mbp-brzeziny.eu/
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Krewniacy Brzeziniacy

W sobotę 15 października od 10.00
do 13.00 w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12
pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi pobierali krew od honorowych dawców. Sobotnia
akcja była przedostatnią akcją organizowaną w tym roku przez brzezińskie Centrum
Promocji i Kultury oraz łódzkie Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W ramach akcji udało się zebrać blisko 5,5 litra
krwi od 12 honorowych dawców. Czterech
dawców nie zastało zakwalifikowanych.
Sobotnia akcja, jak każde tego typu
przedsięwzięcie, rozpoczęła się od skrupulatnego wypełnienia ankiety, wywiadu,
uproszczonych badań krwi, a o ostatecznym zakwalifikowaniu dawcy decyzję podejmował lekarz. Każdy z dawców nie częściej niż co dwa miesiące (kobiety rzadziej)
może oddać do 450 mililitrów najcenniejszego leku ratującego życie jakim jest krew.
Każdy dawca otrzymuje deputat energetyczny w postaci czekolad i napoju energetycznego służący regeneracji utraconej energii.
Jednak akcje w brzezińskim CPiK mają nieco inny przebieg. Od dwóch lat za sprawą
Anety Szczepaniak i Joanny Niźnikowskiej
każdy z potencjalnych dawców (także ten

niezakwalifikowany przez lekarzy) zapraszany jest przez wolontariuszki na słodki
poczęstunek. Panie przygotowują doskonałą kawę i domowe wypieki, którymi częstują

dawców. „To taki dar serca dla serca” – mówi
Aneta Szczepaniak. Co dwa miesiące krew
w CPiK oddaje kilkanaście osób. „Jesteśmy
tutaj dla nich i będziemy nawet dla jednej
kropli krwi” – dodaje Joanna Niźnikowska.
Dawcy oprócz słodkości otrzymują także
drobne upominki.
Podczas sobotniej akcji „Krewniacy –
Brzeziniacy” po raz ostatni krew oddała Alina Borowiecka, mieszkanka Brzezin. 39 lat
temu jej 7-letnia córka zachorowała na zapaleniu uszu, w wyniku którego doznała anemii. „Potrzebna była krew, ale nie miał kto
oddać, dlatego ja się zgłosiłam i tak zostałam
honorowym dawcą krwi” – wspomina Alina Borowiecka. Pani Alina na koncie ma blisko 74,5 litra oddanej krwi. To rekord wśród
brzezinianek. Niestety, z powodu zbliżających się 65. urodzin pani Alina oddała krew
po raz ostatni. „Nie żałuję, że oddałam tyle
krwi, mam tylko nadzieję, że dzięki mojej
krwi uratowałam życie chociaż jednej osoby
– to dla mnie wystarczające podziękowanie”
– mówi Alina Borowiecka.
g.k.

DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. Poz. 1774 z póź. zm.)
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES DO 3 lat POWIERZCHNI BIUROWYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W BRZEZINACH PRZY
UL. SIENKIEWICZA 10/12. BUDYNEK JEST USYTUOWANY W CENTRUM
ADMINISTRACYJNYM
MIASTA,
POŚRÓD
BANKÓW,
URZĘDÓW
ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, PRZY DRODZE
KRAJOWEJ NR 72.
Przetarg na pomieszczenia oznaczone nr 1,2,3,4 odbędzie się w dniu 3 listopada
2016r o godz. 11:00
Na 1. Pomieszczenie, pok. nr 6 (parter)
Na 2. Pomieszczenie, pok. nr 7 (parter)
Na 3. Pomieszczenie, pok. nr 101 (I piętro)
Na 4. Pomieszczenie, pok. nr 6 (I piętro)
Miejsce: siedziba Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza
10/12,
sala nr 1 I piętro.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu wraz z regulaminem znajdują się na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cpikbrzeziny.wikom.pl w zakładce
Zamówienia publiczne lub są udzielane w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,
ul. Sienkiewicza 10/12, parter, pokój 5 lub pod nr tel. 603 223 314

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.

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Dzień Edukacji
Narodowej w ZSS

O tym, że Dzień Edukacji Narodowej
ma w Zespole Szkół Specjalnych wyjątkowy charakter, można było się przekonać, odwiedzając tę placówkę 14
października.
Na uroczystość przygotowaną przez
nauczycielki Aleksandrę Gumolę i Marzenę Kaźmierczak przybyli uczniowie
wraz z rodzicami, nauczyciele i pracownicy ZSS z dyrektor Eweliną Amrozińską oraz wicestarosta powiatu brzezińskiego Roman Sasin. Nie zabrakło
wzruszających słów podziękowań skierowanych do pedagogów, które recytowali i śpiewali zgodnym chórem uczniowie biorący udział w montażu słowno
- muzycznym. Nauczyciele z sentymentem obejrzeli również film nagrany przez uczniów, którzy opowiedzieli
w nim o swoich wychowawcach. Bardzo ciekawym akcentem była też galeria
portretów pracowników szkoły, którzy
z radością odnajdywali swoje podobizny namalowane rękoma „małych mistrzów". Wzruszeniom i życzeniom nie
było tego dnia końca.
O niezwykłej atmosferze Zespołu Szkół Specjalnych mówił w swoim
przemówieniu wicestarosta Roman Sasin, który wskazywał, że z wielką troską
dba się tu o uczniów. W uznaniu zasług
wręczył też nagrodę starosty brzezińskiego dyrektor Ewelinie Amrozińskiej,
dziękując za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i działaniach na
rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
Dyrektor ZSS rozdała również swoje nagrody wyróżniającym się pracownikom, a w tym roku otrzymali je nauczyciele: Mariola Tyralska, Agnieszka
Zielińska, Małgorzata Skruch, Violetta
Wira, Martyna Rudzińska i Agnieszka
Bartnicka oraz pracownicy administracji i obsługi: Anna Gawrych, Iwona Michalska, Stanisława Hartwig i Małgorzata Kobus.
TOM
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Szansa dla osób po 50. roku życia
Bezrobocie w województwie łódzkim jest
coraz mniejsze. Obecnie wynosi 9%. Jednak jest ono znacznie wyższe wśród pewnych grup wiekowych. Największe trudności w znalezieniu pracy mają osoby po 50.
roku życia. Mimo dużego bagażu doświadczeń zawodowych, często wypadają gorzej
w oczach pracodawców niż ich młodsi konkurenci. Potwierdzają to dane statystyczne. W województwie łódzkim zaledwie co
3 osoba po 50 roku życia pracuje, a co szósta
jest bierna zawodowo. W naszym powiecie
sytuacja seniorów na rynku pracy przedstawia się jeszcze gorzej ze względu na wysoką stopę bezrobocia i bardzo niski poziom
przedsiębiorczości mieszkańców.
Dobrym sposobem dla osób, które nie
mają pracy, jest otworzenie własnej działalności gospodarczej. Jednak szczególnie osoby po 50 roku życia mają wiele obaw związanych z wejściem w rolę przedsiębiorcy. Boją
się ryzyka związanego z prowadzeniem własnej firmy – myślą, że ich pomysł na biznes
może się nie sprawdzić. Aby pomóc seniorom w rozpoczęciu pracy na własną rękę,
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych
na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi realizuje projekt Firma 50+, w którym są jeszcze wolne miejsca dla osób zamieszkujących powiaty o najwyższym bezrobociu. Można dostać ponad 40 000 zł
bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia
działalności gospodarczej oraz na bieżące opłaty w pierwszym roku jej funkcjonowania. Rozmawiamy z ekspertem ds. rynku
pracy, dr. Rafałem Jarosem, kierownikiem
projektu Firma 50+.
Czy jest duże zainteresowanie udziałem w projekcie?
ӹӹ Tak, mamy wielu chętnych, ale w naszym projekcie jest przewidziane, że aż 70%
uczestników musi pochodzić z powiatów
o najwyższej stopie
bezrobocia. Dla nich
wciąż mamy wolne
miejsca w projekcie.
O co najczęściej dopytują
kandydaci?
ӹӹ Często poruszają temat konieczności pozostawania bez
zatrudnienia. Status
ten musi być potwierdzony przez uczestnika projektu jedynie
w dniu przystąpienia

do projektu oraz w pierwszym dniu szkoleniowym, który odbędzie się w grudniu
2016. Poza tym nie ma przeciwwskazań do
podejmowania zatrudnienia. Osoby zainteresowane projektem często chcą także potwierdzić bezzwrotność pomocy. Jeśli ktoś
nie sprawdzi się w roli przedsiębiorcy, to i tak
zakupiony ze wsparcia finansowego sprzęt
(np. komputer, samochód) pozostaje własnością uczestnika projektu, jeśli tylko firma będzie prowadzona przez co najmniej 12 m-cy
i 1 dzień.
Jak zatem dołączyć do projektu?
ӹӹ Chętnych zapraszamy do złożenia formularza rekrutacyjnego, który jest dostępny na
stronie www.dotacje.inse.pl oraz do kontaktu z biurem projektu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 55 lok. 111; nr tel. 42 633 17 19.
ӹӹ Wsparcie oferowane w tego typu projektach jest bardzo potrzebne osobom po 50
roku życia i może przełożyć się na poprawę
ich sytuacji materialnej. Miejmy nadzieję, że
wiele osób z naszego powiatu będzie mogło
skorzystać z pomocy przy założeniu własnej
firmy.
TOM

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
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11. edycja „Trzymaj formę"

„Nasze Dzieci"
w bibliotece

Spotkaniem szkolnych koordynatorów
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rozpoczęła się w powiecie brzezińskim realizacja 11. edycji programu
„Trzymaj formę".
Jest to zadanie, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania

prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję aktywnego trybu życia i zbilansowanej diety.
Spotkanie prowadziła specjalistka ds.
oświaty i promocji zdrowia Barbara Kosma. Podsumowała ona wyniki 10. edycji
programu oraz zapoznała szkolnych koordynatorów z tegorocznymi założeniami
akcji. W tym roku położono m.in. większy nacisk na edukację konsumencką, np.
poprzez naukę czytania etykiet, a także
na aktywność fizyczną. W powiecie brzezińskim w akcji weźmie udział 10 szkół,
w tym cztery już po raz 11 – gimnazja
w Brzezinach, Rogowie i Jeżowie oraz Zespół Szkół Specjalnych. Zadanie to od lat
dofinansowuje samorząd miasta Brzeziny. W ramach tej akcji szkoły organizują różne ciekawe wydarzenia, a program
Zespołu Szkół w Rogowie na temat warzyw i owoców był nawet prezentowany
na konferencji naukowej w Sejmie RP. Stosowne poradniki dla uczniów, rodziców
i nauczycieli są także dostępne na stronie
internetowej akcji www.trzymajforme.pl.
TOM

DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z póź.
zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz pomieszczeń biurowych, położonych w Brzezinach przy ul.
Sienkiewicza 10/12 przeznaczonych do oddania w najem.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 11 października 2016 r. do
1 listopada 2016 r.
30 września po wakacyjnej przerwie rozpoczął się kolejny rok zajęć dla podopiecznych stowarzyszenia „Naszym Dzieciom",
które organizuje Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Tym razem nawiązano do akcji „Cała
Polska czyta dzieciom", a w charakterze
lektora zgłosił się uczeń I klasy brzezińskiego gimnazjum Maciej Grodzki. „Bardzo się cieszymy, że takie comiesięczne
spotkania są tu organizowane” – mówili rodzice ze Stowarzyszenia Rodziców
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom", którzy Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedzają w każdy
ostatni piątek miesiąca o godzinie 16.
TOM

Plan zajęć w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach*
*plan w trakcie budowy, terminy mogą ulec zmianie

PONIEDZIAŁEK Warsztaty Music Body dla dzieci (elementy
gimnastyki korekcyjnej) godz. 17:00
WTOREK Warsztaty Music Body dla dorosłych (elementy gimnastyki
korekcyjnej) godz. 11:00; Zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 2-4 lat
godz. 17:00
ŚRODA Balet godz. 16:00; Taniec współczesny dla dzieci 17:30;
Stretching dla dorosłych 18:30
CZWARTEK Robotyka 18:15
PIĄTEK Szachy godz. 17:00
SOBOTA Plastyka dla dorosłych godz. 9:00; Plastyka dla dzieci
i młodzieży godz. 11:00; Plastyka dla dzieci w wieku 2-4 lat
z rodzicami godz. 13:00

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Motoryzacja

MATEMATYKA fizyka, chemia, 664 626 854

FIRMA zatrudni dekarzy, 500 000 820

OCIEPLANIE budynków, 500 700 033

ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

BRUKARSTWO, 512 525 323

ZATRUDNIĘ szwaczki, 507 755 880

AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane,

AUTOLAWETA, pomoc drogowa, przewóz maszyn,

ZATRUDNIĘ SZWACZKĘ -Sukienki: Tkanina, dzianina

bez opłat, 505 927 959

502 592 035

504-047-314

AUTO-SKUP każde, 500 484 727

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

ZATRUDNIĘ kierowcę, ADR, cysterny – C+E, CV na

KUPIĘ auto do, 1000zł, 509 099 286

600 086 995

e-mail:rdz@vp.pl, 606 155 155

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

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

ZATRUDNIĘ murarzy, pomocników i na roboty

KOREPETYCJE – matematyka, 661 355 461

wykończeniowe, 603 872 901

Usługi

MALOWANIE, remonty, 721 958 081

ZATRUDNIĘ ucznia w zawodzie mechanika

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

KROJENIE tkanin usługowo, 730 285 623

samochodowego, Andrespol, 511 609 311

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

KOREPETYCJE – chemia, 606 451 306

ZATRUDNIĘ sprzedawcę w sklepie monopolowym,

odslonka.pl

ALARMY, automatyka budynkowa, elektryka,

607 613 056

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

668 406 274

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 285 518

,rabaty, cena umowna

KOREPETYCJE – chemia, 505 141 056

SZWACZKI do prostego szycia na owerloku, bardzo

DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy, docieplenia,

BUDOW Y domów, budynków gospodarczych,

dobre warunki zatrudnienia, firma mieści się w okolicy

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

783 117 546

M-1 w Łodzi, 42 637 30 64

terakota, 669 477 012

DOCIEPLENIA, ocieplenia poddaszy, wykończenia,

ZATRUDNIĘ ekspedientkę, 887 767 311

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

ceny miłe dla ucha, 608 661 045

SZWACZKI – drelich, praca całoroczna, 514 535 530

uprawnienia budowlane, 605 397 614

OCIEPLENIA – budynki gospodarcze, garaże, itp.

PRZYJMĘ cukiernika, pomoc i kierowcę do rozwożenia

REMONTY, solidnie i z gwarancją, 531 910 116

Zlecenia 2017 r., 668 218 563

pieczywa, 512 462 169

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 24 H -

OCIEPLANIE poddaszy pianą pur, 608 610 491

SZWACZKĘ, Brzeziny, Okrzei 5, 661 121 966

Dojazd!!!

732 313 316

PRANIE dywanów, mebli tapicerowanych, tapicerki

PRZYJMĘ osobę na overlock, 514 288 649

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent

samochodowej, 505 590 588

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E (Unia Europejska),

508 537 104

KOREPETYCJE – j. niemiecki, 1 lekcja gratis, 694 487 614

505 454 499

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

ANGIELSKI, 517 719 198

ZAKŁAD krawiecki zatrudni osobę (może być do

PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych

SPRZĄTANIE domów, mieszkań, biur – solidnie !,

przyuczenia)do obsługi maszyn: kieszeniówka,

– karcher, 606 495 830

576 045 924

guzikarka, dziurkarka, rygiel, 605 08 68 28

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

DOCIEPLENIA elewacji i poddaszy, zabudowy z płyt

ZATRUDNIĘ kierowcę na kraj kat. C+E, weekendy

508 537 104

K-G, gipsy, podbitki dachowe, glazura, terakota,

wolne, 501 097 722

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

609 373 840

ZAKŁAD krawiecki zatrudni konstruktora odzieży. Mile

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

REMONTY, 721 958 081

widziana obsługa programu INVENTEX, 605 08 68 28

889 994 992

KROJOWNIA usługowa, 600 915 806

ZATRUDNIĘ cukiernika, korzystne warunki, 514 686 668

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

POMOC w nauce domowej kl. I-VI, fachowo i skutecznie,

POTRZEBNA pomoc do domu, 606 618 633, wieczorem

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

512 970 539

ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 604 543 817

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

MATEMATYKA – 516 949 040

ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego kobiety oraz

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

ORGANIZACJA domowych imprez okolicznościowych:

mężczyzn 512 159 406 po godz. 18

NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu

urodziny, imieniny, chrzciny, komunie, itp., 507 05 33 44

SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie bluzek,

budowlanego, 510 809 025

FOTOBUDKA – idealna atrakcja na Twoją imprezę,

sukienek, spodni, 604 797 243

MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble:

www.selfie-room.pl, 502 890 833

EMERYTKĘ – rencistkę do biura – Brzeziny, cv:

kuchenne, szafy, garderoby, Łazienki, biurka,

GŁADZIE, malowanie, tynki, płyty G-K, glazura,

praca@nieruchomości-55.pl , 504 605 504

nietypowe zabudowy, stoły drewniane. Tanio i solidnie!,

terakota, wykończenia od A do Z, 508 148 130

ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E, praca stała, dobra płaca,

515 361 875

SPRZĄTANIE, pomoc w domu, mycie okien – podejmę,

wolne weekendy, 603 793 543

WYLEWKI betonowe agregatem, 695 591 376

602 218 164

KOBIETĘ do sprzątania, 722 395 452

WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie,

KROJOWNIA – nóż taśmowy, klejenie, 609 854 800

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki – sukienki, stała

600 086 995

J. ANGIELSKI , podstawówka, gimnazjum, 509 829 271

praca, rejestracja, 501 373 316

BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428

Praca

BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, montaż –

ZATRUDNIĘ sprzedawcę pasz, prawo jazdy kat. C, pełny
etat, 46 874 11 12, 691 865 091

producent 503 572 046

SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre warunki, umowa

ZATRUDNIĘ pracownika do pomocy przy transporcie

ELEKTRYK- anteny, alarmy,napędy, monitoring,

o pracę, 506 188 477

zwierząt, 508 148 143

domofony, 515 362 050, www.instalmed.pl

ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki, 514 288 649

ZATRUDNIĘ pracownika na stację paliw w Paprotni,

JĘZYK niemiecki, 694 487 614

BRYGADA mixokret, 696 85 72 85

602 721 923

HYDRAULIKA – udrażnianie, 884 802 961

FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała praca,

ZATRUDNIĘ sprzedawcę mięso – wędliny, rzeźników

ŚCINKA drzew, niedrogo, 727 668 566

zatrudnienie, bardzo dobre warunki , miła atmosfera,

i wędliniarzy, 506 099 263

KIEROWNIK

509 233 753

ZATRUDNIĘ szwaczkę lub chałupniczkę, 516 846 790

ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi i c.o.

FIRMA budowlana poszukuje pracowników do

ZATRUDNIĘ cukiernika oraz pomoc do cukierni,

poprowadzi budowy, 604 381 688

dociepleń, 500 700 033

514 686 668

b u d ow y

z

u p r aw ni e niami
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DWIE szwaczki – praca całoroczna, dobre zarobki,

SPRZEDAM dużą działkę budowlana, Brzeziny, ul.

ODDAM w dzierżawę ziemię w Rozworzynie 6 ha,

607 880 698, 572 638 345

Ludowa, 791 682 106

600 881 265

ZATRUDNIĘ pracownika, 605 139 221

SPRZEDAM 2,59ha– Wola Cyrusowa Kolonia,

MIESZKANIE do wynajęcia 27 m2, ul. Matuszewskiego

ZATRUDNIĘ piekarza do pracy w piekarni, 530 983 242

668 683 685

– Batory, 661 475 970

ZATRUDNIĘ kierowcę z samochodem do baru

POSIADAM do wynajęcia lokal 30 m2 koło muzeum,

SPRZEDAM M 4 – 60 m2 bloki, 502 281 361

i kelnerkę, umowa o pracę, 508 593 330

506 162 095

SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, 503 952 451

ZATRUDNIĘ pomocnika lakiernika meblowego,

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia, 505 114 107

PRZYJMĘ ziemie w dzierżawę, 785 534 988

784 070 606

DZIAŁKA zagrodowa 1,3 hektara Syberia – sprzedam,

ZATRUDNIĘ pracownika na skład węglowy, 509 920 555

508 000 210

Różne

SPRZĄTANIE domu 1 raz w tygodniu zlecę, Nowosolna

SPRZEDAM działkę budowlaną, inwestycyjną – 2996

SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.

– 509 862 610

m2 w Brzezinach, ul. Waryńskiego, 721 712 813

Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej,

ZATRUDNIĘ ekspedientkę, sklep spożywczy,

SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, blok TBS przy policji,

naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego

502 652 134

501 431 257

i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,

SZUKAM osoby do sprzątania mieszkania raz

SPRZEDAM w kamienicy do remontu 40 m2, 46 833

czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.

w tygodniu – 3 godz., 530 983 242

77 08

KUPIĘ zboże, 508 471 814

ZATRUDNIĘ do prac ogólnobudowlanych (hydraulik,

SPRZEDAM ziemię rolną w Buczku, 501 144 483

CZĘŚCI do betoniarek, koła zębate, pasowe, wieńce,

elektryk, murarz), 797 321 185

SPRZEDAM wyposażone mieszkanie 38 m2

silniki elektryczne NOWE !, 501 713 102

Nieruchomości

w Brzezinach, I p., ul. Modrzewskiego, zmieniony

NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul. Krakówek

rozkład, nowe instalacje, 668 370 205

34, 503 491 722 - Wojciechowski

M 4 – wynajmę, 698 115 683 po 17.00

PODNAJMĘ lokal na gabinet kosmetyczny, 601 804 827

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

SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2, Brzeziny, ul.

DZIAŁKI budowlane 1000 – 1500 m2 w Brzezinach

602 813 762

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

ul. Mrocka – sprzedam. Atrakcyjna lokalizacja,cicha

SPRZEDAM rozsiewacz Amazone, siewnik, pług na

SPRZEDAM działki budowlane od 900-1300m

i spokojna okolica. Dostęp do mediów, 607 167 175

sprężynie i agregat uprawowo – siewny, 505 128 289

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

po 16.00

DWUIGŁÓWKA TEXTIMA płaska oraz UNION SPECJAL

792 433 601

ZAMIENIĘ lub sprzedam M5 na M3, osiedle

drabinkowa 230/380 – sprzedam, 511 422 151

SPRZEDAM M-6, 509 171 241

Kulczyńskiego, 698 189 876

SPRZEDAM jagnięta i jagnięcinę 40-45 kg, 604 543 817

MIESZKANIA na sprzedaż – Rogów, 605 784 278

SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony z działką

KUPIĘ zboże 608 746 876

LOKALE użytkowe do wynajęcia-Rogów, 605 784 278

i garażem – Rogów, cena 349 tys., 601 352 697, internet:

ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44
SPRZEDAM odpady ziemniaków, 600 812 586

SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok – Raformacka

tobiks.gratka.pl do 39,40

16, 502 218 623

SPRZEDAM działkę budowlaną – 1000 m2 w centrum

SPR ZEDA M

LOKAL użytkowy do wynajęcia w nowo powstającej

Rogowa, 504 200 495

w komplecie(dmuchawa i sterownik), 2010 r.,

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

SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu – 120 tys.

503 147 609

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

do negocjacji, IV piętro 604 278 815

SPRZEDAM ryby: tołpyga, amur, karp, 503 147 609

TANIO sprzedam działkę rolno – budowlaną 5200 m2,

MIESZKANIE dwupoziomowe 120 m2, blok z cegły, ul.

SPRZEDAM węgiel, eko groszek, miał, brykiet, pelet,

Koziołki, 510 724 760

Głowackiego – sprzedam, 42 235 17 28

509 920 555

TANIO sprzedam działkę rolno – budowlaną 3600 m2,
Mroga Dolna, 510 724 760
SPRZEDAM umeblowane mieszkanie 42 m2, III p. ul.
Moniuszki, 664 811 218

APTEKA
Brzeziny,
ul. Przedwiośnie 2D

czynne
8.00 – 20.00

piec

c.o.

„”Ogniwo”

24

KW

SPRZEDAM akordeon, 46 874 61 70
SPRZEDAM używana pralkę WHIRPOOL – stan idealny,
100% sprawna, 790 497 035
GRZEJNIKI Purmo używane – tanio !, 601 343 507
SPRZEDAM pianino, 530 845 660
SPRZEDAM owies, ziemniaki jadalne, 780 016 719
KARCZMA STRZELNA organizuje ANDRZEJKI w dniu
26.11.2016 r. zapisy: 784 537 468

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604

Kiermasz chryzantem doniczkowych
Zapraszamy na dni chryzantemowe
od 22. 10. 2016 r. do wyczerpania zapasów
Centrum ogrodnicze – kwiaciarnia ul. Piłsudskiego 63

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Kolejna porażka piłkarzy ze „starym” trenerem
Nieoczekiwanie pod wodzą „starego”
szkoleniowca Jacka Stańdo piłkarze Startu
Brzeziny rozegrali mecz w ramach 10. kolejki łódzkiej klasy okręgowej z rezerwami czwartoligowego Zawiszy Rzgów. Czarno-czerwoni tym razem przegrali 0:4 i na
dobre zadomowili się na ostatnim miejscu
w ligowej tabeli.
Przypomnijmy, że po wyjazdowej porażce 0:3 z LKS Rosanów trener Jacek Stańdo złożył na ręce zarządu klubu rezygnację z pełnionej funkcji. Działacze musieli
w najbliższym czasie poszukać jego następcy. W trakcie tygodnia zarząd zwołał nadzwyczajne zebranie, na którym po
burzliwych dyskusjach podjęto decyzję
o nieprzyjmowaniu rezygnacji, namówiono jednak szkoleniowca do pozostania. Zatem trener Jacek Stańdo ma poprowadzić
brzezinian co najmniej do zakończenia
rundy jesiennej. Do zakończenia pierwszej
części ligowego sezonu zostało jeszcze pięć
kolejek. Start zmierzy się w nich kolejno
z Włókniarzem Pabianice, rezerwami Sokoła Aleksandrów Łódzki, UKS SMS Łódź,
Polonią Andrzejów i GKS Bedlno.
Mecz z rezerwami Zawiszy od samego
początku nie ułożył się po myśli przyjezdnych. Start nie był w stanie nawiązać z gospodarzami równorzędnej walki. Golkipera czarno-czerwonych pokonali kolejno:
Bartosz Socha, Marcin Kaczmarkiewicz,

Mateusz Klimek i David Aiteka. Tym samym brzezinianie zajmują ostatnie, szesnaste miejsce w tabeli i do najbliższego
rywala tracą pięć punktów. Do strefy nad
kreską spadkową Start traci osiem punktów, ale aby się z niej wydostać, musi zacząć wygrywać mecze i liczyć na potknięcia rywali. Na prowadzenie z dorobkiem
26 punktów wysunął się spadkowicz z IV
ligi łódzkiej MKP-Boruta Zgierz, który
ma przewagę pięciu punktów nad drugim
Sokołem II Aleksandrów Łódzki. W czołówce drużyn walczących o promocję do
wyższej klasy rozgrywkowej znajdują się
jeszcze Orzeł Parzęczew, Stal Głowno,
PTC Pabianice i Górnik Łęczyca.
Najbliższe spotkanie Brzeziński Klub
Sportowy rozegra na własnym boisku, na
stadionie miejskim przy ulicy Sportowej 1
w sobotę 22 października o godzinie 15:00.
Rywalem naszego zespołu będzie Włókniarz Pabianice.
Dawid Saj

OKNA-DRZWI
SPRZEDAŻ
– MONTAŻ RATY
– PROMOCJE
tel. 795 528 516
wyceny u klienta gratis,
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 63

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.,
ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego
lokalu mieszkalnego składającego się z 1 pokoju, ślepej kuchni, p .pokoju i łazienki
o łącznej powierzchni użytkowej 26,37 m². Lokal nosi nr 30 i usytuowany jest na IV
piętrze budynku przy ul. Reformackiej 6/8 bl. II w Brzezinach.
Cena wywoławcza wynosi 39 900,00 zł.
Wadium wynosi 3 990,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 07.11.2016 r. o godz. 12°° w siedzibie TBS Sp. z o.o.
w Brzezinach, przy ul. Świętej Anny 57, pokój nr 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto TBS
w Brzezinach Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Andrespolu O/Brzeziny Nr 33
8781 0006 0040 3364 2000 0010 w takim terminie, aby przed rozpoczęciem przetargu
wadium znajdowało się na koncie TBS.
Lokal można oglądać w dniach od 24.10.2016 r. – do 04.11.2016 r. w godz. od 8.00
do 14.00
Informacje o lokalu można uzyskać pod nr tel. 46 874-26-21.
TBS w Brzezinach Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.
Brzeziny, dn. 17.10.2016 r.
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.
Tomasz Miazek

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
BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31
e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl
www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki
w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Cennik: drobne – 1 zł brutto za 1 słowo
ramkowe – 2 zł brutto za 1 cm kw.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Michał Wodzyński
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c.d. ze str.1
Okolicznościowe życzenia w swoich listach przekazali żona prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, wojewoda łódzki
Zbigniew Rau oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Artur Bagieński. Z zaproszonych gości jako pierwsza głos zabrała
reprezentująca łódzkie kuratorium oświaty Anna Garmulewicz-Polińska, która odczytała list od łódzkiego kuratora oświaty
Grzegorza Wierzchowskiego oraz życzyła wielu kolejnych wspaniałych lat. Starosta brzeziński Edmund Kotecki apelował
do absolwentów o promocję brzezińskiego liceum, z którego ukończenia mogą być
dumni, a burmistrz Brzezin Marcin Pluta
wskazywał, że obecni na sali absolwenci są
dowodem, że ta brzezińska szkoła średnia
jest naprawdę „wielka". Głos zabrali jeszcze wicestarosta brzeziński Roman Sasin,
przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego dr
Mariusz Nyk, prezes zarządu powiatowego
ZNP Beata Szczesek, dyrektor brzezińskiego gimnazjum Michał Gołąbek, wójt gminy Jeżów Anna Szeligowska, przewodnicząca Rady Gminy Dmosin Barbara Kosma,
byli dyrektorzy LO Henryk Cyniak i Ewa
Kalińska oraz kierownik brzezińskiej filii

Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach
Małgorzata Bartnicka.
Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł
czas na pełną wzruszeń część artystyczną,
którą przygotowali uczniowie liceum pod
kierunkiem Lucyny Staszewskiej, Małgorzaty Lewandowskiej oraz Joanny Adamskiej-Siemiątkowskiej. W jednym z utworów wystąpił również brzeziński tenor
Janusz Nowański, który także ukończył Liceum im. J. Iwaszkiewicza.
Powrót do wspomnień sprzed lat stanowiła kolejna część obchodów, która miała
miejsce w budynku Liceum, gdzie odsłonięto marmurową tablicę upamiętniającą jubileusz stulecia. W klasach prezentowano
natomiast wystawę na temat historii szkoły,
którą można było wcześniej oglądać w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Uzupełniono ją licznymi szkolnymi dokumentami, m.in. kronikami, gdzie wielu z obecnych
próbowało odnaleźć zdjęcia ze swoich szkolnych czasów. Takimi historycznymi zdjęciami ozdobiono także klasy, które zmieniły
się w swoiste sale kawiarniane, gdzie przy
herbacie, kawie i słodkościach gromadziły
się grupy absolwentów z różnych roczników. „Bardzo dobrze wspominam tę szkołę,

a dziś miałem okazję spotkać się z moimi
przyjaciółmi sprzed lat” – mówił sekretarz
powiatu brzezińskiego i radny miejski Zbigniew Bączyński. „Dla nas to jest bardzo
ważna uroczystość, bo tu spędziliśmy naszą
młodość” – oceniała była wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Brzezińskiego Ewa Sobkiewicz. „Czasy liceum to były najpiękniejsze lata w moim życiu, chętnie bym do nich
wrócił” – wskazywał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Zbigniew Zieliński. „Ja też bez
wahania wróciłbym do liceum, do tego konkretnego brzezińskiego liceum” – dodawał
zastępca dyrektora Departamentu Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Bartłomiej Lipski.
Rozmowy o wspólnej przeszłości i teraźniejszości byłych uczniów brzezińskiego liceum trwały przez wiele godzin. Szkoła ta
przez minione dziesięciolecia wykształciła
bowiem wiele znamienitych postaci, o których jeden z gości jubileuszu mówił, że są
„solą ziemi brzezińskiej”, gdyż jej „Alma
Mater", czyli „Matką karmicielką" jest właśnie Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława
Iwaszkiewicza.
TOM
Fotorelacja str. VI,VII,VIII,IX

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

bis@cpik-brzeziny.com.pl
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Brzeziny – szlak turystyczny (cz. V)
Zamek Lasockich w Brzezinach

- Istniał od XVI w. do 1655 r.
- Odkrywany przez muzeum w 1978
r. i 1984 r.
W czasach renesansu Brzeziny miały
zamek należący do Lasockich. Nie mamy
jednak jego opisu i rysunku. Miejsce po
nim zarastają drzewa i trawa przy obecnym kościele św. Ducha.
W tamtej epoce położony był w sąsiedztwie drewnianego kościółka św.
Ducha.
W połowie XIX wieku ostatnia właścicielka Brzezin Izabela Lasocka wspominała o nim: „gdzie teraz jest kościół św.
Ducha ... tam miał być zamek Lasockich
z podziemnemi drogami. Zamek ów mieli
zburzyć Szwedzi”.
Te informacje oraz pomoc sióstr zakonnych, które wskazały mi miejsce występowania luźnych, dużych cegieł (z fundamentów) pozwoliły przeprowadzić
badania archeologiczne. Wykopaliska
prowadzono w 1978 r. na fragmencie terenu pomiędzy ścianą północną kościoła, a parkanem przy ul. T.Kościuszki. Zauważymy, że zamek stał na niewielkim
wzgórzu (dobrze to widać z tarasowego
ogródka zakonnic) w pobliżu tradycyjnego rynku, gdzie w przeciwległej stronie
był położony drewniany, piętrowy ratusz
miejski z więzieniem. Od początku XVI
w. obiekty te stanowiły nowe, właściwe
do dziś, centrum miasta.
W wykopach na obszarze ok. 90 m2
odsłonięto część masywnych, ceglanych
fundamentów o szerokości 1 m. Według
pomiarów uchwycono trzy grupy różniących się wymiarami cegieł świadczących
o istnieniu faz przebudowy lub rozbudowy zamku. Uzyskano dużą ilość materiału zabytkowego (chociaż nie rewelacyjnego): fragmenty naczyń glinianych
i szklanych, kafli płytowych oraz metalowe okucia i proste narzędzia. Na części
fundamentów wybudowany został w latach 1737-1750 obecny kościół św. Ducha.
Najbardziej intrygujące było jednak odkrycie podziemnego ceglanego
Firma „POL-HUN”M. Bielska
poszukuje osób z uprawnieniami
na wózki widłowe z napędem silnikowym
na stanowisko MAGAZYNIER
Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie
CV na adres: polhun@polhun.pl
lub złożenie osobiście: „Pol-hun”
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65

korytarza wygodnie prowadzącego poza
zamek. Wspominała o nim cytowana
I.Lasocka, a także spisana ok. 50 lat temu
(C.Jabłoński) legenda ustna o tym, jak
podczas oblężenia szwedzkiego w 1655 r.
pani Lasocka uciekała z dziećmi na rękach korytarzem w bezpieczne miejsce.
Tunel ten bierze początek pod dzisiejszym
ogrodzeniem kościoła i biegnie prostopadle pod ul. T.Kościuszki w stronę ogródka
w podwórku pod numerem 6. Archeolog
chętnie zerwałby posadzkę w kościele i jezdnię, by określić przebieg fundamentów oraz korytarza. Zamek na pewno skromny, lecz murowany (opinia prof.
Leszka Kajzera z UŁ), zburzyli Szwedzi
podczas pustoszącego „potopu” w 1655 r.
Potwierdza to również pośrednio relacja
podróżnika Ulryka Werduma z Inflant
z ok. 1670 r. który nie odnotował zamku
wymieniając ważniejsze budowle miasta,
m.in. skromną kaplicę św. Anny.

Tuż po odkryciu fundamentów zamku, zamierzano je zabezpieczyć i uczynić
skansen archeologiczny. Ostatecznie wykopy zasypano, co jest normalne i mury
tym sposobem (po wykonaniu dokumentacji) zabezpieczono.
W 1984 r. prowadzono na tym terenie
skromne badania sondażowe w poszukiwaniu murów zamku, bądź ujścia korytarza po prawej stronie ul. T.Kościuszki
nr. 6.
Nie stwierdzono obiektów związanych
z zamkiem, a tylko w ogródku ślady zabudowy miejskiej z okresu XVII-XX w.
Przekaz historyczny z poł. XIX w.
określa naszą budowlę nawet mianem
pałacu.
Jerzy Kołodziej

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
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Brzeziny

Dzień Edukacji Narodowej w Gałkówku Kolonii

Docieplono
budynek komunalny
w Gałkówku Kolonii

W Gałkówku Kolonii zakończyły się już
prace przy dociepleniu budynku komunalnego, a w bieżącym tygodniu zaplanowano rozpoczęcie termomodernizacji
stacji uzdatniania wody położonej w tej
samej miejscowości.

13 października Dzień Edukacji Narodowej
świętowano w Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii, gdzie uczęszcza blisko setka dzieci.
Przedstawienie ukazujące szkolne realia przygotowali uczniowie klasy V
i VI pod kierunkiem Justyny Wielamek,
a o oprawę muzyczną zadbali wychowawcy klas młodszych. Nie zabrakło też

Dzieci z Bogdanki
u franciszkanów

upominków zarówno dla obecnych nauczycieli jak i emerytowanych. Dyrektor Barbara Kozłowska wręczyła również okolicznościowe nagrody dla Adama
Białka, Agnieszki Kwiatkowskiej, Sylwii
Fert i Izabeli Łaskiej, a Dorota Kamińska i Urszula Swaczyna z Urzędu Gminy
Brzeziny przekazała tort od wójt Barbary
Hojnackiej.
TOM
17 października w ramach obchodów Dnia
Papieskiego dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Bogdance wystąpiły w parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu. Klasy VI do występu
przygotował nowy szkolny katecheta, czyli o. proboszcz Konstanty Ciaranek, a część
muzyczną w wykonaniu klas III opracowały
Violetta Kotynia i Monika Stelmaszek. Oczywiście nie mogło zabraknąć słynnej „Barki",
a po występie papieskich kremówek.

W budynku komunalnym w ubiegłym roku docieplono ściany zewnętrzne, a obecnie docieplane były ściany
fundamentowe, podłoga oddzielająca
nieogrzewane poddasze, strop w piwnicy oraz fragmenty ścian wewnętrznych.
Samorząd gminy Brzeziny na realizację
tych prac otrzymał dofinansowanie w ramach programu priorytetowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie na
całość robót pozyskano 79.116 zł, z czego 50% stanowi pożyczka, a 50% dotacja. Wartość inwestycji to w sumie 120.
600 zł.
W ramach termomodernizacji stacji
uzdatniania wody w Gałkówku Kolonii
zaplanowano docieplenie stropodachu,
ścian zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych oraz podłogi na gruncie
w części socjalno-użytkowej. Wymienione zostaną także okna, drzwi oraz brama.
TOM
W Szkole Podstawowej w Bogdance został rozstrzygnięty również konkurs „Jan
Paweł II – Santo Subito, świadectwa świętości". I miejsce ex aequo przyznano tu Maciejowi Radzikowskiemu oraz Julii Rubaj,
II miejsce zajęła Martyna Kawczyńska,
a III Natalia Nowaczyk. Wyróżniono również Dominika Śniadego.
TOM
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Ślubowanie
uczniów klas pierwszych w Gimnazjum
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W piątek 14 października o godz. 10.00
w Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Brzezinach odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To
ważne święto połączono ze ślubowaniem
uczniów klas pierwszych. Po wprowadzeniu
sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego przybyłych gości, wśród których byli
pierwszoklasiści, ich rodzice, a także Renata
Gryglak – przewodnicząca Rady Rodziców
i Adam Wieczorek – sekretarz Rady Rodziców, powitał dyrektor Michał Gołąbek.
Dyrektor wyjaśnił, jak ważnym dniem jest
14 października: „To nie przede wszystkim
początek waszego długiego weekendu, to
święto wszystkich nauczycieli, a także dzień
ślubowania uczniów rozpoczynających naukę w tej szkole”. W swoim przemówieniu
dyrektor przypomniał historię święta sięgającego 1773 roku, kiedy to powołano Komisję Edukacji Narodowej, która zakładała
równy dostęp do edukacji wszystkich stanów społecznych. „Spadkobiercą komisji
jest gimnazjum, które w założeniu miało
wyrównywać szanse wszystkich uczniów.
Wszystkim tym, którzy pracują na dobro
społeczności i dziedzictwo tej szkoły: nauczycielom, pracownikom administracji
i obsługi, chciałbym podziękować. Dziękuję
nauczycielom za trud wnoszony w codzienną pracę, za zaangażowanie, za kreatywność i za sukces, jaki ich uczniowie osiągnęli podczas egzaminu gimnazjalnego”
– mówił dyrektor Michał Gołąbek.
Po przemówieniu dyrektora uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na
sztandar szkoły, zobowiązując się do służenia ojczyźnie rzetelną nauką, pracą i zachowaniem, dbania o honor i tradycję szkoły
oraz godne jej reprezentowanie, okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, troski o mienie szkoły i piękno mowy ojczystej, postępowania
w sposób godny prawego człowieka. Po
ślubowaniu odbyło się pasowanie pierwszoklasistów – wychowawczynie dłonią
w śnieżnobiałych rękawiczkach dotykały prawego ramienia każdego pierwszaka,
wygłaszając formułę: „Pasuję cię na ucznia
Gimnazjum im. Władysława Stanisława
Reymonta”.
Po wyprowadzeniu sztandaru przewodnicząca samorządu uczniowskiego Sara
Kunka podziękowała nauczycielom i pracownikom za trud włożony w wychowanie
uczniów. Wszyscy nauczyciele otrzymali od
samorządu uczniowskiego swoje portrety
i sympatyczne karykatury. W części artystycznej wystąpili uczniowie szkoły przygotowani przez Małgorzatę Szymczak.
g.k.
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