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Radny Tadeusz Barucki nowym
przewodniczącym Rady Miasta Brzeziny

W związku z oświadczeniem przewodniczącego Rady Grzegorza Kędzi
o rezygnacji z pełnionej funkcji z powodów zawodowych z dniem 7 listopada
br., zmienił się porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Brzeziny, która odbyła się
27 października. W uzasadnieniu wniosku Grzegorz Kędzia poinformował, że
pełnienie funkcji przewodniczącego było

dla niego zaszczytem, a w przyszłości zamierza wspierać nowego przewodniczącego. W punkcie dotyczącym wyborów
przewodniczący G. Kędzia, korzystając
z przywileju pierwszeństwa do zgłaszania
kandydata, jako ustępujący przewodniczący zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Maślanko. „Przewodniczący to osoba, która musi mieć doświadczenie jako
radny lub urzędnik samorządowy, żeby
mieć świadomość nie tylko jak funkcjonuje Rada Miasta, ale i cały Urząd Miasta, to osoba, która musi dobro wspólne
przedkładać ponad swoje partykularne
interesy. Przewodniczący w trudnych sytuacjach musi budować kompromis, jeżeli
dobro miasta tego wymaga” – argumentował zgłoszoną kandydaturę Grzegorz
Kędzia. Z kolei kandydaturę radnego Tadeusza Baruckiego zgłosił Tadeusz Klimczak, uznając go za dobrego kandydata
z wieloletnim doświadczeniem w strukturach samorządowych i dobrą znajomością specyfiki pracy radnego.
c.d. na str.4

Mistrzyni Polski jest z Gimnazjum!
14-letnia Patrycja Łapka, uczennica klasy III b Gimnazjum
im. Władysława St. Reymonta w Brzezinach podczas Mistrzostw Polski w karate WKF w Białymstoku zdobyła tytuł
Mistrzyni Polski indywidualnie i drużynowo w kategorii juniorek młodszych. Dodajmy, że ta utalentowana brzezinianka w podobnych zawodach uczestniczyła pierwszy raz i od
razu sięgnęła po najwyższe trofeum. Patrycja tydzień
wcześniej na mistrzostwach Europy w Dublinie w Irlandii zdobyła brązowy medal indywidualnie i wicemistrzostwo Europy drużynowo. Gimnazjalistka z Brzezin karate ćwiczy od ośmiu lat w łódzkim klubie „Harasuto” pod
okiem trenera Janusza Harasta. Patrycja za wywalczone
zwycięstwo ma otrzymać stypendium sportowe i może
liczyć na powołanie do kadry narodowej. „Zawsze miałam nadmiar energii, którego gdzieś musiałam się pozbyć.
Idealnym miejscem były treningi karate. Tak zainteresowałam się tą dyscypliną i chcę trenować jak najdłużej” –
mówi Patrycja Łapka. Patrycja jest posiadaczką „brązowego pasa”.
g.k.
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Powiatowe Obchody 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Serdecznie zapraszam do udziału w Powiatowych Obchodach Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2016 r.
10:00 Zbiórka (Powiatowe Centrum Administracyjne w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16);
10:15 Uroczyste rozpoczęcie Obchodów;
10:30 Przemarsz ulicami Brzezin i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod pomnikiem Hufiec ZHP
Brzeziny złoży także przywieziony z Kostiuchnówki (Ukraina) Ogień Niepodległości;
11:00 Uroczysta Msza Święta w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu. Podczas nabożeństwa wmurowana zostanie tablica
upamiętniająca Rok Miłosierdzia i 15-Lecie Powiatu Brzezińskiego;
12:00 Koncert na zakończenie Powiatowych Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski. W koncercie usłyszymy Iwonę i Piotra
Kaczmarków z synami Wojtkiem i Adamem.
Zachęcam do wspólnego śpiewania pieśni legionowych na zakończenie koncertu.
Dla wszystkich uczestników tradycyjna grochówka
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki

BEZPŁATNA PROFILAKTYCZNA KOLONOSKOPIA W BRZEZIŃSKIM SZPITALU
W Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny można zapisać się na bezpłatne badanie kolonoskopowe jelita grubego.
Kolonoskopię mogą wykonać osoby w wieku 50-65 lat lub – jeśli ktoś w najbliższej rodzinie chorował na raka
jelita grubego – w wieku 40-65 lat.
Szpital został wybrany przez Ministerstwo Zdrowia jako jedna z kilkudziesięciu placówek medycznych, w których
w latach 2016-2018 będzie realizowany Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego. Profilaktyczne badanie kolonoskopowe skutecznie
zapobiega zachorowaniu na ten nowotwór, znacznie zwiększa też szanse na wyleczenie, w przypadku wykrycia go we wczesnej fazie rozwoju.
Informacje o tym, na jakich warunkach można skorzystać z profilaktycznej kolonoskopii w Szpitalu Specjalistycznym Brzeziny i zapisy na badania
– codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00:
- osobiście – Szpital Specjalistyczny Brzeziny, wejście od ul. Wojska Polskiego
- telefonicznie – tel. 46 875 25 01, 874 20 02 wew. 500.
W trakcie zapisu na badanie zostaną przekazane niezbędne informacje dotyczące przygotowania do badania oraz jego przebiegu.

ogłoszenie płatne
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Drzewko za makulaturę

Około tysiąca trzystu drzewek czterdziestu czterech różnych gatunków rozdano mieszkańcom Brzezin podczas akcji
„Drzewko za makulaturę” przeprowadzonej przez miasto Brzeziny we wtorek 25
października.
Minimum dwa kilogramy makulatury można było wymienić na jedną sadzonkę drzewa lub krzewu, m.in. klonu,
różanecznika, azalii, lilaka, berberysów,

hortensji, jarząbów, katalby, wierzby, tui,
wiązu, a nawet buka. Zakup sadzonek,
których wartość wyniosła 21 tys. złotych,
została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu „Edukacja Ekologiczna
Mieszkańców Województwa Łódzkiego
– Edukacja 2016”. Zainteresowanie brzezinian było bardzo duże. Akcja miała rozpocząć się o godz. 9.00, a kolejka chętnych,
mimo deszczu, ustawiła się już przed godziną ósmą. Skrupulatnie sporządzona lista osób wymieniających makulaturę na
drzewka liczyła ok. 250 osób. Z możliwości wymiany skorzystały także brzezińskie
przedszkola i szkoły podstawowe, których

AUTO-SERWIS -wymiana

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

dyrektorzy od lat dbają o zazielenienie
oświatowych terenów tych placówek. „Sadzonki drzewek i krzewów zostaną posadzone na terenie miasta i będą służyły
mieszkańcom jako zielone płuca Brzezin”
– mówi Agnieszka Guzek z Urzędu Miasta Brzeziny.
g.k.

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286

ALEXANDER-MED.
Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa – rwa
kulszowa, przepukliny dysków, barkowa
– nerwica i naruszenie snu – skolioza
u dzieci – bóle migrenowe
tel.(44) 714 68 75, tel.kom. 601 226 862
95-040 Koluszki ul.11-go Listopada 41
95-015 Głowno ul. Wojska Polskiego 10
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Pamiątki z „DAMINY" poszukiwane
Muzeum Regionalne w Brzezinach na
przyszły rok planuje wystawę ukazującą
dzieje „Daminy” – znanej brzezińskiej firmy odzieżowej z okresu PRL, która konkurowała z takimi potentatami jak „Telimena" czy „Moda Polska".
„Pomysł ekspozycji narodził się jak
zwykle przypadkiem, od przeglądu prasy sprzed lat, kiedy natknęliśmy się na
nazwiska projektantek Daminy” – wyjaśnia dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała. Chęć poznania ich dalszych
losów sprawiła, że pracownicy muzeum
dotarli do jednej z nich, obecnie malarki.
To jej postać oraz obrazy, które współcześnie tworzy, mają być punktem wyjścia

do „powrotu do przeszłości", gdy stroje,
które wówczas projektowała, były znane nie tylko w całej Polsce, ale także na
świecie. Po te kreacje przyjeżdżała do
Brzezin m.in. Magda Umer.
Losy tej znanej brzezińskiej firmy sięgają czasów przedwojennej „Chrześcijańskiej Spółdzielni Krawieckiej", przekształconej w okresie PRL w Spółdzielnię
Pracy im. Nowotki, a w 1971 r. przejętej przez Brzezińskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego, które od tego czasu
zaczęły się prezentować szyldem „Damina”. W firmie tej w okresie jej największej
świetności pracowało około 1300 osób.
Choć dzieje „Daminy”, przekształconej
po zmianie ustrojowej w „d'A mico”, to

Radny Tadeusz Barucki nowym
przewodniczącym Rady Miasta Brzeziny
c.d. ze str.1
Komisja skrutacyjna w składzie: Grażyna Pietrasik (przewodnicząca), Tadeusz
Klimczak oraz Dariusz Guzek przeprowadziła głosowanie tajne.
W wyniku głosowania, w którym uczestniczyło 14 radnych, z 8 głosami poparcia na
nowego przewodniczącego wybrano Tadeusza Baruckiego. Dodajmy, że funkcję tę
nowy przewodniczący będzie pełnił od 7 listopada br., gdyż z tą datą rezygnację złożył
dotychczasowy przewodniczący G. Kędzia.
Za kandydaturą Grzegorza Maślanko głosowało 6 radnych.
„Serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim
mnie obdarzyliście. Grzegorz był godnym
kontrkandydatem. Jestem już szóstą kadencję radnym naszego miasta. Chcę zaznaczyć,
że będę prowadził obrady nieco inaczej niż
pan przewodniczący Kędzia, co nie znaczy,

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

tel. 663 742 876

GWARANTOWANE
NAJNIŻSZE CENY

że będzie to >>wolna amerykanka<<, ale jeżeli się nie sprawdzę, to sam zrezygnuję, bo
uważam, że nie mogę sobie pozwolić na potknięcia. Myślę, że będę zachowywał się tak
jak do tej pory i jakiś konsensus z burmistrzem znajdziemy” – powiedział Tadeusz
Barucki. Grzegorz Kędzia złożył życzenia
wielu sukcesów nowemu przewodniczącemu. Gratulacje złożyli także radni, burmistrz i pracownicy urzędu.
Dodajmy, że październikowa sesja rozpoczęła się od koncertu fortepianowego
w wykonaniu Mariusza Sztabińskiego, nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Brzezinach. Nauczyciel klasy fortepianu wykonał najbardziej znane
utwory Fryderyka Chopina jak mazurki

już przeszłość, pozostało po niej jednak
sporo pamiątek, które są świadectwem
dawnej świetności zakładu.
Pracownicy Muzeum Regionalnego zwracają się do mieszkańców Brzezin i okolic o umożliwienie skopiowania zdjęć związanych z dziejami firmy.
Być może w szafach niektórzy mają też
kreacje z „Daminy”, które mogliby udostępnić na wystawę. W grudniu ma zostać ogłoszony konkurs na wspomnienia
o „Daminie”, o czym wkrótce szerzej napiszemy. Telefon kontaktowy do Muzeum
Regionalnego w Brzezinach – 46 874-3382, e-mail:muzeum@brzeziny.pl.
TOM
i poloneza. Kilkunastominutowy koncert
podobał się wszystkim, o czym świadczyły brawa, jakimi nagrodzono wykonawcę.
Burmistrz M. Pluta podziękował za wspaniały występ. Koncert miał na celu prezentację miejskim radnym fortepianu zakupionego do sali konferencyjnej, która odtąd będzie
mogła być wykorzystywana również jako
sala koncertowa.
Relację z przebiegu pozostałej części sesji
zamieścimy w kolejnym wydaniu BIS.
g.k.

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

i koleżankom. Celem spotkania była promocja czytelnictwa, a przy okazji integracja
uczniów obydwu szkół. Wspólnie obejrzano
też fragmenty ekranizacji znanej współczesnej powieści Johna Greena „Gwiazd naszych
wina". Zadaniem młodzieży było też odnalezienie ukrytych na terenie liceum książek,

a na zakończenie wszyscy razem zasiedli do
kolacji.
Była to już kolejna wizyta gimnazjalistów
z Brzezin w Liceum Ogólnokształcącym im.
Jarosława Iwaszkiewicza w tym roku szkolnym. We wrześniu gimnazjaliści uczestniczyli w promujących aktywność fizyczną zawodach sportowych.
TOM

PCPR przygotowuje debatę
Celem spotkania była promocja czytelnictwa,
ale także – zgodnie z wytyczonym przez burmistrza Marcina Plutę kierunkiem polityki
oświatowej miasta – integracja uczniów LO im.
J. Iwaszkiewicza i brzezińskiego gimnazjum.
Październik to miesiąc bibliotek szkolnych. Z tej okazji w bibliotece Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach zebrali się wieczorem 28
października zafascynowani literaturą licealiści oraz uczniowie brzezińskiego gimnazjum. Była to wspólna akcja bibliotekarek tych
dwóch szkół – Iwony Świniarskiej i Agnieszki
Więclewskiej.
Młodzi ludzie czytali fragmenty ulubionych książek, które chcieli polecić kolegom

Dwory ziemi brzezińskiej
na fotografiach
11 listopada o godzinie 14 odbędzie się
wernisaż wystawy fotograficznej ukazującej dawne dwory ziemi brzezińskiej. Autorem zdjęć jest Marcin Dobromir Duda,
a organizatorami wystawy Miejska Biblioteka Publiczna, w której wnętrzach prezentowane będą fotografie oraz organizująca liczne wycieczki „Strefa rowerowa
Brzeziny"
Dorobek rowerowych podróży Marcina Dudy to zdjęcia kilkunastu dworów,
z których niektóre są wciąż zamieszkane,
a z innych pozostały już tylko ruiny. Z historią kilku z tych obiektów zapozna gości Joanna Grall. Nie będzie to też zwykły
wernisaż, lecz swoisty powrót do przeszłości z aranżacją dawnego gabinetu, muzyką
sprzed wielu dziesięcioleci i kulinariami.
Dodatkowe atrakcje zaplanowano tylko
na dzień wernisażu, więc warto odwiedzić
Miejską Bibliotekę Publiczną 11 listopada
o godzinie 14.
Będzie to już trzecia wspólna wystawa
Strefy Rowerowej Brzeziny i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
TOM

W Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie 18 listopada o godzinie 10 ma
rozpocząć się debata na temat „Dziecko
– przedmiot czy podmiot w procesie wychowania". Spotkanie współorganizowane przez PCPR i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną będzie miało charakter
otwarty, a jego celem jest poszerzenie
kompetencji osób zajmujących się wspieraniem rodzin w wychowywaniu dzieci.
Zaproszono specjalistów, którzy przekazywać będą swą wiedzę m.in. przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej
z terenu powiatu, reprezentantom szkół,
kuratorom sądowym czy zawodowym

rodzinom zastępczym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podobną debatę organizowało też w 2014 r., kiedy dyskutowano z okazji Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego.
„5 grudnia na zamknięty wykład dla
kadr pomocy społecznej została zaproszona też osoba ze specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy, będzie to
doskonała okazja do poszerzenia wiedzy
z zakresu pomocy dziecku krzywdzonemu” – wyjaśnia pełniąca obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Magdalena Adamska.
TOM

6

3. 11. 2016 r.

Skansen „Mocny w biznesie"
dzi Żywy Skansen w Nagawkach.
Więcej informacji o działalności
skansenu można znaleźć na stronie internetowej www.nagawki.
pl. Warto też oddać na niego głos

„Żywy Skansen – Centrum Folkloru Polskiego" w Nagawkach po raz kolejny
bierze udział w rywalizacji o Nagrodę
Gospodarczą Województwa Łódzkiego
„Mocni w Biznesie”. W 2013 r. nagrodzono go w tym konkursie w kategorii „Projekt turystyczny".

Nagawki to bowiem bardzo
atrakcyjne turystycznie miejsce
w powiecie brzezińskim, które
odwiedzają osoby z całego kraju.
Zabytkowe obiekty przekształcono m.in. w salę kinowo-teatralną,
centrum bankietowo-konferencyjne, karczmę i herbaciarnię,
które można odwiedzać na co
dzień. Organizuje się tu też imprezy okolicznościowe oraz szkolenia. Obiekt oferuje również
usługi rehabilitacyjne, w tym na
innowacyjnych łóżkach bezwysiłkowych. „Obecnie rozwijamy
jeszcze produkcję tradycyjnych
wyrobów kulinarnych” – informuje Maria Sadzewicz-Nowak,
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Dmosińskiej, które prowa-

na stronie www.mocniwbiznesie.
pl w kategorii „Nagroda publiczności". Głosowanie trwa do 14
listopada, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali IX Europejskiego Forum
Gospodarczego w Łodzi.
TOM

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.
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

„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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Oficjalne zakończenie sezonu Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej

Czwarty sezon Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej oficjalnie dobiegł końca. W piątek 28
października w siedzibie Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyła się krótka
uroczystość, podczas której organizatorzy
podsumowali rozgrywki oraz podziękowali
m.in. władzom miasta i dyrektorom szkół.

Główni pomysłodawcy i organizatorzy piłkarskich zmagań Mateusz Cieślak
i Piotr Niźnikowski piątkowe spotkanie rozpoczęli od podziękowań. Specjalne statuetki za współpracę oraz wsparcie
przy organizacji meczów na brzezińskich
Orlikach otrzymali dyrektorzy Szkół
Podstawowych nr 1 i nr 2 Zbigniew Zieliński i Anna Mrówka. Za wsparcie, objęcie patronatem od początku istnienia
ligi oraz ufundowanie nagród, podziękowano burmistrzowi Brzezin Marcinowi
Plucie, w którego imieniu statuetkę odebrał naczelnik Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia UMB Radosław Pyka.
Podziękowano również wicemarszałkowi województwa łódzkiego Dariuszowi
Klimczakowi za wsparcie i ufundowanie
części nagród. Za patronat medialny statuetkę odebrał redaktor naczelny „BIS”

Michał Gołąbek, a za wsparcie medialne,
a także pomoc organizacyjną przy imprezie finałowej oraz turnieju charytatywnym
dziennikarz „BIS” Dawid Saj. Statuetkę
za wsparcie od początku istnienia rozgrywek odebrał również przewodniczący
Rady Miasta Brzeziny Grzegorz Kędzia.
Za pomoc przy organizacji rozgrywek
oraz turnieju charytatywnego podziękowano Bartłomiejowi Lipskiemu. Statuetki przygotowano również dla nieobecnych
tego dnia Edmunda Koteckiego, starosty
powiatu brzezińskiego, oraz komendanta KPP w Brzezinach Cezarego Petrusa za
dotychczasową współpracę. Specjalne podziękowania powędrowały do wszystkich
piłkarzy uczestniczących w rozgrywkach.
W IV edycji BLPN wzięło udział czternaście drużyn z Brzezin i okolic. Łącznie na
brzezińskich Orlikach rywalizowało ponad dwustu zawodników. Brzezińską Ligę
Piłki Nożnej po raz pierwszy w historii wygrała drużyna spoza Brzezin, czyli
Zdrowie Rogów. Zespół w tym roku zdobył podwójną koronę, ponieważ triumfował również w Superpucharze (zwycięstwo
w meczu z najlepszą drużyną Wiejskiej
Ligi Piłki Nożnej z Koluszek). Najlepszy
zespół, druga drużyna Misie oraz zwycięzca fazy zasadniczej Bączki otrzymały specjalne nagrody. Oprócz nich na szyjach zawodników zawisły złote, srebrne i brązowe
medale. Po uroczystości przystąpiono do
krótkiej dyskusji na temat poprawy organizacji przyszłorocznych rozgrywek. Start
rozgrywek V edycji Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej planowany jest na marzec 2017
roku.
Dawid Saj
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Warsztaty etnograficzne w ZSS
miast i zamków” autorstwa Witolda Vargasa i Pawła Zycha.

Tradycją Zespołu Szkół Specjalnych
w Brzezinach stały się już jesienne
warsztaty etnograficzne. Ich głównym
celem jest rozbudzanie w młodym pokoleniu chęci poznawania zwyczajów

i obrzędów ludowych, legendarnych
miejsc i postaci, piękna polskiej tradycji.
Początkiem tegorocznej przygody z etnografią była książka „Duchy polskich

Warsztaty etnograficzne w ZSS zawsze wiążą się bowiem z poszukiwaniem wiedzy w różnych źródłach oraz
szukaniem wspólnych korzeni. By odnaleźć te dawne ślady, drużyny złożone z uczniów poszczególnych klas
przez kilka tygodni podejmowały różne działania, pracując nad projektami
czytelniczymi realizowanymi w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Obcowanie z książką oraz
korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych stało się główną formą aktywności uczniów, którzy
odwiedzili zarówno bibliotekę szkolną
jak i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz
brzezińską Filię Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach. Efektem ich pracy były mapki, albumy, foldery, plakaty, informatory, wiersze oraz scenki
dramowe.
Wielki finał, czyli jesienne warsztaty
etnograficzne, odbyły się 28 października. Uczniowie pod okiem wychowawców przygotowali barwne prezentacje o znanych polskich duchach, które
„straszą" od wieków m.in. w takich miejscach jak Grodziec, Smołdzino, Łęczyca, Warszawa, Bydgoszcz i Łagów.
W efekcie powstała swoista monografia
„duchów polskich”, które uczyły legendarnej historii naszej ojczyzny.
Imprezę po raz kolejny przygotowały nauczycielki Katarzyna Gołębiowska i Mariola Tyralska we współpracy
z Agnieszką Zielińską z biblioteki szkolnej, realizującą projekt Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
TOM
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Nauczyciele emeryci z Koluszek odwiedzili Brzeziny

W ostatnim okresie na zaproszenie zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów Oddziału Powiatowego ZNP do Brzezin przybyli
członkowie bliźniaczej sekcji ZNP z Koluszek. Była to niejako rewizyta, gdyż wcześniej koluszkowianie zaprosili brzezinian
na spotkanie w Arboretum w Rogowie.
„Celem takich spotkań jest wzajemna
wymiana doświadczeń” – wyjaśnia przewodnicząca brzezińskiej Sekcji Emerytów
i Rencistów ZNP Lucyna Mulczyk. Aby
urozmaicić te długie rozmowy, dla gości
z Koluszek przygotowano w Brzezinach
szereg atrakcji. Najpierw zwiedzano więc
ciekawe wystawy, jakie znajdują się w Muzeum Regionalnym w Brzezinach. Następnie kustosz Anna Kwaśkiewicz przy
wsparciu Andrzeja Cieślika oprowadziła
gości po kościele farnym, gdzie zwiedzano
m.in. podziemia, i kościele pw. św. Anny.
Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie

pobliskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej,
po której gości oprowadzała bibliotekarka Maria Mroczkowska. Ponieważ w tym
roku odbyło się Narodowe Czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”, nauczyciele emeryci nie omieszkali
wspólnie przeczytać jednego z rozdziałów
tej książki. W bibliotece przygotowano dla
nich także herbatę i słodki poczęstunek.
Na obiad goście udali się do Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie jeszcze długo trwały
rozmowy o działalności związkowej.
W najbliższych dniach członkowie
brzezińskiej sekcji emerytów i rencistów

ZNP, do której należy także prowadzone przez Kazimierza Pawlaka związkowe
koło w Jeżowie, zapalą ponad 60 „światełek pamięci” na grobach członków organizacji, którzy odeszli już z tego świata.
W listopadzie zaplanowano organizację
wieczoru patriotycznego z okazji Dnia
Niepodległości, gdzie tradycyjnie części
artystycznej towarzyszyć będzie pouczający wykład, jak przystało na emerytowanych nauczycieli, których brzezińska
Sekcja Emerytów i Rencistów Oddziału Powiatowego ZNP zrzesza około
dziewięćdziesięciu.
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.

10

3. 11. 2016 r.

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
ZAWIADOMIENIE
Miasto Brzeziny posiada do wynajmu lokal mieszkalny nr 19 o powierzchni użytkowej 21,63 m2 ( pokój z aneksem
kuchennym) usytuowany w nowo wybudowanym budynku przy ul. Świętej Anny 35A w Brzezinach.
Zgodnie z uchwałą nr XIV/89/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 15.09.2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Brzeziny, lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku
przeznacza się do wynajmu w drodze konkursu osobom, których średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem lokalu nie przekracza:
1) 300 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
2) 250 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Uprawnionymi do najmu lokali mieszkalnych są :
1. osoby, które utraciły lokale w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego, które przekażą
do dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny
lub przeniosą prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny;
2. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, które przekażą do dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny,
którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz
Miasta Brzeziny. Pierwszeństwo mają osoby, które zajmują lokal o powierzchni użytkowej przekraczającej normatywną
powierzchnię użytkową uprawniającą do przyznania dodatku mieszkaniowego;
3. rodziny spełniające na dzień złożenia wniosku kryteria ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1863), zamieszkałe w lokalach o powierzchni użytkowej nie większej niż 40 m2, które przekażą do dyspozycji
Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą
prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny. Pierwszeństwo wynajmu mają osoby, które przekażą lokal
o większym metrażu;
4. osoby posiadające ustalony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, które przekażą do dyspozycji Miasta
Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny lub przeniosą prawo
własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny.
5. Lokale mieszkalne, które nie zostaną wynajęte osobom określonym wyżej przeznacza się dla innych osób, które przekażą
do dyspozycji Miasta Brzeziny samodzielny lokal mieszkalny, którym dysponują w mieszkaniowym zasobie Miasta Brzeziny
lub przeniosą prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny.
Lokale mieszkalne w nowo wybudowanym budynku mogą być wynajęte osobom spełniającym kryteria określone w pkt
1- 5 jeżeli nie zalegają z zapłatą należności za zajmowany obecnie lokal i w okresie ostatnich 12 miesięcy zaległości nie
przekraczały 3 krotnej wysokości miesięcznych należności za lokal.
Osoby spełniające wyżej wymienione wymogi, zainteresowane najmem mieszkania powinny złożyć w terminie:
od 03 listopada 2016 r. do 14 listopada 2016 roku
następujące dokumenty:
1. wypełniony wniosek (wzór wniosku do pobrania w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny
lub na stronie internetowej www.brzeziny.pl);
2. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy
ubiegającego się o lokal uzyskanych w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie lokalu
mieszkalnego:
1) w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaświadczenie o wysokości dochodu,
2) w przypadku emerytów i rencistów zaświadczenie z ZUS o wypłaconym świadczeniu lub odcinki renty,
3) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie o uzyskanym dochodzie
3. w przypadku osób niepełnosprawnych, orzeczenie właściwego organu o ustalonym stopniu niepełnosprawności;
4. w przypadku, gdy wniosek składa osoba zamieszkała w lokalu stanowiącym jej własność i wyrażająca chęć przeniesienia
prawa własności tego lokalu na rzecz Miasta Brzeziny, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność
lokalu (akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie prawa własności
lokalu mieszkalnego na rzecz Miasta Brzeziny w drodze darowizny.
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul.
Sienkiewicza 16 pok.110.
Uwaga : wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!
Stawka czynszu za lokal w budynku przy ul. Świętej Anny 35A, na dzień ogłoszenia konkursu wynosi:
6,00 zł za m2
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Bezpłatne szkolenia ZUS w Brzezinach
Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi Biuro Terenowe w Brzezinach
organizuje bezpłatne szkolenia.
4 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Biura Terenowego Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Brzezinach
przy ul. Głowackiego 43 na I piętrze rozpocznie się szkolenie dotyczące dokumentowania prawa do zasiłku chorobowego

z uwzględnieniem zmian związanych
z wprowadzeniem elektronicznych zaświadczeń lekarskich e-ZLA. Przedstawiona zostanie także funkcjonalność platformy usług elektronicznych ZUS, przy
pomocy której m.in. bez wychodzenia
z domu można składać dokumenty oraz
uzyskiwać stosowne zaświadczenia.
8 listopada o godz. 10.00 planowane
jest szkolenie w kwestii zasady nabywania

Szkolne czytanie Sienkiewicza w Jeżowie

Kończący się Rok Henryka Sienkiewicza postanowiono uczcić tak że
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów
Września 1939 r. w Jeżowie, organizując propagującą czytelnictwo akcję

pod hasłem „Szkolne Czytanie Dzieł
Henryka Sienkiewicza”.
We wstępie uroczystości uczniowie przedstawili zebranym najważniejsze wydarzenia z życia Henryka

Czarne charaktery w brzezińskim Gimnazjum
W piątek 28 października w Gimnazjum
im. Władysława St. Reymonta w Brzezinach odbył się niecodzienny happening.
W ramach akcji „Czarne charaktery”
uczniowie mogli przygotować i zaprezentować ciekawy strój „czarnego charakteru” z bajki lub filmu. „Niektóre przebrania były bardzo pomysłowe, ich autorzy
wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością, a przygotowane stroje były
dopracowane” – mówi Marta Ozimińska, opiekun samorządu uczniowskiego.
Pomysł na „Czarne charaktery” wyszedł
od samorządu uczniowskiego. „Mimo iż
to tylko zabawa, dla mnie to ważny test.
W tym roku zaproponowałem nieco inną
niż dotychczas formułę funkcjonowania

samorządu uczniowskiego – najważniejsze
decyzje w kwestiach
uczniowskiej aktywności podejmuje zarząd składający
się z najbardziej zaangażowanych w życie szkoły uczniów.
Od teraz również na
nim i na przewodniczącej spoczywa
odpowiedzialność
za wizerunek szkoły w środowisku lokalnym” – mówi
Michał Gołąbek,
dyrektor Gimnazjum w Brzezinach.

prawa do emerytury z systemu zreformowanego, wymaganej dokumentacji i znaczenia kapitału początkowego. Podczas
szkolenia przedstawiona zostanie także
funkcjonalność platformy usług elektronicznych ZUS.
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem mailowym: szkolenia_lodz@zus.pl.
W zgłoszeniu należy podać: imię nazwisko, dane kontaktowe, tytułu szkolenia,
jego termin oraz miejsce.
g.k.
Sienkiewicza. W trakcie występu odwołano się też do wydarzeń z 3 września 2016r., kiedy to akcję Narodowego
Czytania „Qvo vadis” zainicjowała para
prezydencka. Takie, tym razem szkolne czytanie, odbyło się następnie w SP
w Jeżowie, za którego organizację odpowiedzialne były Jolanta Szulc, Adriana
Ferlich i Iwona Stępniarek. Wśród lektorów byli zaś m.in. starosta brzeziński
Edmund Kotecki, wójt Anna Szeligowska i przewodniczący Rady Gminy Jeżów Krzysztof Orłowski. Na zakończenie
uroczystości dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeżowie Lucyna Klemba podkreśliła konieczność propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a starosta
Edmund Kotecki zaprosił wszystkich na
powiatowe czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza 15 listopada 2016 r.
TOM
Zajęcia w ostatni piątek października
w Gimnazjum odbywały się normalnie,
były nawet kartkówki, i mimo misternych
przebrań, niewielu uczniom, którzy nie
odrobili tego dnia pracy domowej, uszło
to na sucho.
g.k.
fotorelacja str.V
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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-montaż-serwis, AUTO-Naprawa,
600 148 628
KUPIĘ stare motocykle, motorowery i części,
604 627 402
SPRZEDAM Opel Astra H 1,7 Diesel – 2005 r.
500 363 570
SPRZEDAM Seata Ibizę 1,4 benzyna, 1999 r.,
783 275 698
KUPIĘ stare motocykle – motorowery,
575 032 795

Usługi
TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, , 608 33
44 55 ,rabaty, cena umowna
TAXI ROBSON – 532 233 303
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery!
bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
ELEKTRYK - przyłącza, domy, mieszkania,
pomiary, uprawnienia budowlane, 605 397
614
ROLETY, plisy, moskitiery do okien,
producent, 508 537 104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia,
502 858 882 do (02)/2017 r
PRANIE dywanów, obić tapicerskich
i samochodowych – karcher, 606 495 830
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana
szyb, 508 537 104
ALARMY, domofony – montaż, naprawa,
601 207 689
WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak
do piwa, 889 994 992
PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew,
żywopłotów, zakładanie i koszenie trawników,
naprawa, malowanie ogrodzeń, itp., 44 714 49
45, 605 236 737
UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych
i sprzętu budowlanego, 510 809 025
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje
meble: kuchenne, szafy, garderoby,
Łazienki, biurka, nietypowe zabudowy, stoły
drewniane. Tanio i solidnie !, 515 361 875
W Y L E W K I agregatem z acierane
mechanicznie, 600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
BRAMY, ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa,
montaż – producent 503 572 046

ELEK TRYK- anteny, alarmy,napędy,
monitoring, domofony, 515 362 050, www.
instalmed.pl
JĘZYK niemiecki, 694 487 614
HYDRAULIKA – udrażnianie, 884 802 961
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami
o g ó l n o b u d ow l a ny m i ,
wo d n o
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
W Y L E W K I agregatem z acierane
mechanicznie, 600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
DOCIEPLENIA, ocieplenia poddaszy,
wykończenia, ceny miłe dla ucha, 608 661 045
OCIEPLANIE poddaszy pianą pur, 608 610 491
PRANIE dywanów, mebli tapicerowanych,
tapicerki samochodowej, 505 590 588
KOREPETYCJE – j. niemiecki, 1 lekcja gratis,
694 487 614
ANGIELSKI, 517 719 198
SPRZĄTANIE domów, mieszkań, biur –
solidnie !, 576 045 924
DOCIEPLENIA elewacji i poddaszy, zabudowy
z płyt K-G, gipsy, podbitki dachowe, glazura,
terakota, 609 373 840
REMONTY, 721 958 081
KROJOWNIA usługowa, 600 915 806
MATEMATYKA – 516 949 040
ORGANIZ AC JA domowych imprez
okolicznościowych: urodziny, imieniny,
chrzciny, komunie, itp., 507 05 33 44
FOTOBUDKA – idealna atrakcja na Twoją
imprezę, www.selfie-room.pl, 502 890 833
GŁADZIE, malowanie, tynki, płyty G-K,
glazura, terakota, wykończenia od A do Z,
508 148 130
KROJOWNIA – nóż taśmowy, klejenie,
609 854 800
J. ANGIELSKI , podstawówka, gimnazjum,
509 829 271
MATEMATYKA – korepetycje, 515 779 048
MATEMATYKA – korepetycje, 789 155 704
J. ANGIELSKI – korepetycje, 789 155 704
REMONTY – docieplenia, 721 620 231
WYRÓB
w yk wintnych
tor tów
okolicznościowych sposobem domowym,
791 124 910
PRZERABIAMY niemodne kożuchy i futra
na modne kurtki. Czyszczenie, farbowanie
kożuchów i kurtek skórzanych. Wszelkie
naprawy i wymiana suwaków. „TOSKAN”

Andrespol, B. Prusa 5a. Zapraszamy
codziennie od 8.00 do 20.00, 601 225 907
OCIEPLANIE – domy, budynki gospodarcze,
garaże itp., 668 218 563
PRANIE ciśnieniowe, sprzątanie – Popiół
Sławomira, 601 92 94 91
ZŁOTA rączka, 721 958 081

Praca
SZWACZKI zatrudnię, 601 914 090
SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre
warunki, umowa o pracę, 506 188 477
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki,
514 288 649
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała
praca, zatrudnienie, bardzo dobre warunki ,
miła atmosfera, 509 233 753
FIRMA budowlana poszukuje pracowników
do dociepleń, 500 700 033
FIRMA zatrudni dekarzy, 500 000 820
ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551
SZWACZKĘ, Brzeziny, Okrzei 5, 661 121 966
ZAKŁAD krawiecki zatrudni osobę (może
być do przyuczenia)do obsługi maszyn:
kieszeniówka, guzikarka, dziurkarka, rygiel,
605 08 68 28
ZATRUDNIĘ kierowcę na kraj kat. C+E,
weekendy wolne, 501 097 722
ZAKŁAD krawiecki zatrudni konstruktora
odzieży. Mile widziana obsługa programu
INVENTEX, 605 08 68 28
ZATRUDNIĘ cukiernika, korzystne warunki,
514 686 668
POTRZEBNA pomoc do domu, 606 618 633
wieczorem
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika,
604 543 817
ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego
kobiety oraz mężczyzn 512 159 406 po godz.
18
SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie
bluzek, sukienek, spodni, 604 797 243
EMERYTKĘ – rencistkę do biura – Brzeziny,
cv: praca@nieruchomości-55.pl , 504 605 504
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E, praca stała,
dobra płaca, wolne weekendy, 603 793 543
KOBIETĘ do sprzątania, 722 395 452
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki –
sukienki, stała praca, rejestracja, 501 373 316
ZATRUDNIĘ sprzedawcę mięso – wędliny,
rzeźników i wędliniarzy, 506 099 263
ZATRUDNIĘ szwaczkę lub chałupniczkę,
516 846 790
ZATRUDNIĘ cukiernika oraz pomoc do
cukierni, 514 686 668
DWIE szwaczki – praca całoroczna, dobre
zarobki, 607 880 698, 572 638 345
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drobne ogłoszenia
ZATRUDNIĘ piekarza do pracy w piekarni,
530 983 242
Z ATRUDNIĘ pomocnika lakiernika
meblowego, 784 070 606
SPRZĄTANIE domu 1 raz w tygodniu zlecę,
Nowosolna – 509 862 610
ZATRUDNIĘ ekspedientkę, sklep spożywczy,
502 652 134
POSZUKUJĘ pracowników przy produkcji
włóknin, 668 627 626
SZWACZKI przyjmę, 508 363 845 do
41,42,43,44, (45)
ZATRUDNIĘ dekarzy i pomocników,
44 714 05 38
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809
ZATRUDNIĘ pracownika do ekipy
remontowej, 798 747 152
OSOBĘ do prasowania, 607 880 698, 572 638
345
EKSPEDIENTKĘ – spożywczy, 500 247 181
SPRZEDAM wypoczynek w stylu „Ludwik”,
605 324 946
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542
RESTAURACJA poszukuje pracownika
w charakterze kierowcy – dostawcy,
504 995 154
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, kraj, stała praca,
690 321 370
ZATRUDNIĘ pracownika na stację paliw
w Paprotni, 602 721 823
PRZYJMĘ szwaczki – praca przez cały rok,
509 869 237
POSZUKUJEMY pracowników ochrony na
terenie Koluszek – stawka za roboczogodzinę
12 -13 zł. brutto, 505 116 464
PRASOWACZKĘ – Brzeziny, 661 121 966
NA mięsny zatrudnię (Nowosolna),
604 936 065
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E – kraj,
724 386 048
ZATRUDNIĘ kierowców kat. C+E – kraj,
535 496 251
POSZUKUJĘ młodego wokalisty – solisty do
zespołu muzycznego, 577 983 467
LOBA – autoryzowany dealer NUTRENY
zatrudni sprzedawcę mobilnego kat. C ,
46 874 11 12, 691 865 091, Henryków 3
POSZYKUJĘ pracowników do prac
remontowo – budowlanych, stała praca –
atrakcyjne wynagrodzenie, 501 284 258

Nieruchomości
SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2,
Brzeziny, ul. Polna, prąd, woda, 508 301 005,
601 305 357
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok –
Raformacka 16, 502 218 623

LOKAL użytkowy do wynajęcia w nowo
powstającej – Galerii ARKADIAN, Koluszki,
ul. Reja 3, 606 23 96 96
SPRZEDAM M-4, ul. Kulczyńskiego,
691 884 131
SPRZEDAM dużą działkę budowlana,
Brzeziny, ul. Ludowa, 791 682 106
SPRZEDAM działkę budowlaną, inwestycyjną
– 2996 m2 w Brzezinach, ul. Waryńskiego,
721 712 813
SPRZEDAM mieszkanie 45 m2, blok TBS przy
policji, 501 431 257
SPRZEDAM w kamienicy do remontu 40 m2,
46 833 77 08
SPRZEDAM ziemię rolną w Buczku,
501 144 483
SPRZEDAM wyposażone mieszkanie 38
m2 w Brzezinach, I p., ul. Modrzewskiego,
zmieniony rozkład, nowe instalacje,
668 370 205
PODNAJMĘ lokal na gabinet kosmetyczny,
601 804 827
DZIAŁKI budowlane 1000 – 1500 m2
w Brzezinach ul. Mrocka – sprzedam.
Atrakcyjna lokalizacja,cicha i spokojna okolica.
Dostęp do mediów, 607 167 175 po 16.00 do
39,40,41 42,(43)
ZAMIENIĘ lub sprzedam M5 na M3, osiedle
Kulczyńskiego, 698 189 876
SPRZEDAM działkę budowlaną – 1000 m2
w centrum Rogowa, 504 200 495
SRZEDAM M2 w Brzezinach na Przedwiośniu
– 120 tys. do negocjacji, IV piętro 604 278 815
MIESZKANIE dwupoziomowe 120 m2, blok
z cegły, ul. Głowackiego – sprzedam, 42 235
17 28
ODDAM w dzierżawę ziemię w Rozworzynie
6 ha, 600 881 265
MIESZKANIE 25 m2 sprzedam, 603 610 750
DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273
SPRZEDAM M-4 (70 m2) w blokach
Kulczyńskiego, wyremontowane, urządzone,
piękny widok, duży balkon – bezpośrednio,
602 675 212
OKAZJA - 2 działki: 2064 m2 oraz 1337 m2
– uzbrojone, Brzeziny, ulica Mrocka, cena 59,zł./m2, 792 433 601
WYNAJMĘ pod magazyny lub produkcję od
40 do 600 m2, w budynku: szybki internet,
rozbudowany socjal, wygodny dojazd dla
kuriera i TIR, parkingi, idealne pomieszczenia
pod handel internetowy, 508 301 005
M-3 Modrzewskiego Brzeziny – sprzedam,
501 615 173 wieczorem
DZIAŁKĘ 10.000 m2 sprzedam tanio – Wola
Cyrusowa Kolonia, 600 645 944

SPRZEDAM M-3 parter, ul. Przedwiośnie,
604 947 405
ZAMIENIĘ dom 100 m2 w Koluszkach na bloki
M3( na I lub II piętrze)z garażem w Brzezinach,
44 714 38 17
PILNIE sprzedam sklep na targowisku
miejskim, 501 967 196
M-4 wynajmę , 698 115 683 po 17.00
WYNAJMĘ odnowione pomieszczenie 330
m2, możliwość pow. do 600 m2 po Klubie
Fitness, 501 284 258

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
SKUP bydła świń, macior, knurów,
726 879 139, 602 813 762
DWUIGŁÓWKA TEXTIMA płaska oraz UNION
SPECJAL drabinkowa 230/380 – sprzedam,
511 422 151
SPRZEDAM jagnięta i jagnięcinę 40-45 kg,
604 543 817
KUPIĘ zboże 608 746 876
ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44
SPRZEDAM odpady ziemniaków, 600 812 586
SPRZEDAM węgiel, eko groszek, miał, brykiet,
pelet, 509 920 555
SPRZEDAM akordeon, 46 874 61 70
SPRZEDAM używana pralkę WHIRPOOL –
stan idealny, 100% sprawna, 790 497 035
SPRZEDAM owies, ziemniaki jadalne,
780 016 719
SKŁAD opału oferuje: drewno kominkowe
opałowe, pellet premium drzewny, brykiet.
Brzeziny, ul. Waryńskiego 62, 504 010 550
KUPIĘ siano, 509 233 749
SPRZEDAM krajzegę, 669 444 125
WYPOSAŻENIE sali weselnej, 500 247 181
SPRZEDAM nowy aparat słuchowy,
691 279 289

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604
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Start pokonał wicelidera
Piłkarze Startu Brzeziny kontynuują serię dobrych spotkań w łódzkiej klasie okręgowej.
Podopieczni trenera Jacka Stańdo, po przełamaniu fatalnej serii porażek i zwycięstwie
przed własną publicznością z Włókniarzem
Pabianice, tym razem sprawili sensację, pokonując na wyjeździe dotychczasowego wicelidera rozgrywek Sokół II Aleksandrów Łódzki.
Zdecydowanym faworytem tego spotkania była drużyna gospodarzy. Drugi garnitur trzecioligowego Sokoła wzmocniono
bowiem aż sześcioma zawodnikami pierwszego składu. W drużynie rezerw biało-zielonych zagrali m.in.: Patryk Malinowski,
Oskar Osowski, Patryk Pietrasiak, Mikołaj
Zwoliński, Dominik Pecyna i doskonale znany w Brzezinach Damian Knera. Ze względu na to mecz początkowo zaplanowany na
godzinę 14:00 rozpoczął się z opóźnieniem.
Szkoleniowiec Sokoła II musiał bowiem poczekać na wracających z meczu z Łowicza zawodników pierwszego zespołu. Od samego
początku inicjatywa należała do gospodarzy.
Piłkarze z Aleksandrowa Łódzkiego częściej
utrzymywali się przy piłce, ale długo nie potrafili przełożyć tego na zdobycz bramkową.
Start również miał swoje okazje, ale nie potrafił wykorzystać m.in. dwóch sytuacji sam
na sam. W końcu w 20. minucie wynik konfrontacji uległ zmianie. Damiana Lewosińskiego pokonał czołowy snajper trzeciej ligi
Patryk Pietrasiak. Kiedy wszystko wskazywało, że wicelider łódzkiej klasy okręgowej
pójdzie za ciosem, niecały kwadrans później brzezinianie doprowadzili do wyrównania. Szybką kontrę przyjezdnych skutecznie wykończył Alex Sessay. Na tym jednak
w pierwszej połowie się nie skończyło. Jeszcze

przed przerwą kibice zgromadzeni na obiekcie im. Włodzimierza Smolarka mogli zobaczyć jeszcze jednego gola. Ponownie na listę
strzelców wpisał się Patryk Pietrasiak i rezerwy Sokoła Aleksandrów Łódzki schodziły do
szatni z prowadzeniem 2:1.
Drugie czterdzieści pięć minut aleksandrowianie rozpoczęli z czterema zmianami
personalnymi w składzie. Przez dłuższy czas
gra toczyła się w środku pola i żadna ze stron
nie była w stanie stworzyć większego zagrożenia. Sokół II starał się kontrolować przebieg
rywalizacji, ale często popełniał proste błędy.
W 65. minucie po jednym z nich ponownie
dał o sobie znać Alex Sessay, który doprowadził do wyrównania. Od tego momentu gospodarze podrażnieni takim obrotem spraw
za wszelką cenę starali się zdobyć zwycięskiego gola. Brzezinianie umiejętnie się bronili
i wszystko wskazywało na to, że z trudem, ale
uda się ten remis doprowadzić do końcowego gwizdka. Nasi piłkarze poszli jednak dalej, pokazując prawdziwy sportowy charakter. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry
doprowadzili do sporego zamieszania w polu
karnym rywali, gdzie niefortunną interwencją popisał się Robert Przybyła, który wbił
piłkę do własnej siatki. Arbiter chwilę później
zakończył mecz i Start wywiózł z Aleksandrowa niespodziewanie komplet punktów,
odnosząc tym samym drugie zwycięstwo
z rzędu i drugie w tej rundzie jesiennej.
Kolejne spotkanie w ramach 13. kolejki łódzkiej klasy okręgowej czarno-czerwoni rozegrają w sobotę 5 listopada o godzinie
14:00 na stadionie miejskim w Brzezinach.
Rywalem podopiecznych trenera Jacka Stańdo będzie beniaminek tegorocznych rozgrywek UKS SMS Łódź.
Dawid Saj

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
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

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
Druk: Studio Jeden s.c.
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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

Balet i robotyka w CPiK
16
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Zajęcia baletowe w Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach odbywają się we
wtorki w godzinach od 16.00 do 17.00.
Odpłatność wynosi 40 zł miesięcznie.
Zajęcia prowadzone przez Beatę Nowak,
emerytowaną tancerkę Teatru Muzycznego w Łodzi, cieszą się największym
zainteresowaniem wśród dziewcząt
w wieku od 4 do 8 lat. Rozpoczynają się od rozciągania i „utanecznienia”,
tak aby uczestniczki złapały rytm. Później realizowane są ćwiczenia taneczne.
Młode tancerki uczą się także przyjmowania poszczególnych postaw baletowych. Roczne zajęcia kończą się pokazem umiejętności, dlatego tak ważne
jest systematyczne uczęszczanie. Do
udziału w zajęciach potrzebne są dobre
chęci i poczucie rytmu.
Robotyka to wymarzone zajęcia dla
chłopców. Podczas półtoragodzinnych
zajęć realizowanych w czwartki od
godz. 18.15 naprzemiennie przez Mateusza Delonga i Tomasza Sudoła uczestnicy układają klocki Lego, tworząc
z nich roboty lub urządzenia przypominające roboty. Układane przez nich
klocki nieco różnią się od zwykłych
tym, że można je zaprogramować tak,
aby się poruszały, czasami nawet w inteligentny sposób. Zajęcia przeznaczone
są dla dzieci w wieku od 8 lat, a grupa
liczy do 10 osób. Prowadzący zajęcia zapewniają zestawy klocków, komputery,
a także fachową pomoc. Odpłatność za
zajęcia wynosi 120 zł miesięcznie.
g.k.

BAL
SYLWESTROWY
sala w Brzezinach
ul. Południowa 14a

„Atrakcje- niespodzianki”
518 396 201
Oferta menu dostępna na
www.salaweselnainspiro.pl
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Ślubowanie pierwszoklasistów w Jedynce
W czwartek 27 października Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach ślubowaniem uczniów klas
pierwszych oficjalnie i uroczyście przywitała nowych członków społeczności szkolnej. Bohaterami czwartkowej uroczystości byli uczniowie klas I a i I b, których do
tego ważnego wydarzenia przygotowały
wychowawczynie Jolanta Maślanko i Beata Szewczyk.
W tym szczególnym dniu pierwszoklasistów wspierali swoją obecnością rodzice, dziadkowie, a także nauczyciele
oraz starsze koleżanki i koledzy. Dyrektor Zbigniew Zieliński rozpoczynając uroczystość podkreślił wagę tego wydarzenia,
wspomniał o odpowiedzialności za dobre
imię klasy i szkoły oraz o nowych obowiązkach wynikających z bycia uczniem.
Wyraził nadzieję, że każdy z pierwszoklasistów zapisze kartę historii pobytu
w Jedynce w sposób godny, pracując nad
doskonaleniem własnego charakteru, dążąc do zdobywania wiedzy i odkrywając
wciąż na nowo tajniki nauki. Pierwszoklasistów powitała także przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego Inga Kunka.
Sprawdzianem gotowości do stania się
pełnoprawnym uczniem Jedynki był występ przed zgromadzoną publicznością.
Pierwszaki zaprezentowały się w przedstawieniu zatytułowanym „Smerfy w szkole.”
Po barwnym montażu słowno-muzycznym nadszedł czas na najważniejszą część
uroczystości, czyli ślubowanie. Uczniowie
zobowiązali się być dobrymi Polakami,
sprawiać radość rodzicom i dbać o dobre
imię klasy oraz szkoły. Tym razem ślubowanie nie ominęło także rodziców, którzy
zapewnili, że będą doceniać swoje pociechy i cieszyć się ich dzieciństwem, pamiętając, jak szybko mijają szkolne lata.
Uroczysty moment pasowania na ucznia
przed dotknięcie przez dyrektora Zbigniewa Zielińskiego magicznym ołówkiem ramienia każdego z pierwszaków wywołał
wzruszenie nie tylko wśród dzieci, ale także ich najbliższych.

Wynajmę plac i kupię działkę
około 4000m2
pod działalność gospodarczą
w Brzezinach.
tel.503602012

W tym wyjątkowym dniu nowi członkowie społeczności uczniowskiej otrzymali dyplomy, tarcze szkolne, legitymacje, a od trzecioklasistów upominki. Były

gratulacje, fotografie i oczywiście słodki
poczęstunek.
g.k.
Fotorelacja str. IV

Konkurs: Marzycielska Poczta

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
przyłącza się do akcji Marzycielska Paczka.
Akcja narodziła się pod koniec 2009 roku. Co jakiś czas
zamieszczane są na stronie internetowej Marzycielskiej Poczty
profile chorych dzieci z całej Polski, które kochają dostawać
tradycyjne listy i kartki.
Marzycielska Poczta nie jest akcją jednostronną i w tym tkwi jej
wielka moc. Chore dzieci oraz ich rodzice, w miarę możliwości
zdrowotnych i finansowych, odpisują na przesyłki, a najczęściej
pozostawiają w swoich profilach imienne podziękowania za każdy
list, kartkę lub prezent. Dzieci często fotografują się z otrzymanymi
przesyłkami. Dla osób, które wysłały coś od siebie, jest to niezwykle
poruszające. Marzycielska Poczta jest prowadzona wyłączenie
przez wolontariuszy.
W związku z tym nasza placówka apeluje do przedszkoli
w naszym rejonie, jak i uczniów klas od 0 do 3 klasy podstawówki
o dostarczanie listów, lub też rysunków (technika dowolna) do
naszej placówki do dnia 16 listopada 2016 r. następnie biblioteka
zorganizuje wystawę prac i przekaże pocztą prace chorym dzieciom.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
serdecznie zaprasza na wystawę "Droga do Polski", która składa się z 21
plansz i prezentuje polską drogę do niepodległości w 1918 roku. Narracja
dociągnięta zostaje do 1923 roku, do momentu ustanowienia granic.
Jest to typowa wystawa edukacyjna.
Wystawę będzie można oglądać od 8 listopada 2016 r. w budynku
Biblioteki.
serdecznie zapraszam
Danuta Bączyńska
dyrektor Biblioteki w Brzezinach
http://mbp-brzeziny.eu/
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Ślubowanie w Bogdance

0,5 km nowych
wodociągów
Zakończyły się już prace przy budowie nowych wodociągów o łącznej długości 478
metrów. Za kwotę około 60 tys. zł wybudowano łącznie trzy odcinki – 70-metrowy w Buczku, 126 m w Jordanowie i 281 m
w Rochnie. Obecnie sprawdzana jest ich
szczelność. Oddano też wodę, która nimi
popłynęła, do badań laboratoryjnych.

28 października do społeczności Szkoły Podstawowej w Bogdance uroczyście
przyjęto pierwszoklasistów.
Pierwszaki złożyły ślubowanie na
sztandar Rzeczpospolitej Polskiej, a dyrektor Danuta Grzejszczak uroczyście
pasowała ich na uczniów i wręczyła legitymacje szkolne. Następnie nowo
przyjęci pierwszoklasiści przy pomocy
kolegów i koleżanek z klasy IV: Natalii
Nowaczyk, Julii Rubaj i Oskara Łapki
pochwalili się swoimi talentami w programie artystycznym, nad przygotowaniem którego czuwała ich wychowawczyni Marta Jendrzejewska. Uczniowie
otrzymali także słodkie prezenty, które w imieniu wójt Barbary Hojnackiej
wręczył jej zastępca Lechosław Adamczyk. Słodkości w imieniu emerytowanych nauczycieli przekazała też Helena
Kusiak.

Ten dzień był wielkim wydarzeniem
dla ośmiorga uczniów klasy pierwszej:
Jagody Golińskiej, Mai Wiktorek, Karoliny Sękowskiej, Małgorzaty Kazimierczak, Weroniki Jaworskiej, Amelii
Zuchora, Krystiana Chórnego oraz Sebastiana Plichta.
TOM

Łącznie sieć wodociągowa na terenie gminy Brzeziny liczy 129 km. W posiadaniu samorządu gminnego znajduje
się także ujęcie wody w Dąbrówce Dużej oraz cztery stacje uzdatniania wody:
w Przecławiu, Paprotni, Jaroszkach i Gałkówku Kolonii. W tym ostatnim obiekcie
rozpoczęły się właśnie gruntowne prace
termomodernizacyjne.
TOM

Rozpoczyna się budowa drogi w Poćwiardówce
Na terenie gminy Brzeziny rozpoczyna
się właśnie ostatnia w tym roku duża inwestycja drogowa. Za kwotę około 600 tys.
zł zostanie przebudowanych 1,5 km drogi
w Poćwiardówce. Na istniejącej warstwie
asfaltu zostanie tu położona nowa warstwa bitumiczna. Droga zostanie również
poszerzona do 4,5 m, poprawione zostaną
również pobocza. W ramach tej inwestycji, na odcinku 800 m biegnącym wzdłuż
zabudowań, powstanie też chodnik. Prace
mają potrwać do końca listopada.
TOM

Halloween w "Świetliku"
3. 11. 2016 r.

III

„Duchy, zmory i potwory" zagościły 28
października w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik".
Tego dnia organizowano tu bowiem
zabawę z okazji anglosaskiego święta
„Halloween". „Jesteśmy w Unii Europejskiej i powinniśmy tłumaczyć dzieciom
inne kultury, aby nie były dla nich obce”
– wyjaśnia wychowawczyni Karolina Józwik. Oczywiście, w brzezińskiej świetlicy środowiskowo-terapeutycznej celebruje się w większości polskie zwyczaje, m.in.
andrzejki, mikołajki, ostatki, topienie marzanny czy noc świętojańską. „Halloween" od lat cieszy się jednak powodzeniem
wśród najmłodszych, dlatego w „Świetliku" nie mogło zabraknąć „upiornej"
dyskoteki z licznymi konkursami, wykonywania lampionów z dyni oraz okolicznościowej, edukacyjnej gazetki, aby
każdy mógł się dowiedzieć, skąd wywodzi się ten zwyczaj.
TOM

Wędrowcy
z Lipin pamiętali
o ofiarach wojny
„Wędrowcy z Lipin" to gromada zuchowa należąca do brzezińskiego hufca im.
Aleksandra Kamińskiego, którą opiekuje się pwd. Bożena Kosuda. Jedną z tradycji zuchów z Lipin jest odwiedzanie
przed dniem Wszystkich Świętych miejsca pamięci narodowej położonego w lesie
wiączyńskim. W tym roku miała miejsce
trzecia taka wizyta przy pomniku upamiętniającym Polaków pomordowanych
przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Zuchy wraz ze swoim opiekunem
i przy wsparciu Anety Słabej uporządkowały teren wokół pomnika, zapaliły znicze oraz złożyły wieniec.
TOM
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