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Plany inwestycyjne miasta na 2017 rok
Miejscy radni otrzymali prowizorium budżetowe na 2017 rok. Wielostronicowa informacja zawiera m.in. zestawienie planowanych
w przyszłym roku inwestycji.
Jedną z ważniejszych ma być ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach,
zakładająca modernizację energetyczną budynku Przedszkola nr 3, Gimnazjum oraz
Szkoły Podstawowej nr 1. Zgodnie z założeniami w Przedszkolu nr 3 planowana jest
kompleksowa termomodernizacja obiektu
łącznie z wymianą wyposażenia: drzwi zewnętrznych, okien oraz wymianą źródła ciepła z pieca węglowego na przyłącze do sieci miejskiej wraz z budową węzła cieplnego.
To z kolei wymusza wymianę wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej. W budynku brzezińskiego
Gimnazjum także przewidywana jest termomodernizacja obiektu obejmująca wymianę
drzwi zewnętrznych i okien wraz z ociepleniem części podłogi i modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej. W Szkole Podstawowej nr 1 termomodernizacja obejmie wymianę drzwi

zewnętrznych, okien oraz wymianę źródła
ciepła z pieca węglowego na przyłącze sieciowe wraz z budową węzła cieplnego (już
w tym roku) oraz wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.
W ramach przyszłorocznych inwestycji
kontynuowany będzie drugi etap tegorocznego zadania obejmującego przebudowę infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego
i Małachowskiego. Wniosek na tę inwestycję
został złożony do rządowego Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych popularnie nazywanego „schetynówką” i pozytywnie przeszedł ocenę. Kolejną inwestycją
ujętą w prowizorium jest remont chodnika
w ulicy św. Anny od ul. Reformackiej do ul.
Wodociągowej z wyłączeniem części chodnika wybudowanego dwa lata temu w okolicy skrzyżowania z ulicą Andersa i Sportowej,
a także fragmentem chodnika wybudowanego po wschodniej stronie od kościoła św.
Anny do TBS-u ze środków popowodziowych. W ten sposób kolejny fragment miasta zyska nową nawierzchnię chodników.
c.d. na str.5
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Pracownice MOPS
wyróżnione przez
marszałka
str.3
Renata Kobalczyk oraz Jadwiga Józwik
z brzezińskiego MOPS zostały wyróżnione
przez marszałka województwa.

Młodzież z Koluszek
i Brzezin wystąpiła
dla Adasia
str.15

Ryszard Śliwkiewicz delegatem
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
3 października w Muzeum Historii Żydów
Polskich odbyła się I inauguracyjna sesja
II kadencji Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów 2016- 2019. Na I sesji przyjęto
ślubowanie od 460 delegatów. Znalazł
się wśród nich Ryszard Śliwkiewicz, rekomendowany przez Społeczną Radę Seniorów w Brzezinach.
Podczas sesji poruszono zagadnienia związane m.in. z prawami osób starszych w społeczeństwie obywatelskim,
przyszłością polityki senioralnej w Polsce, sytuacją osób starszych w badaniach
Najwyższej Izby Kontroli, aktywnością
osób starszych, sytuacją materialną i dochodową emerytów i rencistów, a także monitoringiem programu „Bezpłatne leki dla 75+”. W sesji uczestniczyli

m.in. posłowie na Sejm Michał Szczerba,
Władysław Kosiniak - Kamysz, Rzecznik
Praw Obywatelskich Adam Bodnar, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof
Kwiatkowski.
Obywatelski Parlament Seniorów
jest oddolną, samorządową organizacją środowisk senioralnych powołaną
dla reprezentacji, rzecznictwa interesów, prowadzenia dialogu i tworzenia
płaszczyzny współpracy z parlamentem
i rządem w kreowaniu polityki senioralnej w Polsce. Jego delegaci wywodzą się
z przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów, gminnych i miejskich rad seniorów oraz innych organizacji senioralnych.
g.k.

Pokaz kotów rasowych
str.I

Gimnazjalna
Szkoła Dialogu
str.VIII,IX
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Mieszkańcy Powiatu
Brzezińskiego finalistami
wojewódzkich olimpiad
organizowanych przez
ŁODR zs. w Bratoszewicach
Powiat Brzeziński ma reprezentanta wśród laureatów „XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej”. Sebastian Rosiak – mieszkaniec gminy Dmosin,
uczeń ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu - pokonał 80 uczestników i zajął zaszczytne 5.
miejsce, wykazując się wiedzą z zakresu rolnictwa. Nagrody odebrał 17 listopada 2016 r.
w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach.
Anna Walczak - mieszkanka gminy
Dmosin i Elżbieta Olczyk - mieszkanka
gminy Jeżów zostały z kolei finalistkami
„XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy
o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”,
organizowanej przez ŁODR, w której wzięło
udział 69 uczestników. Wśród nich znaleźli
się uczniowie szkół rolniczych oraz mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu województwa łódzkiego.
Zgodnie z regulaminem, uczestnicy odpowiadali na 35 pytań testowych. Wręczenie nagród nastąpi podczas finału olimpiady,
który odbędzie się 24.11.2016 o godz. 10.00
w Centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego zs. w Bratoszewicach.
Fi na l istom
obu
ol i mpiad
GRATULUJEMY!

Z wielkim żalem żegnamy wspaniałego pedagoga, nieocenionego nauczyciela
chemii i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach (1974-1982)
PROFESOR JADWIGĘ JABŁOŃSKĄ,
która odeszła do Domu Miłosiernego Ojca, a Najbliższym, dotkniętym smutkiem
i żałobą, składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Starosta Brzeziński Edmund Kotecki
Przewodniczący Rady Powiatu Marian Krasiński
Zarząd Powiatu w Brzezinach

Starosta Brzeziński wraz
z Powiatowym Urzędem Pracy
w Brzezinach
organizuje spotkanie
z przedstawicielami
Straży Granicznej dla
pracodawców oraz rolników
prowadzących gospodarstwa rolne
na terenie powiatu brzezińskiego
pt. „Zatrudnianie
cudzoziemców”,
które odbędzie się
28 listopada 2016 r. o godz. 10ºº
w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta w Brzezinach
przy ul. Sienkiewicza 16 (I piętro)
ogłoszenie płatne
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Pracownice MOPS wyróżnione przez marszałka
„Świetlik”. Z kolei Jadwiga Józwik w pomocy społecznej pracuje 38 lat, obecnie
jako specjalista pracy socjalnej na rejonie opiekuńczym. Jadwiga Józwik aktywnie bierze udział w różnych projektach,
m.in. w programach aktywizacji i integracji, gdzie współpracuje z klientami,
a także w projekcie systemowym „Aktywność mój atut”. Chętnie uczestniczy
w charytatywnych akcjach. Dodajmy, że
w ubiegłym roku tego typu wyróżnienie
otrzymała Ewa Rosik.
g.k.

Renata Kobalczyk oraz Jadwiga Józwik
z brzezińskiego MOPS zostały wyróżnione przez marszałka województwa.
W piątek 18 listopada w łódzkim Teatrze Jaracza odbyły się Wojewódzkie
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego.
Podczas organizowanych już po raz dziewiąty obchodów marszałek województwa
łódzkiego Witold Stępień wspólnie z wicemarszałkiem Dariuszem Klimczakiem
uhonorowali pracowników wyróżniających się w poszczególnych sektorach pomocy socjalnej, którzy jednocześnie byli
laureatami konkursów „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku
2016” oraz „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku
2016”, a także „Pracownik Wspierania
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Województwa Łódzkiego Roku 2016”.
Wśród wyróżnionych nie zabrakło pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzezinach. Renata Kobalczyk zajęła II miejsce w konkursie „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2016” , a Jadwiga
Józwik wyróżnienie w konkursie „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2016”. Renata Kobalczyk
– psycholog, zatrudniona w mops od
2012 roku, oprócz pracy na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brzezinach świadczy także pracę na rzecz uczniów szkół podstawowych, brzezińskich przedszkoli oraz
świetlicy środowiskowo-terapeutycznej

Serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu
śmierci EDWARDA SŁOMKOWSKIEGO
żonie i dzieciom z rodzinami
składają

koleżanki i koledzy z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach

Dyrektor oraz pracownicy Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji
DNIA SENIORA:
- Burmistrzowi Miasta Brzeziny
- Pracownikom Urzędu Miasta Brzeziny
- Nauczycielom i Uczniom Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach
- Zespołowi „Brzezinianki”
- Kołu Gospodyń Wiejskich z Witkowic
Szczególne podziękowanie kierujemy do właścicielki sklepu
„SZWALNIA” w Brzezinach za ufundowanie nagród dla zwycięzców
konkursu plastycznego „Mój niezwykły sąsiad 60+”

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na obrady XXXII sesji Rady Miasta
Brzeziny, która odbędzie się 24 listopada 2016 r. (czwartek)
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny
przy ul. Sienkiewicza 16.
Przedmiotem obrad będzie m.in.:
1. Informacja nt. prowizorium budżetowego Miasta Brzeziny
na 2017 r.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach bieżącego
funkcjonowania miasta.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Barucki
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VIII memoriał Stanisława Dorynia
W sobotę 12 listopada w sali Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odbył
się VIII turniej tenisa stołowego imienia Stanisława Dorynia pod patronatem Starosty
Brzezińskiego. Organizatorem zawodów
był Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy w Brzezinach przy udziale Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Łodzi.
Impreza zgromadziła około czterdziestu
uczestników z całego województwa łódzkiego. Wśród nich byli sportowcy, którzy grają regularnie oraz amatorzy. Celem turnieju
była popularyzacja tenisa stołowego wśród
dzieci i młodzieży, zachęcenie ich do uprawiania tego sportu oraz przede wszystkim
uczczenie pamięci zasłużonego dla Brzezin,
powiatu brzezińskiego i ziemi łódzkiej trenera i działacza tenisa stołowego. Zawody z ramienia Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego prowadził przewodniczący
Wydziału Gier i Dyscypliny Andrzej Nitek
oraz jako wolontariusze działacze MLUKS
Brzeziny. Zawody tradycyjnie poprzedziła
minuta ciszy poświęcona zmarłym w ostatnich latach zasłużonym działaczom tenisowym w naszym regionie. Tenisowej rywalizacji przyglądał się wicestarosta brzeziński
Roman Sasin. Uczestnicy zostali podzieleni na pięć kategorii wiekowych. W kategorii chłopców Żak/Młodzik najlepszy okazał
się Kacper Latocha z PiKTS Wobistal Piotrków Trybunalski, który w wielkim finale
wygrał z Oskarem Lipą z ULKS Moszczenica. Na najniższym stopniu podium stanął
Kacper Mikulski (MUKS Włókniarz Pabianice). W kategorii chłopców Kadet/Junior
bezkonkurencyjny okazał się Paweł Ryś
z ULKS Moszczenica. Drugie miejsce przypadło Miłoszowi Polakowi (UMKS Moszczenica), a trzecie Marcelowi Kołdrzakowskiemu z MKS Jedynka Łódź. W zawodach
brały udział również dziewczęta. W kategorii Młodziczki/Kadetki najlepsza okazała się
Magdalena Chmielewska (PiKTS Wobistal
Piotrków Trybunalski), która w decydującym meczu pokonała Marcelinę Gralewską z LKS Koluszki. Trzecie miejsce przypadło Weronice Budzisz z ULKS Moszczenica.
W kategorii Juniorek/Seniorek najlepsza była
brzezinianka Sandra Kaczyńska reprezentująca UKS Fungis Maków. Drugie miejsce
przypadło Karinie Kuwerskiej (ULKS Moszczenica), a trzecia była Magdalena Włodarczyk z ULKS Moszczenica.

Niezwykle emocjonująca okazała się rywalizacja w kategorii Open Seniorzy. Mistrzowskiego tytułu z poprzedniego roku
nie obronił Damian Rybak, który nie mógł
wystąpić w zawodach. Tym razem na najwyższym stopniu podium stanął kilkukrotny zwycięzca memoriału, zawodnik MLUKS
Brzeziny i syn patrona turnieju Roman Doryń. Jego wyższość po zaciętej walce musiał uznać Łukasz Bobrowski (UKS Fungis
Maków). Trzeci był Robert Radwański (KS
Energetyk Łódź), a czwarty Rafał Walaszczyk reprezentujący barwy KS Energetyka

Łódź. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc
w poszczególnych kategoriach wiekowych
otrzymali okazjonalne medale, dyplomy
oraz wartościowe nagrody rzeczowe sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach. Medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe wyróżnionym zawodnikom wręczyli
sekretarz MLUKS Brzeziny Błażej Piątkowski, trener/kierownik zawodów Jan Pudlarz,
wicestarosta brzeziński Roman Sasin i przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny
Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Andrzej Nitek.
Dawid Saj

„Jedni drugich brzemiona noście”
Ga 6,2

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim pracownikom socjalnym Miasta Brzeziny i ziemi
brzezińskiej życzymy zadowolenia i satysfakcji z pracy, której
wykonanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również
zrozumienia dla ludzkiej słabości oraz głębokiego przekonania,
że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostać
sam. Nie ma bowiem nic trudniejszego niż wziąć na swoje barki
współodpowiedzialność za los innego człowieka.

Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Zastępca Burmistrza Justyna Nowak
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Tadeusz Barucki
Radni Miasta Brzeziny
Pracownicy Urzędu Miasta

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej wydaje odzież codziennie
w godz. 9.00-13.00. Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży
Posiadamy łózeczko dziecięce z wyposażeniem

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

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.
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Plany
inwestycyjne
miasta na
2017 rok
cd. ze str.1
Największą inwestycją miejską będzie realizacja projektu pn. Ochrona
dziedzictwa historyczno - przyrodniczo- kulturowego miasta poprzez rewitalizację Parku Miejskiego w Brzezinach. Projekt obejmuje modernizację
i budowę ciągów komunikacyjnych
głównie w nowej części parku i ustanowienie na ich bazie ścieżki dydaktycznej z tablicami informacyjnymi, budowę alejki wzdłuż stawu od strony ul.
Kościuszki, montaż infrastruktury rekreacyjnej jak stoliki, ławki, stojaki na
rowery, planowana jest też budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz doposażenie m.in. w „kuter rybacki” placu
zabaw, zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni i nasadzenia nowej, montaż
budek lęgowych dla nietoperzy i ptaków, montaż infrastruktury sanitarnej
(kosze na śmieci czy toaleta), a także
montaż instalacji oświetleniowej i systemu monitoringu. Inwestycja powinna zwiększyć atrakcyjność parku oraz
poprawić bezpieczeństwo użytkowników. Miasto na tę inwestycję otrzymało
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 20142020 (ponad 770 tys. złotych) oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w wysokości blisko 500 tysięcy złotych.
Ponadto Zakład Usług Komunalnych
sp. z o.o. w Brzezinach planuje budowę
kanalizacji sanitarnej w ulicach Małczewskiej i Leśnej. Po wykonaniu kanalizacji w ul. Leśnej miejska spółka
zobowiązana jest do odtworzenia nawierzchni drogi, gdyż jej przebieg planowany jest w ulicy.
Ostateczna decyzja co do przeprowadzenia wymienionych inwestycji zależeć będzie od miejskich radnych. Prawdopodobnie budżet uchwalony zostanie
jeszcze w grudniu bieżącego roku.
g.k.

Marzycielska Poczta w Szkole Podstawowej nr 2

Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja polegająca na wysyłaniu tradycyjnych
listów i kartek do chorych dzieci. Wystartowała 12 października 2009 roku i nieustannie tętni życiem.
Uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach z zaangażowaniem przystąpili do tej szlachetnej akcji.
Pod kierunkiem swoich wychowawczyń
Justyny Cupryn, Ewy Pawlik, Anny Kmieć
oraz Anny Korzeniowskiej zapoznali się
z profilami chorych dzieci, umieszczonymi
na stronie internetowej i dokonali wyboru
dziecka, do którego chcą napisać list. Nie

Firma M&M oferuje:
Utrzymanie czystości
na obiektach
Odśnieżanie chodników,
placów, chodników,
parkingów oraz dróg
wewnętrznych,
opieka nad grobami,
prace porządkowe
po budowach.
Darmowa wycena u klienta.
Serdecznie zapraszamy
do współpracy

782-104-201

było łatwo, ale ostatecznie jako adresatów
listów wybrali swoich rówieśników: Martynkę Kurek, Kasię Krupę, Krzysia Majkę i Tobiasza Nowickiego. Do nich właśnie
napisali o sobie, swoich zainteresowaniach,
pasjach, o swojej szkole i codziennym życiu. Wyrazili nadzieję, że dostaną odpowiedź i korespondencja nie skończy się na
jednym liście. Niektórzy dodali do listu
drobne upominki wykonane własnoręcznie albo przedmioty podarowane ze swoich kolekcji. W listach pojawiły się słowa
wsparcia i otuchy dla dzieci i ich rodziców,
wzruszające życzenia powrotu do zdrowia
i pełni sił.
Mamy nadzieję, że listy uczniów z brzezińskiej Dwójki sprawią radość i wywołają
uśmiech na twarzach dzieci z Marzycielskiej Poczty.
g.k.

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

tel. 663 742 876
537 048 469

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach
wynajmie lokal użytkowy przy ul. Sportowej 30 w Brzezinach
o powierzchni ok. 47 m2 z przeznaczeniem
na usługi nieuciążliwe (Mnu). tel. 46 874-46-08
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Ekologia i przyroda w Dwójce

W Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach
prowadzone są systematyczne działania kształtujące wiedzę, nawyki i postawy ekologiczne oraz przyrodnicze. Od początku istnienia szkoły funkcjonuje w niej
koło Ligi Ochrony Przyrody (LOP). Należą do niego starsi uczniowie, którzy podczas cotygodniowych spotkań rozwijają
swoją wiedzę o przyrodzie Polski i regionu, uczą się zachowań i postaw mających
na celu ochronę środowiska. W bieżącym
roku szkolnym wszyscy uczniowie szkoły,
także z klas młodszych, włączyli się w realizację ogólnopolskiego programu „Zbieraj
baterie”, do którego przystąpiła szkoła. Poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną uczniowie
zachęcani są do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi – bateriami i akumulatorami oraz przekonywani do
przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.
W szkole prowadzona była także zbiórka zużytych i zepsutych telefonów komórkowych, które jako elektroodpady nie

trafiły na miejskie wysypisko, lecz do specjalnej firmy recyklingowej, zajmującej się
ich utylizacją. Uzyskane z tej akcji pieniądze przekazano na cel charytatywny – leczenie małego mieszkańca Brzezin – Adasia Kernera.
Uwrażliwianie dzieci na krzywdę ludzką i pomoc potrzebującym są na stałe wpisane w program wychowawczy Dwójki. Od
wielu już lat takie właśnie działania podejmuje szkolne koło Polskiego Czerwonego
Krzyża (PCK). Członkowie tego koła angażują się w coroczne akcje charytatywne organizowane na terenie miasta, takie

jak zbiórka pieniędzy i żywności dla dzieci
z najuboższych rodzin. Uczniowie uczą się
zasad tolerancji, współpracy, bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.
Poznawanie ojczystej przyrody, kształcenie wrażliwości młodych ludzi na jej
piękno i bogactwo, było jednym z celów
zorganizowanego w szkole konkursu dla
uczniów klas czwartych na najciekawszy
zielnik: ,,Znam drzewa i krzewy polskich
lasów”. Przygotowane i poddane ocenie
prace zawierały dwadzieścia zasuszonych
okazów liści lub pędów drzew i krzewów
leśnych wraz z nazwami gatunkowymi,
a także opisem miejsca zbioru i charakterystycznymi cechami budowy. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła uczennica klasy
IVa Aleksandra Rdesińska. Miejsce drugie
przyznano ex aequo Oskarowi Ciecierskiemu i Mateuszowi Zielińskiemu z klasy IVc.
Miejsce trzecie zostało przyznane za prace
dwóch uczennic: Wiktorii Żaby z IVb i Zuzanny Durańskiej z klasy IVa.
Wszystkie szkolne działania z zakresu
edukacji ekologicznej są szczególnie ważne
we współczesnym świecie. Zapoznawanie
dzieci z różnorodnymi problemami ochrony środowiska i wdrażanie ich w konkretne
działania ekologiczne jest w „Dwójce” systematycznie prowadzone przez nauczycieli.
g.k.

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
Informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz nieruchomości położonych w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza
16 stanowiącej działki: nr 2841/12 przeznaczony do oddania
w najem na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni tj. od 14 listopada 2016r. do 5
grudnia 2016r.

„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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Pływanie niemowląt na brzezińskim basenie

Na Krytej Pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach prowadzone są zajęcia nauki pływania niemowląt i małych dzieci od
3 miesięcy do 4 lat. Półgodzinne zajęcia dla
każdej z czterech grup odbywają się w środy
w godzinach od godz. 16.30 do 19.30, a prowadzi je Adam Cygan, mgr wychowania fizycznego, trener II klasy pływania, członek
i założyciel Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt legitymujący się międzynarodowymi certyfikatami szkół nauki
pływania, m.in. szwedzkiej, amerykańskiej
oraz holenderskiej. Każde zajęcia prowadzi
dwóch instruktorów, z których jeden pokazuje ćwiczenie, a drugi pomaga rodzicom
i dzieciom w ich wykonywaniu. Liczebność
w grupie waha się od 5 do 8 uczestników.
Zajęcia w wodzie zapewniają dziecku
zarówno rozwój fizyczny jak i intelektualny, społeczny, ale i psychiczny. Dlatego zajęcia dla tak małych dzieci dają możliwość
wszechstronnego rozwoju. Woda wymusza
na dziecku aktywność ruchową, stymuluje rozwój i stanowi doskonałą profilaktykę dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
dotyczy to niemowląt z asymetrią funkcjonalną oraz dzieci z zaburzeniami napięcia
mięśniowego. Na późniejszym etapie rozwoju pływanie pozwala uniknąć ryzyka
powstania wad postawy i zaburzeń układu krążenia. Dzieci stają się odporniejsze
na infekcje, zaczynają szybciej raczkować
i chodzić. Ćwiczenia w wodzie mobilizują
dzieci do pokonywania trudności związanych ze stresem, nowym doświadczeniem,
zmęczeniem, oswajają z poczuciem sukcesu
i porażki. Dziecko staje się silniejsze, łatwiej
pokonuje przeszkody i podejmuje nowe

wyzwania. Nauka pływania dla niemowląt i małych dzieci to także doskonała zabawa. Dzieci obdarzają rodziców zaufaniem,
a wspólnie spędzony czas zacieśnia więzy
rodzinne. Nawyki wykształcone w wieku niemowlęcym owocują w późniejszym
okresie rozwoju dziecka stałą potrzebą aktywności fizycznej, co z kolei jest doskonałym sposobem spędzania czasu wolnego.

„Dzieci pływające od pierwszych miesięcy
życia wykazują lepszą adaptację w nowym
środowisku i akceptację dla zmieniających
się warunków zewnętrznych oraz nowych
sytuacji. Chętniej i odważniej podejmują wyzwania. Wczesne pływanie jest bez
wątpienia zdrowe, przyjemne i z każdego
punktu widzenia pożądane” – mówi Adam
Cygan.
Nauka pływania to także doskonała lekcja dla rodziców, którzy uczą się bezpiecznego poruszania się i trzymania dziecka
w wodzie, pomagają dziecku bezpiecznie
zdobywać nowe doświadczenia. Pierwsze
zajęcia to oswojenie się z wodą i oddychaniem, a pod koniec początkowego cyklu
obejmującego 10 zajęć przychodzi czas na
nurkowanie. Wszystko jednak zależy od
indywidualnych predyspozycji dzieci. Później wykonywane są zeskoki, dopływanie
do brzegów czy też zeskoki z nurkowaniem.
Natomiast w starszych grupach dzieci uczą
się wykorzystywać różne przedmioty wypornościowe do nauki pływania.
Karnet obejmujący 10 zajęć kosztuje 200
złotych plus bilet dla dorosłego opiekuna
zgodnie z cennikiem, gdyż w każdych zajęciach z dzieckiem uczestniczy rodzic lub
opiekun.
g.k.
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Koncert z okazji święta Odzyskania Niepodległości

We wtorek 15 listopada o godz. 17.00
w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach odbył się koncert z okazji święta Odzyskania Niepodległości. Przybyłych gości, wśród których był
m.in. przewodniczący Rady Miasta Tadeusz

w wykonaniu chóru szkolnego prowadzonego przez Macieja Wójcikowskiego. Po
występie chóru zaprezentowali się uczniowie instrumentaliści. Wykonywane utwory przeplatały się z wierszami w wykonaniu
Hanny Łubisz, Aleksandry Wosińskiej, Anastazji Cegielskiej i Ingi Kunki. Wśród wykonawców nie zabrakło duetów, kwartetów
i zespołów wokalnych.
g.k.

Barucki, powitała dyrektor Joanna Paprocka. W półtoragodzinnym koncercie prowadzonym przez Ingę Kunkę i Sylwię Jerzynę
wystąpili uczniowie szkoły. Koncert rozpoczęła „Rota” oraz pieśni „Przybyli ułani
pod okienko” i „Marsz Pierwszej Brygady”

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.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Łowicz informuje, że ze względu na prowadzone prace eksploatacyjne
nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości :
1.12.2016r. w godz. 8:00 do 16:00 : Osiny PGR , Osiny Dmosin , Zarębów , Wierzbówka Młyn .
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Ślubne Drogowskazy na 2017 rok
Wedding należąca do brzezinianki Katarzyny Starzyńskiej. Event rozpocznie się w czwartek 1 grudnia o godzinie
17:00. W sali Igraszka pojawią się wystawcy z różnych dziedzin ślubnej profesji. Będzie to przede wszystkim wieczór darmowych porad i podpowiedzi.
O godzinie 18:00 rozpocznie się pokaz
mody ślubnej, a zaraz po nim goście
będą mogli wziąć udział w specjalnym
konkursie, podczas którego będzie
można wygrać atrakcyjne ślubne nagrody, takie jak m.in. kwiatowa kolia ręcznej roboty, voucher na makijaż próbny,
voucher z 50% rabatem na zakup smokingu/garnituru ślubnego, gładki welon
W najbliższy czwartek i piątek 1 i 2 grudnia w sali Igraszka przy ulicy Kilińskiego
3 w Łodzi odbędą się dwudniowe targi
„Ślubne Drogowskazy”, podczas których
każdy bezpłatnie będzie mógł skorzystać z porady ekspertów i specjalistów
oraz bliżej przyjrzeć się trendom ślubnym na nowy 2017 rok. To będą jedne
z najbardziej nietypowych targów ślubnych w naszym województwie.
Nasze zainteresowanie imprezą wynika z faktu, że jej głównym organizatorem jest firma Cinta Business &
„NIE W MIEŚCIE I NIE NA PRERII,
JEŚLI SYLWESTER, TO TYLKO
W SYBERII".

Serdecznie zapraszamy

na BAL SYLWESTROWY
2016/2017, który odbędzie się
w DOMU WESELNYM

„WIKTORIA"
w Syberii 17.

Kontakt tel.:
513 006 418, 512 462 188

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

o długości 2,5 metra, organizacja wesela przez profesjonalną konsultantkę,
voucher na fryzurę próbną, voucher na
tort weselny z bitej śmietany dekorowany żywymi kwiatami. Warto dodać,
że weselne torty to autorskie wypieki
kolejnej brzezinianki – Moniki Maryniowskiej. Następnie odbędzie się kolejny pokaz mody, a na godzinę 21:00
przewidziano pokaz barmański. Drugiego dnia ślubnych targów rozkład wygląda podobnie, jednak o godzinie 21:00
na wszystkich gości czekać będzie specjalny tort, szampan i niespodzianka.
Zakończenie eventu przewidziano na
godzinę 22:00.
Dawid Saj
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Wspólnie przeciwko wykluczeniu
Podczas konferencji „Dzielnicowy bliżej
nas”, która odbyła się 23 sierpnia, jednym
z prelegentów był Mirosław Wojciechowski
z Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
Podczas swojego wystąpienia powiedział:
„Dzielnicowy jest sprzymierzeńcem w walce z wykluczeniem społecznym – nic bardziej trafnego. Tylko wspólne działania wielu podmiotów i osób, w tym dzielnicowych,
mogą przynieść pozytywne efekty w wymiarze sukcesów społecznych.” Ochotnicze Hufce Pracy zajmują się osobami często bardzo zdolnymi, którym z różnych
przyczyn się nie powiodło, a które chcą realizować obowiązek szkolny w połączeniu
z przygotowaniem zawodowym. Oferują
im również wsparcie w integracji społecznej, rozwiązywaniu problemów sytuacji życiowych, uzyskiwania zatrudnienia oraz
organizowania czasu wolnego. W związku
z tym 15 listopada w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach na zaproszenie komendanta powiatowego Cezarego Petrusa
odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli dzielnicowi, pedagodzy szkolni oraz
przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi. Mirosław Wojciechowski i Kinga Gudanis przy

Skuter od „Groszka"

O dużym szczęściu może mówić mieszkaniec Brzezin, który wygrał jeden z dziesięciu skuterów w loterii paragonowej sieci
„Groszek". „Wystarczyło tylko zrobić zakupy
za 30 zł i wysłać smsa pod wskazany numer”
– wyjaśnia przedstawiciel sieci Jarosław Borowiecki. „W Brzezinach >>Groszek<< funkcjonuje od lipca” – informuje współwłaściciel
sklepu Marek Rudniak. W tym czasie wiele
razy zakupy robił tu obecny właściciel skutera, którego sms okazał się szczęśliwy.
TOM

pomocy prezentacji multimedialnej „Organizacja procesu kształcenia i wychowania”
przybliżyli zebranym temat zdobywania wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP.
W bardzo fachowy sposób tłumaczyli, że jest
ono jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach
polskiego systemu oświaty. Wyjaśniali do
jakiej grupy wiekowej i w jakim celu skierowane jest tego typu kształcenie. Przedstawiali w jakim zakresie OHP udziela wsparcia uczestnikom takiego kształcenia i jakie
korzyści z tego wynikają na przyszłość. Ponadto Mirosław Wojciechowski jako główny specjalista ds. kształcenia i wychowania
przedstawił zebranym zadania edukacyjno-wychowawcze Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP realizowane przez 16 hufców
pracy, w których opieką objętych jest ok. 2,1
tys. uczestników w wieku 15-18 lat. Wszyscy
zebrani zgodnie przyznali, że jest to bardzo
duża liczba osób i ogromne pole działania
na przyszłość w celu ograniczenia zjawiska
wykluczenia i niedostosowania społecznego
dzieci i młodzieży.
g.k.

Spotkanie z pisarką
w bibliotece
Magdalena Zarębska to autorka licznych
przygodowych książek dla dzieci i o trudnym wyborze własnej drogi życiowej dla
dorosłych. Pisarka przyjechała w ubiegłym
tygodniu do Brzezin spotkać się z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Magdalena Zarębska opowiadała o swoich książkach uczniom ze Szkoły Podstawowej w Bogdance. Pisze ona zarówno
o rodzinnym Wrocławiu, czasach PRL, jak
i koniach. Jest autorem m.in. „Jak Maciek
Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu wędrował", które zostało ogłoszone książką roku
2013. „Takie spotkania, kiedy dzieci widzą
osobę z pasją, są bardzo potrzebne” – wskazywał polonista z Bogdanki Bartosz Pająk.
Niełatwo jest zostać pisarzem. „Mnie bardzo wiele czasu zajęło uwierzenie we własne
siły” – mówiła Magdalena Zarębska. „Efektem spotkania było też to, że pewna grupa
dzieci po rozmowie z pisarką zapisała się do
naszej biblioteki” – informuje Maria Witkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
TOM

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
serdecznie zaprasza na wystawę „Droga do Polski„. Składa się z 21
plansz 90×135 i prezentuje polską drogę do niepodległości w 1918 roku.
Narracja dociągnięta zostaje do 1923 roku, do momentu ustanowienia
granic. Jest to typowa wystawa edukacyjna.
Wystawa wypożyczona z Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi

Serdeczne wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci
Jadwigi Jabłońskiej
wieloletniego nauczyciela, byłego dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach
rodzinie i wszystkim najbliższym
składają
Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta
Zastępca Burmistrza Justyna Nowak
Przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Tadeusz Barucki
Radni Miasta Brzeziny
Pracownicy Urzędu Miasta
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Skarga do … Boga…
Dnia 12 listopada ostatni raz pożegnałem moją żonę Małgosię. Niby wszystko odbyło się normalnie – żałobna msza,
słowa kapłana pełne współczucia i empatii – a jednak mam do siebie żal, że nie udało mi się spowodować, aby ta
smutna ceremonia miała swój początek w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, a nie w kaplicy cmentarnej.
Mając świadomość, że będzie duża rzesza żałobników zabiegałem o to, ale tłumaczono mi: „że leży to w kompetencji
Kurii …, że chodzi tu o bezpieczeństwo ludzi…, że tak stanowi obecne prawo”.
Jako były radny, samorządowiec i człowiek który współuczestniczył w ustanawianiu prawa w tym mieście odpuściłem sobie wiedząc, że łatwiej oczekiwać łaski i cudu od Boga, niż zrozumienia i współczucia od ludzi.
Tylko Dobry Boże, moje starania nie były podyktowane troską o siebie i Rodzinę, a troską o żałobników, którym być
może przyjdzie żegnać Małgosię w deszczu, śniegu lub wietrze. Niestety to COŚ, co zaprojektowano, wybudowano
i nazwano kaplicą cmentarną dobre jest na uroczystości pogrzebowe np. w Łodzi, gdzie średnia liczba żałobników to
15-30 osób, a nie w takim miejscu jak Brzeziny z przyległymi wioskami, gdzie w pogrzebach uczestniczą dziesiątki
osób, ludzi zżytych z sobą i znających się często od dziecinnych lat.
Maja skarga Dobry Boże jest podyktowana troską o tych wszystkich, którzy jutro i w przyszłości będą żegnać swoich
bliskich, aby mogli czynić to godnie, a nie w warunkach urągających ludzkiej godności.
Pisząc to myślę sobie ile modlitw i jak wielka musi być ich siła, by ludzie odpowiedzialni za naszą OSTATNIĄ DROGĘ stworzyli naszym bliskim i przyjaciołom godne warunki naszego pożegnania. Idąc dalej w swej skardze do Ciebie Dobry Boże, mam jeszcze jedną prośbę – chciałbym by powrócił dawny dobry zwyczaj odprawiania Mszy św. na
ołtarzu polowym w dniu Wszystkich Świętych, aby wszyscy ludzie zgromadzeni na brzezińskim cmentarzu mogli
słyszeć słowa Ewangelii i aby głos kapłana docierał do wszystkich, a nie tylko do garstki wybrańców zgromadzonych
w pobliżu cmentarnej kaplicy. Zwłaszcza, że dzisiejsza technika pozwala na nagłośnienie całego cmentarza…
Myślę Dobry Boże, że jeśli wszyscy ludzie, którym na sercu leży przywrócenie zwykłej ludzkiej godności i powrót
do dawnych dobrych tradycji umacniających naszą wiarę, zaczną zanosić do Ciebie swoje prośby w modlitwach,
Ty spowodujesz, że to o czym mówi się w naszych domach, dotrze do tych, którzy odpowiadają za kształtowanie
i umacnianie naszej wiary. To oni z katolickiego obowiązku powinni nam zapewnić godne i ludzkie warunki modlitwy i Ostatniego Pożegnania…
Jeszcze raz dziękuję Ci Dobry Boże, że wysłuchałeś mojej modlitwy i dałeś Małgosi i nam wszystkim piękny słoneczny dzień w dni Jej ostatniej drogi do Ciebie…
Pokładający w Tobie ludzką nadzieję
Stefan Zasada
Artykuł sponsorowany

Maria Dmowska
zdobyła kolejny puchar
W niedzielę 20 listopada w Końskich
odbył się III Ogólnopolski Turniej Karate Shinkyokushin o Puchar Ziemi
Koneckiej, w którym swoją reprezentację wystawiła Akademia Sztuk walki Fight And Win z Brzezin. Utytułowana zawodniczka Maria Dmowska nie
zawiodła i po raz kolejny, zdobywając
puchar, udowodniła, że w swojej kategorii nie ma sobie równych w Polsce.
Gratulujemy.
g.k.

Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
95-060 Brzeziny, ul. Głowackiego 7/11 tel/fax 46 874-41-22
ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonywanie stałej kompleksowej obsługi i konserwacji
oraz pogotowia technicznego instalacji wod.-kan., c.o., c.w.u.
Materiały przetargowe można nabyć w biurze Spółdzielni do dnia 30.11.2016.
Zastrzega się możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn".

"Akcja sterylizacji psów i kotów"

Gabinet Weterynaryjny
"Saba" Lasockich 32 w dn. 14.11. - 30.11.2016 r.
Ceny promocyjne ! Zapisy: tel. 609 680 272
lub osobiście w gabinecie. Zapraszamy !
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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 VW SHARAN 1.9 diesel 115 KM,
2001 r., 606 732 384
Usługi
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
TAXI – TWOMAR całodobowo 8 + 1, ,
608 33 44 55 ,rabaty, cena umowna
TAXI ROBSON – 532 233 303
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
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
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno - kanalizacyjnymi
i c.o. poprowadzi budowy, 604 381 688
MATEMATYKA fizyka, chemia, 664 626 854
AUTOLAWETA, pomoc drogowa, przewóz
maszyn, 502 592 035
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600 086 995
BETONOWE wylewki agregatem, 608 577 428
DOCIEPLENIA, ocieplenia poddaszy, wykończenia, ceny miłe dla ucha, 608 661 045

PRANIE dywanów, mebli tapicerowanych, tapicerki samochodowej, 505 590 588
SPRZĄTANIE domów, mieszkań, biur – solidnie !, 576 045 924
FOTOBUDKA – idealna atrakcja na Twoją imprezę, www.selfie-room.pl, 502 890 833
MATEMATYKA – korepetycje, 515 779 048
MATEMATYKA – korepetycje, 789 155 704
J. ANGIELSKI – korepetycje, 789 155 704
REMONTY – docieplenia, 721 620 231
WYRÓB wykwintnych tortów okolicznościowych sposobem do-mowym, 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 61
ZŁOTA rączka, 721 958 081
REMONTY, gładzie, malowanie, 505 509 874
DAM-BEN wykończenia budowlane, dachy,
docieplenia, elewacje, poprawki, wnętrza płyty K-G, gładzie, glazura, terakota, 669 477 012
PRANIE ciśnieniowe – Lipiny, 601 30 23 29
KOMPLEKSOWE wykończenia wnetrz, przeróbki elektro-hydrauliczne, 514 723 688
KOREPETYCJE – j. Angielski, 604 377 746
DOCIEPLENIA elewacji i poddaszy, zabudowy
z płyt K-G, gipsy, podbitki dachowe, glazura,
terakota, 609 373 840
MATEMATYKA – 516 949 040
INOX-STYL Balustrady – Poręcze ze stali
nierdzewnej szlifowanej, 691 865 069

,,PERFEKCYJNY DOM” pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, meblowej, 887 258 364
HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961
PROFESJONALNE sprzątanie domów, biur,
661 181 610
ABC UBEZPIECZEŃ Joanna Kowalska zaprasza do nowego punktu ubezpieczeń na ulicy
Głowackiego 5, 510 725 850, 516 725 850
TAXI – 608 334 455
Praca
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C, 604 491 774
SZWACZKI zatrudnię, 601 914 090
SZWACZKI – Firma Odzieżowa, dobre
warunki, umowa o pracę, 506 188 477
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki ! Stała
praca, zatrudnienie, bardzo dobre warunki ,
miła atmosfera, 509 233 753
ZATRUDNIĘ presera, 601 733 551
PRASOWACZKĘ, Brzeziny, Okrzei 5,
661 121 966
ZATRUDNIĘ kierowcę na kraj kat. C+E,
weekendy wolne, 501 097 722
SZWACZKI zatrudnimy – stała praca, szycie
bluzek, sukienek, spo-dni, 604 797 243
KOBIETĘ do sprzątania, 722 395 452
ZATRUDNIĘ szwaczki i chałupniczki – sukienki, stała praca, reje-stracja, 501 373 316
ZATRUDNIĘ szwaczkę lub chałupniczkę,
516 846 790
SZWACZKI przyjmę, 508 363 845
ZATRUDNIĘ dekarzy i pomocników,
44 714 05 38
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809

SYLWESTER
w "Gościńcu"

Wola Łokotowa, 46 875 63 99

Już wkrótce będzie otwarta
nowa restauracja.
Bardzo miło nam
poinformować Państwa
o powstaniu Royal Kebab
w kolejnym mieście.
Wkrótce więcej informacji!
tel. 510 822 255.
Facebook: Royalkebab.Brzeziny
www.royalkebab.biz
Adres ul. Sienkiewicza 3.
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ZATRUDNIĘ pracownika do ekipy remontowej, 798 747 152
OSOBĘ do prasowania, 607 880 698,
572 638 345
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, 501 038 542
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, kraj, stała praca,
690 321 370
PRZYJMĘ szwaczki – praca przez cały rok,
509 869 237
NA mięsny zatrudnię (Nowosolna),
604 936 065
POSZYKUJĘ pracowników do prac remontowo – budowlanych, stała praca – atrakcyjne
wynagrodzenie, 501 284 258
ZATRUDNIĘ szwaczki oraz osobę do prac
pomocniczych, 602 475 488
SZWACZKI – chałupniczki, kurtka męska,
516 593 442
ZATRUDNIĘ na produkcję do stolarni 10,zł/h, ,882 928 505
EKSPEDIENTKĘ – spożywczy, dobre
warunki, 500 247 181
ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 448 129
HURTOWNIA budowlana „TOBARTUS” w Jeżowie zatrudni kie-rowcę kat. C oraz magazyniera, 601 692 302
ZATRUDNIĘ mechanika, samochody ciężarowe, na potrzeby własne, tel. 690 321 370
ZATRUDNIĘ pracownika do prac remontowo
– wykończeniowych, 606 697 886
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543 817
ZATRUDNIĘ do baru 2 kierowców i 2 kelnerki, 508 593 330
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E do przewozu
drobiu żywego, 605 731 767
„INSIDE” zatrudni szwaczki, stare Koluszki
7e, 602 776 665
Nieruchomości
SPRZEDAM działkę budowlaną 900 m2,
Brzeziny, ul. Polna, prąd, woda, 508 301 005,
601 305 357
SPRZEDAM własnościowe 50 m2, blok –
Reformacka 16, 502 218 623
SPRZEDAM M-4, ul. Kulczyńskiego,
691 884 131
SPRZEDAM dużą działkę budowlana,
Brzeziny, ul. Ludowa, 791 682 106

MIESZKANIE dwupoziomowe 120 m2,
blok z cegły, ul. Głowac-kiego – sprzedam,
42 235 17 28
MIESZKANIE 25 m2 sprzedam, 603 610 750
DOBRA cena – dom w budowie, 601 211 273
OKAZJA - 2 działki: 2064 m2 oraz 1337 m2
– uzbrojone, Brzeziny, ulica Mrocka, cena 59,zł./m2, 792 433 601
DZIAŁKĘ 10.000 m2 sprzedam tanio – Wola
Cyrusowa Kolonia, 600 645 944
WYNAJMĘ odnowione pomieszczenie 330
m2, możliwość pow. do 600 m2 po Klubie Fitness, 501 284 258
SPRZEDAM nowy dom podpiwniczony
z działką i garażem – Ro-gów, , 601 352 697,
internet: tobiks.gratka.pl
SPRZEDAM mieszkanie 3-pokoje z kuchnią,
IV p., 608 576 108
WYNAJMĘ/SPRZEDAM M3, 793 231 060
WYNAJMĘ pod magazyny lub produkcję od
40 do 600 m2, w bu-dynku szybki internet,
rozbudowany socjal, wygodny dojazd dla ku-riera i TIR, parkingi, idealne pomieszczenia
np. pod handel interne-towy, Brzeziny, ul.
Łódzka, 508 301 005
SPRZEDAM M3 – 39 M2, 728 239 176
ODDAM w użytkowanie 2 ha ziemi – Rogów,
694 984 901
SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, III p., ul.
Moniuszki, 664 811 218
POSIADAM do wynajęcia mieszkanie w
kamienicy – 32 m2, 600 732 113
SPRZEDAM mieszkanie 42 m2, 503 952 451
WYNAJMĘ mieszkanie 62 m2 – dwa pokoje w pełni umeblowane po remoncie,
607 747 787
M-3 Modrzewskiego Brzeziny – sprzedam,
501 615 173 wieczorem
SPRZEDAM M-6 parter, 886 423 100
TANIO sprzedam działkę rolno - budowlaną
3600m, 510 724 760
TANIO sprzedam działkę rolno - budowlaną
5200m, 510 724 760
WYNAJMĘ mieszkanie, 510 724 760
SPRZEDAM M-3 IV piętro, Żeromskiego 2,
796 383 224

SKUP bydła świń, macior, knurów,
726 879 139, 602 813 762
KUPIĘ zboże 608 746 876
ZIEMNIAKI jadalne, odpadowe, 604 15 55 44
SPRZEDAM węgiel, eko groszek, miał,
brykiet, pellet, 509 920 555
SKŁAD opału oferuje: drewno kominkowe
opałowe, pellet premium drzewny, brykiet.
Brzeziny, ul. Waryńskiego 62, 504 010 550
KUPIĘ siano, 509 233 749
WYPOSAŻENIE sali weselnej, 500 247 181
SPRZEDAM nowy aparat słuchowy,
691 279 289
SPRZEDAM kredens pokojowy, telewizor 28
cali, dekoder, 728 116 605
ŻYTO sprzedam, 516 061 980
SPRZEDAM paszowe ziemniaki, 509 562 783
FIGLORAJ – ul. Przedwiośnie 2G zaprasza:
codziennie od 12.00, na Andrzejki 29 listopada i na Mikołajki 6 grudnia od 17.00, wejście
30,- zł., tel. 669 973 928
PACZKI ŚWIĄTECZNE dla firm i osób prywatnych – wykonanie i dowóz. Ceny hurtowe,
537 063 606
SPRZEDAM rzymiankę, 665 945 768
SPRZEDAM materac wraz ze stelażem,
783 822 905
ŻYTO sprzedam, 516 061 980
SPRZEDAM piecyk węglowy, 662 935 101
SPRZEDAM jagnięta i jagnięcinę, 604 543 817
POTNE tanio drzewo, 537 843 600
SPRZEDAM wypoczynek – skóra, 886 423 100
SPRZEDAM kozę mleczną, 600 884 135
MLEKO kozie sprzedam, 600 884 135
SPRZEDAM krajzege i motorek 7,5 KV,
503 150 134
SPRZEDAM bojler 80L, 508 148 242
SPRZEDAM segment pokojowy, 795 275 764
SPRZEDAM maszyny stolarskie, heblarka –
grubościówka – 80cm, szlifierka do noży –
80cm, dłutownica łańcuszkowa, 661 469 363
SIANO kupię, 607 516 012
SPRZEDAM pianino – tanio, 600 469 529

Różne

Pediatra Elżbieta Wodzyńska, 693 016 604

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
NAGROBKI granitowe - piwnice Brzeziny ul.
Krakówek 34, 503 491 722 - Wojciechowski

GABINET PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5,
WIZYTY DOMOWE,

Sprzedaż drewna kominkowego
opałowego
504 288 286
Farmer sp. z o.o. w Brzezinach
zatrudni kierowcę kat C
z kartą kierowcy.
Kontakt telef. 504 184 065
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Bezbramkowy remis na zakończenie rundy
Bezbramkowym remisem zakończyło się
spotkanie 15. kolejki łódzkiej klasy okręgowej pomiędzy Startem Brzeziny a GKS
Bedlno. Po słabym w wykonaniu obu drużyn spotkaniu brzezinianie mogą mówić
o sporym pechu, ponieważ nie wykorzystali kilku nadarzających się okazji. Tym
samym podopieczni trenera Jacka Stańdo
w ostatnim meczu w tym roku podzielili się
cennymi punktami.
Nie tak z pewnością ostatni mecz
w 2016 roku czarno-czerwonych wyobrażali sobie kibice. Tego dnia od samego
rana w Brzezinach padał przelotny deszcz,
a przesiąknięte wodą boisko utrudniało
piłkarzom rozgrywanie meczu. Pojedynek
rozpoczął się od spokojnej gry z obu stron.
Przyjezdni nie rzucili się do agresywnego
ataku, tylko ze spokojem czekali na przeprowadzenie kontry. Brzezinianie po początkowym przestoju zaczęli stwarzać coraz groźniejsze sytuacje. Dobrych okazji
nie potrafili wykorzystać jednak Artur Poździej i Dominik Jedynak. Obaj piłkarze
zdecydowanie wyróżniali się na boisku,
zarówno w pierwszej jak i drugiej odsłonie. W zespole Startu brakowało w formacji ofensywnej Alexa Sesaya, który w pojedynkach biegowych nie dałby obrońcom
rywali żadnych szans. Mimo wszystko na
pierwszy rzut oka było widać, że gospodarze byli lepszym zespołem, który potrafił wypracować sobie klarowne okazje, ale
nie potrafił ich wykorzystać. Na przerwę
obie drużyny schodziły przy bezbramkowym remisie. Drugie czterdzieści pięć
minut praktycznie niczym nie różniło się
od pierwszej odsłony. Start posiadał przewagę, a rywale próbowali grać z kontry.
Momentami w szeregach czarno-czerwonych pojawiały się drobne błędy w stratach piłki skutkujące błyskawicznymi

odpowiedziami przyjezdnych. Na szczęście pewnie funkcjonowała brzezińska defensywa. Podopieczni trenera Jacka Stańdo
za wszelką cenę starali się przechylić szalę
zwycięstwa na swoją korzyść, ale nie potrafili znaleźć skutecznej recepty na pokonanie golkipera GKS Bedlno Kamila Smury. W końcówce na placu gry pojawili się
Tomasz Kaźmierczak i Jakub Ciesielski, ale
tym razem nie udało im się wpisać na listę
strzelców i spotkanie zakończyło się bezbramkowym podziałem punktów.
Mimo zakończenia rundy jesiennej nie
wiadomo, na którym miejscu na półmetku zmagań uplasują się brzezinianie. Czarno-czerwoni z dorobkiem ośmiu punktów
zajmują jak na razie przedostatnią pozycję. Tuż za nimi znajduje się Polonia Andrzejów, która po wyjazdowej porażce 0:5
z Włókniarzem Pabianice ma jedno oczko
mniej, ale ma do rozegrania zaległy mecz
ze słabymi Termami Uniejów. W przypadku wygranej beniaminka Start rundę jesienną zakończy na ostatniej pozycji. Remis brzezinian wykorzystał Włókniarz
Konstantynów Łódzki, który wygrał z LKS
Rosanów. Tuż nad kreską spadkową znajduje się LKS Rosanów, do którego nasz
klub traci sześć punktów. Mistrzem jesieni został MKP-Boruta Zgierz, który przed
własną publicznością pokonał rezerwy Zawiszy Rzgów. Na drugiej pozycji zmagania
zakończył Orzeł Parzęczew, a na trzeciej
Stal Głowno.
Dawid Saj

Plan zajęć w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
Poniedziałek Music Body dla dzieci godz. 17:00
Wtorek Music Body dla dorosłych godz. 11:00
Środa Balet godz. 16:00;
Taniec współczesny dla dzieci godz. 17:30;
Stretching dla dorosłych godz. 18:30
Czwartek Robotyka godz. 18:15
Piątek Szachy godz. 17:00
Sobota Plastyka dla dorosłych godz. 9:00;
Plastyka dla dzieci i młodzieży godz. 11:00

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.

Młodzież z Koluszek i Brzezin wystąpiła dla Adasia
23.11. 2016 r.

We wtorek 15 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach w sali głównej
kina Odeon odbył się specjalny koncert
młodzieży szkolnej z Koluszek i Brzezin
„Gramy dla Adasia”. Podczas eventu na scenie zaprezentowały się zespoły taneczne
i muzyczne oraz soliści, a zbiórka pieniędzy
prowadzona była na rzecz chorego Adasia
Kernera z Brzezin.
Ludzi dobrej woli nie brakuje nie tylko
w rodzinnym mieście Adasia. Z inicjatywą wyszli również uczniowie i nauczyciele

Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Koluszkach, którzy pod okiem Edyty Szeleszczyk postanowili przygotować specjalny
koncert. Wtorkowe występy przyciągnęły
uwagę wielu osób. Na scenie zaprezentowali się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Koluszek i Brzezin
oraz absolwenci LO nr 1 w Koluszkach. Nie
brakowało występów wokalnych, tanecznych i muzycznych. Koncert trwał około półtorej godziny, a w tym czasie każdy
gość mógł skorzystać z kawiarenki, gdzie
po wrzuceniu do puszki choćby symbolicznej złotówki można było skosztować
słodkości lub napić się herbaty czy kawy.
To już druga tego typu inicjatywa młodych koluszkowian. Wcześniej, w drugiej
połowie października, w jednym z koluszkowskich kościołów zorganizowano podobny koncert, podczas którego do puszki
trafiło około 8 tysięcy złotych. Wszystkim
zaangażowanym osobom osobiście gorąco podziękował tata Adasia Grzegorz Kerner, który na scenę wyszedł ze swoim starszym synkiem. Państwo Kerner serdecznie
dziękują młodzieży koluszkowskiej i brzezińskiej za wzięcie udziału w koncercie,
a mieszkańcom i wszystkim przybyłym do

15

koluszkowskiego MOK dziękują za okazane wsparcie.
Dawid Saj

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

23. rocznica „Violi”
16

W sobotę 19 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył się bal
zorganizowany z okazji 23. rocznicy istnienia
Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy
„Viola” w Brzezinach. Imprezę otworzył prezes stowarzyszenia Wojciech Lewandowski,
serdecznie witając uczestników spotkania
i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. burmistrz Brzezin Marcin Pluta,
przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Tadeusz Barucki, psycholog - terapeutka Jolanta Szczepańska, nowo wybrany zarząd oraz
członkowie zaprzyjaźnionych klubów i stowarzyszeń abstynenckich.
„Chciałbym podziękować władzom
miasta, które zawsze nas wspierają i dzięki uprzejmości których na tej sali możemy
obchodzić dzisiejszą uroczystość. Dziękuję

pani magister Jolancie Szczepańskiej, której członkowie naszego stowarzyszenia zawdzięczają bardzo wiele” – mówił prezes
Wojciech Lewandowski. „Przychodzę do
was z uśmiechem, cieszę się, że nasza sala
dobrze wam służy. Cieszę się, że tak licznie
uczestniczycie w obchodach jubileuszu brzezińskiego stowarzyszenia. Składam wielkie
gratulacje z okazji jubileuszu, wspólna praca i siła budują, a te wspólnie spędzone 23
lata to przyczyna faktu, że dzięki wam setki istnień są dziś z nami i trzymają się swojego postanowienia. Życzę dalszej wytrwałości na kolejne lata” – mówił burmistrz
Brzezin Marcin Pluta. „Od 22 lat jestem na
każdym spotkaniu i cieszę się, że mogę być
z wami. Miło nam jest widzieć przedstawicieli klubów abstynenckich wielu miast całej
Polski. Życzę wspaniałej zabawy i gratuluję rocznicy” – mówił przewodniczący Rady
Tadeusz Barucki, wręczając wspólnie z Burmistrzem Brzezin upominek z okazji jubileuszu. „Jeden człowiek, który przestaje pić,
daje wsparcie kolejnym członkom rodziny,
dlatego tak bardzo warto inwestować pieniądze tam, gdzie będą dobrze spożytkowane
na to, aby czynić dobro innym. Zdrowienie
to bycie coraz lepszym, a wy jesteście coraz

DLA STAŁYCH KLIENTÓW

RABAT

PRZY ZAKUPIE PIĄTEJ BUTLI
Koszt połączenia wg taryfy operatora
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lepsi. Dziękuję wam, że chcecie być coraz lepsi i życzę kolejnych pięknych lat” – mówiła
Jolanta Szczepańska.
W jubileuszowym balu uczestniczyło
blisko 400 osób reprezentujących kilkadziesiąt klubów abstynenckich, które przyjechały z różnych miejscowości, m.in. z gminy
Brzeziny, Łodzi, Pabianic, Koluszek, Konstantynowa, Białej Rawskiej, Strykowa,
Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Głowna,
Tomaszowa Mazowieckiego, Łowicza, Dmosina, Łęczycy, a nawet Katowic.
W ramach 23. rocznicy klubu zorganizowano bal, który rozpoczął występ zespołu
„nAsza szAnsa” i „Modlitwa o pogodę ducha” śpiewana w kręgu. Po tej części zabawa
rozpoczęła się na dobre przy muzyce w wykonaniu zespołu Fenix.
g.k.

BAL
SYLWESTROWY
sala w Brzezinach
ul. Południowa 14a

„Atrakcje- niespodzianki”
518 396 201
Oferta menu dostępna na
www.salaweselnainspiro.pl

I
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Pokaz kotów rasowych

W niedzielę 20 listopada już po raz trzeci
w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
odbył się pokaz kotów rasowych.
W pokazie kilkunastu wystawców zrzeszonych w łódzkim Stowarzyszeniu Hodowców Kotów Rasowych Supreme Cat
Club prezentowało kilkadziesiąt rasowych
kotów. Klub zrzesza ponad 200 hodowców

Zapraszamy na zajęcia
plastyczne!
Oferujemy zajęcia dla grupy
dzieci i młodzieży
oraz dorosłych.
Zapraszamy w soboty
na godz. 9:00 (dorośli)
i na godz. 11:00
(dzieci i młodzież).
Szczegóły pod numerem
tel. 46-874-31-31 wew. 25

i miłośników kotów rasowych. Na pokazie prezentowano m.in. koty ras
Maine Coon, brytyjski
krótkowłosy czy też koty
perskie. Pokaz kotów rasowych był doskonałą okazją do poznania przedstawicieli różnych ras tych
czworonożnych przyjaciół
człowieka, a także do pozyskania informacji dotyczących warunków, jakie
trzeba spełnić, aby stać się
właścicielem prawdziwego rasowego kota. Celem
pokazu była promocja odpowiedzialnej hodowli kotów rodowodowych.
Pokaz dawał również
możliwość nawiązania
kontaktów z hodowcami,
zdobycia informacji o zachowaniach i obyczajach
poszczególnych ras. Na
miejscu obecny był weterynarz, który udzielał fachowych porad. Uczestnicy mogli także uzyskać
praktyczne porady związane z pielęgnacją kotów i ich zwyczajami. Dla
dzieci przygotowano konkurs rysunkowy
nagrodzony upominkami. Bilet kosztował
5 złotych i każdy uczestnik pokazu otrzymywał kupon uprawniający do wskazania
najpiękniejszego kota brzezińskiej wystawy. Zwierzętom pokaz nie przeszkadzał
i chętnie opuszczały klatki, pozwalając się
głaskać i pozując do zdjęć, nie tylko właścicielom, ale także osobom odwiedzającym
pokaz, a zwłaszcza dzieciom.
g.k.

Cudzoziemiec to nie
tylko tania siła robocza
W poniedziałek 28 listopada o godzinie 10
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie ze strażą graniczną. Organizuje je starosta brzeziński Edmund Kotecki dla pracodawców i indywidualnych
rolników, którzy są zainteresowani zasadami zatrudniania cudzoziemców.
„W kontekście spadającego bezrobocia
firmy mają coraz większy problem z zatrudnianiem osób i sięgają po pracowników
z zagranicy, choć mogłyby też korzystać
w większym zakresie z zatrudniania Polaków w oparciu o subsydiowane miejsca pracy” – wyjaśnia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Wiśniewska. Pracodawcy
muszą sobie jednak zdawać sprawę, że zatrudnianie cudzoziemców niesie ze sobą też
pewne obowiązki, m.in. trzeba zapewnić
takiemu pracownikowi pewne minimum
socjalne i odpowiednie warunki lokalowe.
Szczegółowo o obowiązujących obecnie
zasadach będą opowiadać przedstawiciele straży granicznej, która m.in. zajmuje się
kontrolą zatrudniania cudzoziemców. Jeśli
pracodawcy wykażą zainteresowanie tym
tematem, nie będzie to ostatnie takie spotkanie, szczególnie iż planowana jest zmiana
przepisów odnośnie zatrudniania pracowników z zagranicy.
Jeśli chodzi o wielkość bezrobocia wśród
mieszkańców powiatu brzezińskiego to na
koniec października w rejestrze pozostawało ich jeszcze 1212 – znacząco mniej niż
rok temu, kiedy figurowało ich 1356. Pracodawcy, którzy chcieliby korzystać w przyszłym roku z aktywnych form zatrudniania
bezrobotnych, proszeni są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, gdyż znana jest
już wielkość środków, jakie może on przeznaczyć na tego typu subsydiowane miejsca pracy.
TOM

Strefa Rowerowa Brzeziny wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Juliana
Tuwima w Brzezinach serdecznie zapraszają na wystawę dotyczącą
Dworów z początku XX w. i o walce o odzyskanie Niepodległości.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach
przypomina, że 18 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą
rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Mając na uwadze powyższe
zapraszamy na wystawę dotyczącą Henryka Sienkiewicza. Wystawa
została wypożyczona z Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza
w Poznaniu.

II
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gmina

Brzeziny

Ślubowanie w Gałkówku Kolonii

Święto Niepodległości
w gminie Brzeziny
Narodowe Święto Niepodległości to wydarzenie, które w każdej szkole jest obchodzone bardzo uroczyście. Nie inaczej jest w placówkach oświatowych gminy Brzeziny.

18 listopada dziewięcioro pierwszaków
ze Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii złożyło uroczyste ślubowanie. „Teraz ci
uczniowie mogą czuć dumę, iż zostali włączeni do naszej społeczności” – wskazuje
dyrektor Barbara Kozłowska.
Do okolicznościowego występu pierwszaków przygotowała ich wychowawczyni
Agnieszka Tomicka. Program artystyczny
oparty był zaś o kompilację nowoczesnych
piosenek i tradycyjnych tekstów, np. znanego

wiersza Władysława Bełzy „Kto ty jesteś?".
„Kochać ojczyznę" i „być dobrym kolegą" uczniowie obiecywali następnie w czasie ślubowania. W sumie uroczystą przysięgę złożyło pięcioro dzieci 7-letnich i czworo
6-letnich: Jakub Frankowski, Rafał Gajdziński, Milena Kaźmierczak, Kinga Kaźmierska, Igor Kolanecki, Dominik Lica, Mateusz Nosek, Emilia Owczarska oraz Klaudia
Podgórska.
TOM

Msza niepodległościowa w Przecławiu

Tradycją już jest, że w Przecławiu z inicjatywy miejscowej jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Narodowe Święto Niepodległości odprawiana jest uroczysta msza. Jest to
jednocześnie okazja do uczczenia ważnej

rocznicy jak i modlitwy za zmarłych mieszkańców tej miejscowości.
W tym roku mszę celebrował wikariusz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny

10 listopada obchodzono je w Szkole Podstawowej w Gałkówku Kolonii. Uczniowie
przypomnieli społeczności szkolnej czasy
zaborów i moment odzyskania niepodległości. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała tej szczególnej lekcji historii o czasach,
gdy szerzyła się rusyfikacja i germanizacja,
a o polskość trzeba było walczyć. Podczas
uroczystości odbył się też coroczny konkurs
recytatorski „Wiersze o Ojczyźnie”. Jego
zwycięzcą w tym roku został Michał Smyk
z klasy V, II miejsce zajęła Wiktoria Sopata,
a III Nikola Fic.
Tego samego dnia akademia z okazji
Narodowego Święta Niepodległości odbyła
się też w Szkole Podstawowej w Bogdance.
W odświętnie przystrojonej sali uczniowie
przestawiali tu „zadanie domowe" na temat
odzyskania wolności przez Polskę.
W Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej uroczysta akademia odbyła się natomiast
w dniu 14 listopada. Uczniowie klasy VI poprzez wiersze i pieśni patriotyczne przybliżyli w spektaklu „Lekcja historii” fragment
dziejów naszego kraju od czasów powstania
kościuszkowskiego i wojen napoleońskich,
poprzez kolejne powstania narodowe, aż do
momentu, kiedy Polska po 123 latach zaborów stała się znów wolnym państwem.
TOM
Częstochowskiej ks. Piotr Górski. „Gromadzi
nas Święto Niepodległości, które nas wszystkich jednoczy i kiedy każdy myśli o minionych czasach” – wskazywał ks. Piotr Górski
w czasie kazania. Muzyczną oprawę nabożeństwa zapewnili orkiestra OSP Przecław
i wokalista Piotr Grzelak. Z okolicznościowym wierszem po mszy wystąpiła też przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w Przecławiu Stanisława Jóźwik. Na zakończenie
spotkania dzięki piekarni E.P. Olszyńscy
przygotowano jeszcze słodki poczęstunek.
„Kolejne takie uroczyste msze w Przecławiu zaplanowano z okazji Środy Popielcowej i Dnia Strażaka” – informuje prezes OSP
Przecław Paweł Słomkowski.
TOM

Dzień Postaci z Bajek w Przedszkolu nr 3
23. 11. 2016 r.

III

5 listopada obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Do jego obchodów przyłączyły się w tym roku przedszkolaki
z Przedszkola nr 3 w Brzezinach. Od
rana wykonywały szereg zadań związanych z bajkowymi bohaterami: układały
puzzle, dopasowywały rekwizyty do postaci, rozpoznawały muzykę ze znanych
bajkowych filmów i tytuł bajki po przeczytanym fragmencie, a największym
zainteresowaniem cieszyło się wykonywanie magicznej wybuchowej mikstury
ściśle według otrzymanej receptury. Poprawne wykonanie zadań oceniane przez
organizatorki imprezy – Justynę Pawlak
i Justynę Dziubińską nagrodzone zostało zdobyciem biletu na przedstawienie teatralne „Czerwony Kapturek” w wykonaniu starszaków.
Kolorowa scenografia, przepiękne
stroje bohaterów, dramaturgia spektaklu
ubarwiona odrobiną humoru i elementami tanecznymi sprawiły, że nawet najmłodsze przedszkolaki śledziły przygody
bohaterów z wypiekami na twarzy, a na
zakończenie nagrodziły małych artystów
gromkimi brawami.
g.k.

Edycja IV
Rodzinny Konkurs Plastyczny

Regulamin dostępny na stronie www.brzeziny.pl
oraz facebook.com/cpik.brzeziny
Termin 7 grudnia w CPiK
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Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12

25 listopada godzina 18.00, 30 listopada 2016r. godz. 18:00
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Dariusz Stachura z przyjaciółmi zaśpiewali dla Adasia
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VII

Andrzejki „Młodych Duchem"
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Gimnazjalna Szkoła Dialogu
VIII

Od września Gimnazjum im. Władysława
Stanisława Reymonta w Brzezinach realizuje projekt „Szkoła dialogu” – ogólnopolskie przedsięwzięcie organizowane
przez Fundację Forum Dialogu z Warszawy. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat kultury żydowskiej oraz wielowiekowej obecności Żydów w Polsce
i ich wkładu w rozwój społeczny, kulturowy i gospodarczy kraju. Uczniowie Gimnazjum w Brzezinach w ramach realizacji
projektu wzięli udział w czterodniowych
warsztatach prowadzonych przez trenerów fundacji.
W sobotnie przedpołudnie 19 listopada, mimo niesprzyjającej pogody,
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uczniowie klas I i II Gimnazjum w Brzezinach wzięli udział w questingu z elementami gry miejskiej „Śladami brzezińskich Żydów”. Dziewięć trzyosobowych
zespołów miało za zadanie odbyć spacer po mieście i trafić do miejsc związanych z historią społeczności żydowskiej.
Uczniowie mieli również do wykonania
określone zadania. I tak w miejscu, gdzie
znajdowało się kiedyś należące do żydowskiego właściciela „Kino Bajka” uczniowie mieli do rozwiązania rebus, następnie
musieli odnaleźć i spisać daty wybudowania kilku kamienic przy ul. Sienkiewicza,
z tablicy znajdującej się w miejscu wysadzonej przez Niemców synagogi wypisać określone informacje, a na cmentarzu

23. 11. 2016 r.

żydowskim rozwiązać krzyżówkę. Oczywiście oceniany był zarówno sposób i dokładność rozwiązania zadań jak i czas
wykonania. W Gimnazjum na przemoczonych uczestników gry ulicznej czekał
poczęstunek i cenne nagrody ufundowane
przez Radę Rodziców.
Kilka dni wcześniej gimnazjaliści
sprzątali cmentarz żydowski.
Sobotnia realizacja drugiej części projektu odbyła się w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach i przybrała formę „Podwieczorku z kulturą żydowską”. Przybyłych
gości, wśród których pojawili się m.in.
przewodniczący Rady Miasta Brzeziny Tadeusz Barucki, wiceprzewodnicząca Rady Zofia Krawczyk, miejscy radni
Krzysztof Jeske i Przemysław Maślanko
oraz dyrektorzy miejskich i powiatowych
szkół, powitali dyrektor gimnazjum Michał Gołąbek i dyrektor muzeum Paweł
Zybała. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej o historii brzezińskich Żydów przed II wojną światową i w czasach wcześniejszych. Goście
„Podwieczorku…” dowiedzieli się z niej,
iż przedwojenne Brzeziny zamieszkane
były przez społeczność żydowską szacowaną na 6850 osób. Najstarszym zabytkiem był cmentarz żydowski z piękną
bramą i okazałym budynkiem służącym
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do rytualnych obrzędów. W czasie wojny
macewy z cmentarza Niemcy wykorzystali w celach budowlanych, a po wojnie z terenu zdewastowanego cmentarza pozyskiwano żwir. W latach 1890-1912 w centrum
miasta powstało kilkanaście kamienic
w stylu neorenesansowym i secesyjnym,
których właścicielami byli brzezińscy Żydzi. Najpiękniejszą z nich była kamienica
Ikków zamieniona w czasie II wojny światowej na „Hotel pod Lwami”, który spłonął
podczas oblężenia Brzezin w styczniu 1945
roku. Centrum życia społecznego i kulturalnego społeczności żydowskiej stanowiła ul. Źródlana (obecna Berka Joselewicza).
W jej okolicach w 1893 roku ukończono
budowę murowanej synagogi w stylu neoromańsko-mauretańskim – jednej z najpiękniejszych w Polsce. 9 listopada 1939
roku synagogę podpalili Niemcy, a spalone ruiny wysadzili w powietrze w 1940
roku. W tym samym roku na terenie Brzezin utworzono getto, w którym stłoczono około 6 tys. osób. Jego mieszkańców
w maju 1942 roku wywieziono do komór
gazowych w Auschwitz- Birkenau (1200
dzieci i starców), a ok. 4,3 tys. osób do getta łódzkiego, a stamtąd do obozów zagłady
w Chełmie nad Nerem i Oświęcimiu.
Wspomnieniami z czasów przedwojennych, kiedy Brzeziny zamieszkiwały wspólnie społeczność polska i żydowska, podzieliła się 91-letnia mieszkanka
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Brzezin Maria Wylazłowska, z którą wywiad przeprowadzili brzezińscy gimnazjaliści. Z wywiadu ilustrowanego fotografiami przedwojennych Brzezin i stonowaną
muzyką uczestnicy „Podwieczorku…”
dowiedzieli się o żydowskich zwyczajach
związanych z religią, codziennym życiem,
ślubami czy też pogrzebami.
W dalszej części spotkania gimnazjaliści zaprezentowali kilka żydowskich piosenek (także w jidysz), fragmenty twórczości brzezińskiego poety pochodzenia
żydowskiego Lutka Abramowicza oraz
fragmenty pamiętnika Fridy Mełamedzon
- Salańskiej, poznańskiej żydówki, która jako dziecko mieszkała w Brzezinach.

Artystyczną część wieczorku zakończyło
wspólne z publicznością wykonanie piosenki „Gdybym był bogaczem” z musicalu
„Skrzypek na dachu”. Dopełnieniem prezentacji był tradycyjny żydowski poczęstunek – na stole królował charoset (brązowa pasta przygotowana ze startych jabłek
z dodatkiem cynamonu, miodu i włoskich
orzechów), teiglach – miodowe ciasteczka
z orzechami, popularna maca, placki i ciasta. Przysmaki żydowskiej kuchni przygotowali uczestnicy projektu. „Podwieczorek
z kulturą żydowską” przygotowali uczniowie Gimnazjum pod kierunkiem Marty
Kacprzyk, Magdaleny Nawrockiej, Anny
Podgajnej i Małgorzaty Szymczak.
g.k.

str.IX

Przegląd
Pieśni Ludowej i Patriotycznej w Przedszkolu nr 3
X
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Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego
dziecka, duża wrażliwość emocjonalna,
zaciekawienie światem sprzyjają kształtowaniu obrazu ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Wychowanie patriotyczne
rozpoczyna się już od progu rodzinnego
domu i towarzyszy dzieciom w domu,
przedszkolu, w codziennym życiu. W wychowaniu patriotycznym dzieci chodzi
o kształtowanie postaw emocjonalnego
przywiązania do ojczystego kraju, o rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i cech charakteru dobrego Polaka
- patrioty.
Realizacji tych celów służył organizowany już po raz trzeci Przedszkolny Przegląd Pieśni Ludowej i Patriotycznej, który
odbył się 14 listopada w Przedszkolu nr 3
w Brzezinach. Inspiracją do jego przeprowadzenia było niewątpliwie obchodzone
kilka dni wcześniej Święto Niepodległości, ale przede wszystkim chęć wpojenia
najmłodszym brzezinianom dumy z bycia
Polakiem. Wszyscy uczestnicy uroczystości wystąpili w galowych strojach ozdobionych kotylionami w barwach narodowych, a scenografia nawiązywała zarówno
do symboli narodowych jak i do motywów
ludowych. Jej elementem były wypożyczone z Muzeum Regionalnego tradycyjne
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stroje brzezińskie. Występy przedszkolaków otworzyły debiutujące na scenie
dzieci z najmłodszych grup. 3-latki zaprezentowały się w tańcach „Krakowiak”,
„Grozik”, „Czerwone jagody”. Dzieci
z oddziału drugiego – 4-latki zatańczyły mazura i zaprezentowały inscenizację
wiersza „Katechizm polskiego dziecka”.
4 – 5-latki z oddziału trzeciego zaśpiewały piosenkę „Rumiane jabłuszko”, 5-latki z oddziału szóstego „Serce w plecaku”,
a starszaki pokusiły się o poważniejszy
repertuar i wykonały piosenkę „Gdzie są
kwiaty z tamtych lat” ilustrowaną prezentacją multimedialną ukazującą życie
walczących o Polskę żołnierzy. Wszystkie

grupy uhonorowano okolicznościowymi
dyplomami i drobnymi upominkami.
Obchody Święta Niepodległości przedszkolaki uczciły również, składając kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa
Piłsudskiego.
g.k.

str.X

XI

23. 11. 2016 r.

Powiatowe czytanie Sienkiewicza

15 listopada, dokładnie w setną rocznicę
śmierci Henryka Sienkiewicza, 60 uczniów
z 12 szkół wzięło udział w powiatowym
czytaniu dzieł tego polskiego noblisty.
Czytający reprezentowali szkoły podstawowe i gimnazja ze wszystkich gmin
powiatu brzezińskiego, nie zabrakło także przedstawicieli Zespołu Szkół Specjalnych. Była to niejako kontynuacja

Narodowego Czytania „Quo vadis", którego powiatowa edycja odbyła się 6 września. Utwór ten był jednak zbyt trudny dla
młodszych dzieci, dlatego dla szkół podstawowych i gimnazjów zorganizowano kolejne czytanie. Tym razem uczniowie prezentowali jednak takie utwory jak
„W Pustyni i w puszczy", „Krzyżacy", „Sachem" czy „Janko muzykant". Na pamiątkę tego wydarzenia starosta brzeziński

Edmund Kotecki przekazywał pamiątkowe dyplomy oraz przybijał okolicznościową pieczęć w egzemplarzach dzieł Henryka Sienkiewicza.
TOM

Dariusz Stachura z przyjaciółmi zaśpiewali dla Adasia

To był niezwykły koncert honorowego obywatela Brzezin Dariusza Stachury,
który wraz ze swymi przyjaciółmi wystąpił w charytatywnym koncercie dla małego Adasia Kernera. Jak mówił Grzegorz
Kerner, ojciec chłopca, choć bowiem udało się zebrać 450 tysięcy zł na pierwsze

operacje w Stanach Zjednoczonych, Adasia w przyszłości czekają jeszcze kolejne
zabiegi.
Dlatego nie odwołano zaplanowanego
dużo wcześniej koncertu Dariusza Stachury, który wraz z Sylwią Strugińską, Aleksandrą Wiwałą, Adamem Zdunikowskim

i Adamem Sobierajskim zaśpiewali 14 listopada w łódzkim klubie „Wytwórnia".
Towarzyszyła im orkiestra kameralna im.
Jana Kiepury pod kierownictwem Zuzanny Niedzielak. Znaczną część widowni stanowili brzezinianie, którzy chcieli
wspomóc swego małego współmieszkańca. W programie znalazły się pieśni neapolitańskie, znane przeboje „Brunetki,
blondynki", „Przetańczyć całą noc" czy
„Kto me usta całuje ten śni" i inne utwory
ze sławnych oper i operetek.
Koncert prowadziła Ewa Tyszko, dziennikarka łódzkiej telewizji TOYA, która
również licytowała prace artystów ofiarujących się pomóc Adasiowi Kernerowi.
Walka o jego zdrowie trwać bowiem będzie jeszcze długo. O jej szczegółach można zaś przeczytać na stronie internetowej
www.adaskerner.pl i facebookowym profilu: www.facebook.com/adaskerner.
TOM
Fotorelacja str.VI
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Andrzejki „Młodych Duchem"
To był bal jak za dawnych lat, gdy przy
muzyce swojej młodości doskonale bawiło się 18 listopada kilkudziesięciu
członków Brzezińskiego Stowarzyszenia
Klub Seniora „Młodzi Duchem".
Świętowano andrzejki, które odbyły się w tym roku nieco wcześniej ze

Już 27 listopada
międzynarodowa
wystawa w muzeum

W niedzielę 27 listopada o godzinie 15
rozpocznie się w Muzeum Regionalnym
w Brzezinach wernisaż wystawy „W odpowiedzi na wojnę", prezentującej prace 71
zagranicznych artystów. O tej niezwykłej
ekspozycji pisaliśmy we wrześniu, kiedy
przyjechała do Polski. Najpierw pokazywano ją bowiem w Muzeum Narodowym
w Kielcach, z którym współpracuje brzezińskie Muzeum Regionalne.
Wystawa „W odpowiedzi na wojnę" została przygotowana przez fundację SMAC
(Service Mobile D'animations Culturelles). Powstała ona w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej i jak mówi jedna z autorek prac – Sylvie Kaptur-Gintz
– każdy z artystów dał tu całkiem inną,
własną odpowiedź na pytanie, co myśli
o wojnie.
Wspólnym elementem prac jest żołnierski hełm, który przeobrażano różnymi technikami: malarską, rysunkiem, kolażem, haftem, wyszywanką czy ryciną.
Autorzy dzieł to reprezentanci 16 krajów
z czterech kontynentów: Europy, Afryki,
Ameryki Południowej i Północnej. Z Polską wiąże ich właśnie Sylvie Kaptur-Gintz

względu na terminarz łódzkich muzyków Zbyszka i Mirki, którzy od lat dobrze wiedzą jak zabawić brzezińskich
seniorów. Na stoły sekcja kulinarna
stowarzyszenia, czyli „Babeczki Chili", przygotowała m.in. żur z pulpetami z białej kiełbaski, zupę pieczarkową
z kluskami oraz rybę w warzywach. Nie
– francuska artystka, której babcia była
brzezinianką. Sylvie Kaptur-Gintz prezentowała już w Brzezinach swoją autorską wystawę „Textus", a obecnie m.in.
dzięki jej pomocy będzie się w naszym
mieście prezentowało 71 artystów z całego świata.
„Szykuje się wydarzenie kulturalne
niezwykłej wagi” – wskazuje dyrektor

mogło zabraknąć wróżb, a informacji na
temat przyszłości udzielała specjalizująca się w tym fachu od wielu lat wróżka
Agnes. Huczna zabawa, która rozpoczęła się o godzinie 19, trwała aż do 1.00
w nocy.
W planach „Młodych Duchem" jest
teraz sylwester i przebierana zabawa
karnawałowa.
TOM
Fotorelacja str.VII
Muzeum Regionalnego Paweł Zybała.
„Dlatego warto zobaczyć tę niezwykłą
ekspozycję, którą prezentowano już we
Francji i we Włoszech, wkrótce zobaczą
ją Niemcy i Hiszpanie, a od 27 listopada
będą mogli ją oglądać mieszkańcy Brzezin” – dodaje Paweł Zybała.
TOM

