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Wicepremier Beata Szydło odwiedziła Brzeziny

W

sali konferencyjnej Urzędu Miasta w niedzielę 29 kwietnia o godz. 17.00.
odbyło się spotkanie Beaty Szydło z mieszkańcami Brzezin. Wizytę zakończyły
indywidualne rozmowy, podczas których mieszkańcy bezpośrednio zadawali
dodatkowe pytania Wicepremier Beacie Szydło.
latach udało się przekonać
gazownie łódzką na doprowadzenie gazu do Brzezin.
Za to wszystko Pani Premier dziękujemy - mówił
burmistrz Marcin Pluta. Po
powitaniu i odśpiewania
hymnu Polski głos zabrała
wicepremier Beata Szydło.
- Chcę podziękować
wszystkim, że przyszliście
tutaj, aby ze mną porozmawiać. Pan burmistrz dziękował za różne projekty,
ale jest to zasługa burmistrza, samorządowców i was
mieszkańców, że potraficie korzystać z programów,
które przygotowuj e ten
rząd. Wybór samorządowców, którzy czują potrzeby mieszkańców i z nimi
współpracują, jest bardzo
kluczowy i dlatego jesienią wybierajcie ludzi, którzy mają serce dla waszych
małych społeczności, którzy
mają pomysł na wasze miasta i którzy całym sercem są

z wami i chcą aby wszystkim żyło się jak najlepiej.
Taką osobą jest burmistrz,
ale i poseł Waldemar Buda,
który kandydować będzie
na prezydenta Łodzi. Dziękuję za wsparcie udzielone podczas ostatnich wyborów i proszę o rozmowę mówiła Wicepremier Beata
Szydło przedstawiając programy i plany na najbliższą
przyszłość. Zdaniem wicepremier Beaty Szydło niemalże wszystkie obietnice
wyborcze z 2015 roku zostały już zrealizowane m.in.
program 500+, program
wsparcia przedsiębiorców,
polityka uszczelniania systemu podatkowego, obniżenie wieku emerytalnego,
podwyższenie minimalnej
emerytury, program darmowych leków dla seniora,
projekt Maluch+, Senior+,
reforma edukacji i służby
zdrowia. Dodatkowo rząd
chce wspierać samorządy

niepełnospraw nych,
a także
nowe propozycje
programów
gospodarczych.

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Wśród gości na spotkaniu
pojawili się również posłowie ziemi łódzkiej i brzezińskiej Waldemar Buda
i Alicja Kaczorowska, radni Sejmiku Województwa
Ł ó dzkiego Piotr Adamczyk i Wiesław Stasiak oraz
Radosław Marzec z Rady
Miejskiej w Łodzi. Spotkanie poprowadził Burmistrz
Brzezin Marcin Pluta. - Witamy w Brzezinach, w mieście odpowiedzialnym społecznie, które słynie z wdrażania klauzul społecznych,
uspołeczniania procesów
publicznych. Dzięki pomocy rządu otrzymaliśmy największą dotację na utwor z e n i e ś ro d ow iskowe go
domu pomocy, środki finansowe z programu Maluch + na budowę żłobka,
z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska otrzymaliśmy dużą dotację na rekultywacje terenu pod strefę inwestycyjną, a po wielu

w ramach programu Dostępność+. Po tych programach w kolejnej kadencji rząd PiS będzie
chciał realizować programy skierowane do przedsiębiorców, emerytów,
osób

Dzieci wręczają kwiaty Wicepremier Beacie Szydło

Jak zapewniła Wicepremier
Beata Szydło, krok po kroku PiS realizuje to do czego się zobowiązał mając
nadzieję, że mieszkańcy
doceniają te zmiany i czują się jako współgospodarze, dokładając cząstkę do
tego, co się w Polsce dzieje.
- Za naszą ojczyznę jesteśmy wszyscy odpowiedzialni i naszym obowiązkiem
jest budowanie wspólnoty w jedności – mówiła Wicepremier Szydło. Rok jubileuszowy związany z setną
rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości jest
doskonałą okazją, aby rozmawiać o wolności, suwerenności i jedności, tak aby
do rozmowy zapraszać jak
najwięcej ludzi, nawet tych,
którzy mają inne zdanie,
a nawet krytykują, bo Polska jest tego warta i Polska jest tylko jedna. Wystąpienie wicepremier Beaty
Szydło kilkakrotnie przerywane było głośnymi oklaskami i spontanicznie bitymi brawami.


CIĄG DALSZY NA STR. 2

3 maja w Brzezinach

Maj upłynie pod znakiem matur





Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpoczęły się w Brzezinach na placu Ochotniczej
Straży Pożarnej o godz. 11. Prezes Miejskiej Jednostki OSP – Piotr Dębski złożył
meldunek o gotowości do uroczystości burmistrzowi Marcinowi Plucie.

Na maszt uroczyście wciągnięto flagę państwową.
- Dziękuję za tak liczne zgromadzenie się w tym
w a ż ny m mome nc i e 2 2 7
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, która to
data, zdaniem wielu badaczy była pier wszym momentem odzyskania suwerenności - mówił później
Burmistrz Brzezin Marcin Pluta. - Drugim takim

momentem było odzyskanie niepodległości w 1918
r, a trzecim rok 1989, te
trzy momenty spowodowały, że jesteśmy wolnym narodem – powiedział burmistrz.
- Było w tej konstytucji kilka ważnych postanowień, ja k cho ćby likwidacja liberum veto
- wskazywał następnie starosta brzeziński Edmund

Kotecki szczegółowo przywołując okoliczności histor yczne, w jakich była
ona uchwalona. Tego dnia
na placu zgromadzili się
licznie mieszkańcy Brzezin i powiatu brzezińskiego, którzy następnie przemaszerowali pod pomnik
marszałka Józefa Piłsudskiego.
 CIĄG DALSZY NA STR. 7

W liceum i technikum rozpoczął się egzamin dojrzałości.
Wcześniej w piątek 27 kwietnia odbyło się zakończenie
roku szkolnego i rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

W gronie najlepszych abiturientów Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Brzezinach
znaleźli się Klaudia Głowacka, Mateusz Kaźmierczak
i Edyta Ołubek. W Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
świadectwa z biało-czerwonym paskiem otrzymali Martyna Dembska, Przemysław Kiraga oraz Małgorzata Urbańska. Najlepszym

absolwentom szkoły dyrektorzy wręczyli świadectwa
z wyróżnieniem, a starosta
brzeziński Edmund Kotecki
nagrody.
W piątek 4 maja o godz.
9.00 w dwóch brzezińskich
szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęły się matury. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach do egzaminów
maturalnych przystąpiło

64 tegorocznych abiturientów, w tym 22 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i 42 technikum żywieniu
i usług gastronomicznych
oraz technikum logistyczne go i ekonom i c z ne go,
a także 15 absolwentów ZSP
z lat ubiegłych. Pierwszego
dnia o godz. 9.00 maturzyści przez 180 minut zdawali pisemny egzamin z języka
polskiego w podstawowym
zakresie, a o godz. 14.00
rozszerzony egzamin z języka ojczystego.
  CIĄG DALSZY NA STR. 3
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Wicepremier Beata Szydło odwiedziła Brzeziny
 CIĄG DALSZY ZE STR. 1
W drugiej części spotkania mieszkańcy mogli zdawać pytania, na które odpowiadała Wicepremier Beata Szydło. Pytania dotyczyły
m.in. kar finansowych nak ł a d anych pr z e z St a c j e

Sanitarno- Epidemiologiczne na rodziców za brak zgody na szczepienie dzieci, terminu budowy obwodnicy
Brzezin, zmiany przepisów
antyalkoholowych zmierzających do wprowadzenia zakazu reklamy napojów

alkoholowym w publicznych
mediach i ograniczenia liczby
punktów sprzedaży napojów
alkoholowych. Pytano także o wznowienie kształcenia
młodych osób w zawodzie
pielęgniarki, udzielanie przez
rząd pomocy rodzinom osób

Wicepremier Beata Szydło otrzymała w Brzezinach wiele kwiatów FOT. Grzegorz Kozieł

niesłusznie aresztowanych
i pokrzywdzonych przez
urzędy i sądy, prace nad ustawą antyfetorową, porządek
w sądach i walkę z tzw. mafią prokuratorsko – sędziowską. Wśród pytań znalazły się
także te o zwrocie emerytom

i rencistom kwoty wolnej od
podatku, zatrzymaniu młodych ludzi w Polsce, tak aby
nie wyjeżdżali za granicę oraz
o ograniczenie liczby budowanych supermarketów.
Wicepremier Beata Szydło
udzielała odpowiedzi na te

i inne pytania. Ponad godzinne spotkanie zakończyły indywidualne rozmowy, podczas których mieszkańcy mogli zadać dodatkowe pytania
lub przekazać problemy bezpośrednio Wicepremier Beacie Szydło.
 GK

Beta Szydło odpowiadała na pytania mieszkańców Brzezin FOT. Grzegorz Kozieł

Wszystkie miejsca na sali były zajęte FOT. Grzegorz Kozieł

Po spotkaniu był czas na indywidualne rozmowy FOT. Grzegorz Kozieł

Panią wicemremier powitał Burmistrz Brzezin Marcin Pluta FOT. Grzegorz Kozieł

Marcin Pluta mówił o projektach zrealizowanych dzięki rządowym dotacjom FOT. Grzegorz Kozieł
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Maj upłynie pod znakiem matur
 CIĄG DALSZY ZE STR. 1
W poniedziałek 7 maja maturzyści przystąpili do egzaminu z matematyki. Wszyscy zdecydowali się na zdawanie języka angielskiego.
Wśród przedmiotów dodatkowych największym zainteresowaniem wśród licealistów cieszy się język
polski i wiedza o społeczeństwie, zaś wśród absolwentów technikum geografia,
biologia, języka angielski
i język polski. 14 maja rozpoczną się egzaminy ustne,
które potrwają do 18 maja.
Wspólnie z abiturientami
i absolwentami ZSP do egzaminu maturalnego przystąpili także uczniowie Liceum
dla Dorosłych „Edukator”,
którzy mają siedzibę w tym
s amy m bu dy n ku s z kol nym. Do matury przystąpiło

15 abiturientów oraz 4 absolwentów z lat ubiegłych.
Wśród dodatkowych przedmiotów największym zainteresowaniem cieszy się
wiedza o społeczeństwie,
geografia i język polski. Egzamin maturalny w „Edukatorze” potrwa do 21maja.
Do matur y w Liceum Ogólnokszt ałc ąc y m
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach przystąpiło 25 abiturientów i 5 absolwentów z lat ubiegłych.
Z języków najwięcej maturzystów zdecydowało się
na egzamin z języka angielskiego. Wybrało go 27 osób.
Wśród innych przedmiotów abiturienci „Iwaszkiewicza” najchętniej wybierają na maturze geografię – 24.
Pojedyncze osoby wybrały wiedze o społeczeństwie,

Uczniowie LO przed egzaminem maturalnym FOT. Grzegorz Kozieł

Uczniowie ZSP przed egzaminem maturalnym FOT. grzegorz kozieł

informatykę i fizykę. 10
maja rozpoczynają się egzaminy ustne, a matura w tej
szkole potrwa do 17 maja.
Wspólnie z abiturientami
L. O. „Iwaszkiewicza” do egzaminu maturalnego przystąpiło 7 abiturientów Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych, które ma siedzibę przy ul. Okrzei 1.

do fragmentu „Lalki”, całej książki Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury”. Jeśli maturzysta
nie decydował się na napisanie wypracowania, mógł
przeprowadzić analizę tekstu poetyckiego. W tym roku
był to wiersz Ernesta Brylla
pt. „Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają”. Aby

Matura z języka polskiego w zakresie podstawowym
obejmowała dwa zestawy zadań sprawdzających na podstawie załączonego tekstu,
umiejętność jego rozumienia oraz napisania wypracowania. „Tęsknota - siła niszcząca czy budująca ludzkie
życie. Rozważ i uzasadnij
swoje zdanie, odwołując się

Reklama

Biuro rachunkowe

kontakt:
tel. 46 874 04 44,

17/IV/2018

zatrudni
Księgową,

e-mail:
kancelaria.buchalter@wp.pl

Sucha skóra,
chorujesz na?

- Atopowe Zapalenie Skóry
- Łuszczycę
- inne dolegliwości skórne

Pomogę
600 393 077

150 - 180 cm - 35 zł,
180 - 220cm - 40 zł
Promocja kwietniowa,
tel. 609 846 309,
(Skierniewice,
Zwierzyniecka 40A)
WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET

- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
jne
- piasek
rakcy

At

9/IV/2018

Przyjęcia na NFZ
w przychodni MEDICAL-MED
ul. Tulipanowa 8

Tuje Brabant, Szmaragd,
Columna i inne

10/IV/2018

11/III/2018

SZKOLENIA
DLA PRACODAWCÓW
I PRACOWNIKÓW
INSTRUKCJE BHP,
OCENY RYZYKA,
POMOC W REALIZACJI
NAKAZÓW PIP
665-866-825

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE
Pediatra
Elżbieta Wodzyńska,
693 016 604

6/IV/2018

5/I/2014

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

ceny!

telefon: 510 297 490
e-mail: biuro@xbet.com.pl
Koluszki, Erazmów 18

Punkty z gazetą „BIS”
• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego

• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny

• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska

• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima

• Stacja benzynowa „LOTOS”,                                     

oraz sklepy:

autopromocja

• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Traugutta

ul. Waryńskiego
• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska
Polskiego

• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza

• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza

• Salon Prasowy Kolporter (MILA),                           

• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka

ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich

• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki

1/V/2018

w Brzezinach

zdać maturę, uczeń musi
uzyskać co najmniej 30 procent punktów z egzaminów
obowiązkowych. Egzaminy z przedmiotów dodatkowych nie mają określonego progu zdawalności. Liczą
się jedynie przy rekrutacji na
studia. Wyniki egzaminów
maturzyści poznają 2 lipca.

 GK

4

10 MAJA 2018 | NR 9

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Starostwo Powiatowe w Brzezinach • ul. Sienkiewicza 16 • 95-060 Brzeziny • tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl • starostwo@powiat-brzeziny.pl • promocja@powiat-brzeziny.pl
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Kolejna sesja Rady Miasta Brzeziny

L

I Sesja Rady Miejskiej odbyła się 26 kwietnia. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem
obrad radni przyjęli cztery uchwały. Wczesniej informacje na temat pracy w okresie
między sesjami przedstawił Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta. Przypominamy
te najważniejsze.

9 kwietnia władze maista
uczestniczyły w spotkaniu
z pracownikami Wydziału
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, związanym z projektem RELOCAL (Resituating the Local
in cohesion and Territorial
Development). Uniwersytet Łódzki włączył w projekt brzezińską Spółdzielnię
Socjalną Communal Service, jako szczególny przykład na to, jak oddolne działania wpływają pozytywnie
na rozwój lokalny na obszarach dotkniętych problemami społeczno – gospodarczymi. W projekcie szczególną rolę odgrywają 33 studia
przypadków z całej Europy
– m.in. Spółdzielnia Socjalna
Communal Service w Brzezinach. W Polsce, obok Brzezin, w projekt zostały włączone: Łódź, Masłomęcz

i Krobia. Konsorcjum projektowe to 13 partnerów z 11
krajów członkowskich UE,
wśród których jest także Uniwersytet Łódzki.
Władze miasta 16 kwietnia
złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 1 608 141,00
zł na zadanie pn. Przebudowa drogi w ul. Ogrodowej w Brzezinach (o długości
0,827 km). Projekt przewiduje także rozbiórkę istniejącej
nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej oraz okablowanie do oświetlenia ulicznego.
17 kwietnia odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TBS w Brzezinach sp. z o.o., na którym

została podjęta uchwała
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółki
z o.o. w wysokości 300 tys. zł.
Justyna Nowak zastępca
burmistrza 20 kwietnia spotkała się z przedstawicielami
Fundacji Urban Forms z Łodzi w sprawie projektu „Odkrywamy piękno Polski”.
Projekt zakłada wykonanie
prac porządkowych poprawiających jakość przestrzeni
poprzez wytworzenie miejsca
bardziej przyjaznego użytkownikom. Udział w nim nie
wiąże się z żadnymi nakładami finansowymi ze strony
właściciela - zarządcy nieruchomości.
Burmistrz Marcin Pluta 23 kwietnia uczestniczył
w konferencji inaugurującej
program „Dostępność plus

2018-2025”. W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste
podpisanie „Paktu na rzecz
dostępności”. Trzy samorządy, w tym miasto Brzeziny
podpisały deklaracje uczestnictwa w programie.
Podczas posiedzenia LI sesji Rady Miasta Brzeziny radni podjęli cztery uchwały:
Uchwała w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta
Brzeziny na 2018 rok.
R adni podjęli dec yzję
między innymi o zmianach
w planach przychodów i wydatków.
Za przyjęciem uchwały
głosowało 7 radnych, przeciwko 2, wstrzymało się 6.
Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata
2018–2021.
Decyzją radnych przyjęto zmiany w kwocie dochodów i wydatków miasta na
2018 rok oraz między innymi
w wydatkach przewidzianych

na realizację projektu „Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych
Miasta Brzeziny”. Wśród założeń projektu jest np. rewitalizacja obiektów Muzeum
Regionalnego.
Z a u c hw a l ą g ł o s ow a ło 8 radnych, przeciwko 3,
wstrzymało się 3, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała w sprawie podziału
Miasta Brzeziny na stałe obwody głosowania.
Zgodnie z uchwałą Miasto Brzeziny podzielone jest
na 7 obwodów głosowania.
Uchwała ustala ich numery,
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Za przyjęciem głosowało
15 radnych, uchwała została
podjęta jednogłośnie.
Uchwała w sprawie zmiany
wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaleniu

stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności.
Podczas poprzedniej sesji radni przyjęli już uchwałę
w tej sprawie, jednak Regionalna Izba Obrachunkowa
zakwestionowała sposób naliczania stawek dla mieszkańców domów jednorodzinnych i zaistniała konieczność
ich zmiany.
Na wniosek formalny radnego G. Kędzi zastosowano głosowanie imienne. Za
przyjęciem uchwały głosowali radni: Z. Bączyński, D. Guzek, K. Jeske, T. Klimczak, Z.
Krawczyk, A. Kurczewski, P.
Maślanko, D. Szymczak.
Przeciwko: T. Barucki, G.
Kędzia, J. Piątkowski, G. Pietrasik, I. Skipor, M. Sysa.
Podobnie jak podczas poprzedniej sesji z głosowania
wyłączył się G. Maślanko.
Relacja z obrad Rady Miejskiej Miasta Brzeziny dostępna jest pod adresem www.youtube.com/brzeziny
 AB
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Wojewódzkie Święto Ludowe
w Brzezinach 20.05.2018 r.
Godz. 14.00 -

Uroczysta Msza Święta – kościół św. Anny
Muzeum Regionalne
• Tradycje święta ludowego
• Największe hity disco polo na żywo
w wykonaniu gwiazdy wieczoru
zespołu HIT BOYZ
• Urozmaicony poczęstunek
Imprezy towarzyszące
- boisko Szkoły Podstawowej nr 1
• Festyn rodzinno – sportowy. Konkursy,
zabawy dla dzieci i młodzieży
• Zjeżdżalnia, Bumber Ball.
Wszystko bezpłatnie !!!
Wstęp wolny dla Wszystkich.
Bardzo serdecznie zapraszamy.
Prezesi Zarządu Powiatowego
i Zarządu Wojewódzkiego P S L

2/V/2018

USŁUGI KSERO * także kolor

CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH

ul. SIENKIEWICZA 10/12 pok. 011
ATRAKCYJNE CENY

autopromocja

3/V/2018

Godz. 15.00 - 20.00 -

6
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Wycieczki KGW Zalesie Majówka w Przecławiu

C
złonkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Zalesia
28 kwietnia odwiedziły wspólnie Sandomierz.
W tj kolejnej już wycieczce uczestniczyło 28
osób.
W tym roku była to już druga wycieczka członkiń KGW
Zalesie. W lutym zwiedzały
one także gmach Sejmu, po
którym oprowadzał ich poseł ziemi łódzkiej - Piotr Apel
dzięki wcześniejszemu uzgodnieniu tej wizyty z dyrektorem jego biura poselskiego - Andrzejem Wlaźlakiem.
Przy okazji pobytu w Warszawie panie zwiedziły także

Mieszkańcy Przecławia 5 maja spotkali się na wspólnej majówce. Zorganizowali ją druhowie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Spotkanie majówkowe poprzedziła msza w intencji strażaków, którzy dzień
wcześniej obchodzili swoje
święto w dniu Patrona czyli Św. Floriana oraz mieszkańców Przecławia. Mszę
celebrowali księża z parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej ks. dziekan Marek Balcerak oraz ks.
Piotr Górski. Później wszyscy zasiedli do wspólnego poczęstunku. Nie zabrakło grilla oraz słodkości.

FOT. Archiwum KGW Zalesie

W Sandomierzu członkinie
koła zwiedziły m.in. dwie katedry oraz zamek, gdzie rezydował król Kazimierz Wielki,
o czym opowiadał im profesjonalny przewodnik. Tego samego dnia mieszkanki gminy Brzeziny zwiedziły jeszcze
Góry Pieprzowe, które swoją nazwę zawdzięczają podłożu, podobnemu po zgnieceniu
do pieprzu.

starówkę oraz pałac prezydencki.
Na jesieni planowana jest
jeszcze trzecia wycieczka
członkiń koła. Tradycyjnie jesienią panie z sołectwa Zalesie jeżdżą też na odpust do
Studziennej. - Takie wspólne
wycieczki integrują i można
się na nich wiele dowiedzieć
– ocenia przewodnicząca koła
Elżbieta Ołubek. W minionych latach członkinie KGW
Zalesie zwiedziły już wiele miejscowości – m.in. Malbork, Oświęcim, Nałęczów
i Kazimierz Dolny.  TOM

W sumie w majówce uczestniczyło ponad 100 osób,
a wśród nich także radna
z Przecławia - Elżbieta Olszyńska.
Spotkanie na świeżym powietrzu było możliwe dzięki
sprzyjającej pogodzie. Trwa
rozbudowa i modernizacja
świetlicy w Przecławiu. Dlatego też, w tym roku nie było
tradycyjnej zabawy choinkowej. Po modernizacji, która
jest prowadzona w ramach
Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych, przybędzie
kotłownia oraz dodatkowe
pomieszczenia. Adaptowany
jest przylegający do świetlicy
budynek po byłej mleczarni. Prowadzono w nim roboty rozbiórkowe, wykonano
dodatkowe ścianki działowe oraz podłogi. Docieplane i przebudowane są również strop oraz dach. Nowe
pomieszczenia z pewnością
przydadzą się na przyszłoroczną majówkę. Wtedy jak
informuje prezes OSP Przecław - Paweł Słomkowski - zaplanowano jubileusz 40-lecia
miejscowej orkiestry.

 GW

Druhom Strażakom, którzy 4 maja
obchodzili swoje święto pod patronatem św. Floriana,
życzymy dużo zdrowia, pomyślności, męstwa
i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego
tak wielkim zaufaniem społecznym.
Składamy Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko
jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego.
Jednocześnie życzymy niewyczerpanej siły i mnóstwa
wytrwałości, wyrozumiałości bliskich, licznych
sukcesów oraz wiele satysfakcji z pracy i służby
społeczeństwu.
Wójt Barbara Hojnacka
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kolasa

Czlonkinie KGW Zalesie zwiedzali Sandomierz oraz Góry Pieprzowe
Reklama

ZŁOMOWANIE
SAMOCHODÓW
tel. 736 147 889

22/X/2017

15/I/2013

1/I/2011

22/X/2017

11/I/2018

- zaświadczenia o złomowaniu
- zwrot OC
- odbiór auto lawetą gratis
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3 maja w Brzezinach
 CIĄG DALSZY ZE STR. 1
Pr z y p om n i ku st a l i ju ż
na warcie skauci Europy
i członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”, a wokół
ustawiły się liczne poczty
sztandarowe.
Jako pierwsi kwiaty złożyli przedstawiciele samorządu miasta Brzeziny. Kolejne
delegacje reprezentowały:

samorząd powiatu brzezińskiego, gminę Brzeziny,
straż zawodową i policję,
strażaków ochotników z terenu miasta i gminy Brzeziny, spółki miejskie, instytucje kultury, partie polityczne, stowarzyszenia,
organizacje młodzieżowe
oraz szkoły. Przy dźwiękach
połączonych orkiestr OSP

Brzeziny i Dzierżązna korowód przeszedł ulicami Brzezin, aż do kaplicy parafii pw.
Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej.
Mszę w intencji mieszkańców Brze zin o dpra wił ks. dziekan Marek Balcerak – proboszcz parafii
NMP Częstochowskiej oraz
wicedziekan ks. Mariusz

Wojturski – proboszcz parafii pw. Podwyższenia św.
Krzyża, który przypominał,
że dzień rocznicy Konstytucji 3 maja jako święto Maryi
Królowej Polski ustanowiono w 1924 r. i jak wskazywał później w czasie kazania ks. Mariusz Wojturski,
to Maryja od wieków chroni nas, wspiera i wyprasza

potrzebne łaski.
R o c z n i c a u c hw a l e n i a
Konstytucji 3 maja to bard z o w a ż ne w yd ar z e n i e,
o którym jak mówił w czasie swego wcześniejszego
przemówienia burmistrz
Marcin Pluta, trzeba wciąż
przypominać. Dlatego te
datę na stałe uwidoczniono
przy brzezińskim pomniku

marszałka Józefa Piłsudskiego, obok tak ważnych
momentów w dziejach Polski jak 11 listopada 1918 r.,
kiedy to Polska odzyskała
niepodległość i 15 sierpnia
1921, datę „Cudu nad Wisłą”, czyli Bitwy Warszawskiej, w której obroniono
niedawno wywalczoną niepodległość.
 TOM

Prezes OSP złożył burmistrzowi meldunek FOT. Tomasz Guzek

Na uroczystości obecni byli radni, przedstawiciele straży i policji FOT. Tomasz guzek

Składanie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego FOT. Tomasz Guzek

Na uroczystości licznie przybyła młodzież FOT. Tomasz Guzek

ZOBACZ WIĘCEJ:

Uczestnicy uroczystości uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja FOT. Tomasz Guzek

Msza w kościele NMP Częstochowskiej w Brzezinach FOT. Tomasz Guzek
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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 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
Muzeum Regionalne w Brzezinach
46 874 33 82

Miejska Biblioteka Publiczna
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:
z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00
TAXI „ROBSON” Brzeziny
532 233 303
TAXI TWOMAR Brzeziny
608 334 455

Urząd Miasta w Brzezinach
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
tel. 46 874 22 24, fax. 46 874 27 93
http://brzeziny.pl/,
e-mail: brzeziny@brzeziny.pl,
Telefon Alarmowy Urzędu Miasta
509 677 382

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: Anna Barańska-Bekrycht
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
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: Polska Press Grupa
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Zawodowy tłumacz
J
FOT.pixabay.com

Dodatkowo można wyróżnić
tłumacza przysięgłego, który dokonuje tłumaczenia dokumentów prawnych. Dlatego, że jest to wolny zawód
nie potrzebne jest do niego ukończenie studiów, jednak większość osób, które
chcą się podjąć tej pracy, zaczynają od studiów lingwistycznych np. filologii. Dzięki temu mają już potrzebne umiejętności, np. poznają
już zasady redakcji i korekty
tekstu, czy uczą się korzystać

FOT.pixabay.com

est to praca polegająca na tłumaczeniu tekstu lub wypowiedzi z języka źródłowego
na język docelowy. W tym zawodzie można wydzielić tłumacza pisemnego, który
zajmuje się przekładaniem tekstów z różnych dziedzin i ustnego, który objaśnia
wypowiedzi m.in. podczas spotkań biznesowych, czy konferencjach.

z programów komputerowych potrzebnych do tłumaczeń. Takich wiadomości
można również dowiedzieć
się na licznych szkoleniach,

czy kursach. Każdy wykonujący tę pracę powinien cechować się spostrzegawczością, dbałością o szczegóły,
a tłumacz ustny dodatkowo

9

powinien mieć nienaganną
kulturę osobistą, być gotowy do wyjazdów służbowych
i mieć zdolności do uważnego słuchania i logicznego wypowiadania się w trudnych
warunkach. Zarobki zawodowego tłumacza wahają się
od 3 do 5 tysięcy brutto. Jednak, jeśli zna on mniej popularny język, to ma możliwość
na większych zarobków, które mogą wynosić nawet 10
tysięcy zł. Trzeba jednak pamiętać, że są to kwoty, które
oferuje nam firma, w której
pracujemy. Dodatkowo można wykonywać jeszcze zlecenia na własną rękę.

 Młoda redakcja

Wiosna nas rozpieszcza

Przewodnik po zawodach - Policjant





Jeżdżąc np. rowerem możemy zarówno podziwiać piękne widoki, czy odwiedzać interesujące miejsca, jak i ćwiczyć różne partie mięśni.
A teraz kilka słów o korzyściach jakie płyną z uprawiania sportu na zewnątrz. Po
pierwsze - dotleniamy nasz
organizm. Ćwicząc w terenie, możemy odkrywać nowe
zakątki i miejsca, w których
do tej pory nie byliśmy. Poza
tym świeże powietrze, promienie słońca i zmiany temperatury wzmocnią naszą
odporność. Dlatego, kiedy
za oknem piękna pogoda,

FOT.pixabay.com

Zrobiło się ciepło, pewnie wielu z nas wyciągnęło rowery, rolki itp., aby korzystać
ze słonecznej pogody w aktywny sposób. Warto wspomnieć, że sport na świeżym
powietrzu to nie tylko przyjemność, ale również sposób zadbania o formę na lato.

warto wyjść z domu, aby np.
pobiegać lub wraz z rodziną
wybrać się na długi spacer.

Osobiście polecamy nasz
park i siłownię na świeżym
powietrzu.  Młoda redakcja

Służba w policji jest jedną z najtrudniejszych. Praca policjanta ma jednak pewne
zalety. Dzięki niej można pomagać społeczeństwu i strzec porządku. Już po
piętnastu latach wykonywania tego zawodu można przejść na emeryturę.

Policjanci również nie
mogą narzekać na zarobki. Jest to praca pozwalająca na rozwój zawodowy. Żaden dzień nie jest taki sam,
wykonuje się różne czynności, spotyka wielu ludzi. Praca w policji to nie tylko wystawianie mandatów! Warto pamiętać, że w policji są
różne wydziały, mające inne
zadania. Niektóre mogą być
naprawdę ciekawe, na przykład dochodzeniówka, czy
wydział kryminalny. Zajęcie
to zapewnia również obycie
z bronią i umiejętność samoobrony. Pracując w policji,

należy nosić mundur, a wiadomo „Za mundurem panny sznurem”, dlatego policjantki i policjanci często
postrzegani są jako atrakcyjni. Każda praca ma jednak swoje wady. Policjanci
muszą pracować w weekendy i święta, być dyspozycyjni o każdej porze, bo mogą
być wezwani do akcji. Są często narażeni na niebezpieczne sytuacje, kontakt z ludźmi, których woleliby unikać.
Przyczynia się to do tego, że
policjant musi być odporny
na stres. Wstąpienie do policji wymaga przynajmniej

średniego wykształcenia. Istnieje wiele liceów bądź techników o profilu policyjnym
lub mundurowym. Szkoły takie pomagają zdać testy
sprawnościowe i testy wiedzy, potrzebne aby zdobyć
posadę w policji.
Oprócz tych testów trzeba
przejść pomyślnie badania
psychologiczne, mieć tężyznę fizyczną, dobrą kondycję
zdrowotną. Ponadto powinno posiadać się polskie obywatelstwo oraz nie być skazanym żadnym prawomocnym wyrokiem sądu.

 Młoda redakcja

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

6/V/2018

Reklama

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

SUPER PROMOCJE WIOSENNE

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wywieszony jest na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej
działkę nr 1857/9 oraz część działki nr 1857/10 o łącznej pow. 0,9596 ha,
położonej w obrębie 8 m. Brzeziny przeznaczonej do oddania w dzierżawę do 30
września 2020 r.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 25 kwietnia 2018 r. do 16 maja 2018 r.

BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE - do

20%*

DRZWI POKOJOWE - do 10%*

ogłasza nabór dzieci z roczników:
2013, 2012 oraz 2011
Informacja i zapisy – 605 474 144
Treningi Orlik SP1 oraz SP2

OKNA - do
24/XI/2017

6/III/2018

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

35%-40%*
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Brzezińscy wędkarze rozpoczęli sezon letni

M

ożna łowić ryby dla przyjemności, ale także dla sportu. Niedzielnymi zawodami
o puchar prezesa brzezińskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego Jerzego
Sobocińskiego, brzezińscy wędkarze zainaugurowali letni sezon zawodów
sportowych.
złowionych ryb, zaś III Sławomir Jedynak, który złowił
3,2 kg ryb.
1 maj a t y m razem na
zbiorniku wodnym w Rochnie w gminie Brzeziny odbyły się kolejne zawody wędkarskie. 20 wędkarzy przez 4
godziny rywalizowało o mistrzostwo koła. Największe
„branie” miał Robert Staniszewski, który złowił blisko
8 kilogramów ryb. II miejsce z ogólną masą złowionych ryb 6,7 kilograma zajął
Michał Jedynak, a III Waldemar Wójcicki, który złowił
ponad 4,2 kilograma ryb.
Kolejne zawody

Wręczenie nagród FOT. Grzegorz kozieł
Na z b i o r n i k u w o d ny m
w Bogdance gmina Brzeziny do pierwszych w tym letnim sezonie zawodów przystąpiło 24 wędkarzy. Spośród nich najlepszym okazał

się Jerzy Durański, który
złowił ryby o ogólnej wadze
4,4 kg i to on odebrał puchar
prezesa brzezińskiego koła
PZW. II miejsce zajął Michał
Jedynak – z wynikiem 3,7 kg

Uczestnicy zawodów wędkarskich FOT. Grzegorz kozieł
planowane są już 27 maja.
Tym razem będą to organizowane po raz pierwszy

zawody feederowe – tzw.
na ciężko, w których połów odbywa się przy udziału

koszyczka bez korzystania ze
spławika..
 GK

Złote gody Zofii i Henryka Łakomskich

Piknik rodzinny w Parku Miejskim





Jubilaci wraz z najbliższymi i władzami miasta
Ceremonie wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie podczas sesji poprowadziła Marzena Czajka z-ca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Brzezinach. - Rocznica 50 lat pożycia małżeńskiego to bardzo
doniosła chwila, która budzi
wzruszenie, uznanie i szacunek nie tylko najbliższej rodziny, ale także nas wszystkich. Czcigodni jubilaci to
wy przed 50 laty poprzez zawarcie związku małżeńskiego
rozpoczęliście waszą wspólną i jak się dzisiaj okazuje bardzo długą i wyjątkowo szczęśliwą podróż przez życie. Wy
dzieliliście się swoją miłością, wzbogacaliście ją i pielęgnowaliście doznając jej dobra

i piękna. Byliście dla siebie
podporą zarówno w życiu
osobistym jak i zawodowym.
Wiele życiowych sukcesów
odnosiliście dzięki wzajemnemu zrozumieniu i jedności małżeńskiej. Stworzyliście
przez to wspólny dom z niepowtarzalnym ciepłem rodzinnym. Nigdy nie zapomnieliście o tym, co przyrzekaliście sobie 50 lat temu, że
uczynicie wszystko aby wasze małżeństwo było zgodne,
szczęśliwe i trwałe. Przyrzeczenia dotrzymaliście i dlatego wasza małżeńska codzienność staje się dzisiaj sprawą wagi państwowej. Osoby,
które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim
są nagradzane specjalnym

medalem, przyznawanym
przez Prezydenta RP. Na żaden medal nie pracuje się tak
długo, przeszło 18250 nocy
i dni – mówiła Marzena Czajka składając dostojnym jubilatom serdeczne gratulacje.
Medale przyznane przez
Prezydenta RP wręczył burmistrz Marcin Pluta. Radni
odśpiewali jubilatom „Sto lat”,
a życzenia i gratulacje złożył
przewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Barucki, wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk
i najbliższa rodzina.
Ślub cywilny jubilatów
odbył 2 marca 1967 roku
w Brzezinach, a 25 marca 51
lat temu ślub kościelny także w Brzezinach. Przyszli nowożeńcy poznali się pół roku
wcześniej na weselu u kuzynki. Panna Zofia była rodowitą mieszkanką Brzezin, zaś
Pan Henryk pochodził z Białej koło Pajęczna. Państwo
Zofia i Henryk Łakomscy po
ślubie zamieszkali w Brzezinach. Mają dwóje dzieci Urszulę i Dawida.
Pani Zofia przez ponad 23
lata jako szwaczka pracowała w brzezińskiej Daminie.
Pan Henryk przez 27 lat pracował na różnych stanowiskach w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Brzezinach.
Ich recepta na długi i udany
związek małżeński, to dużo
cierpliwości i wzajemnej miłości.
 GK

W najbliższy piątek wszyscy mieszkańcy Brzezin, wraz ze swoimi rodzinami będą
mieli okazję wziąć udział w Pikniku Rodzinnym – Park od Nova organizowanym
w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Piknik odbędzie się w godzinach od 16 do 20. Centrum imprezy będzie zlokalizowane przy placu zabaw
dla dzieci, który znajduje
się blisko Muzeum Regionalnego. Największe atrakcje przewidziane zostały
dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Na
pikniku pojawi się karykaturzysta, każde z dzieci będzie mogło pomalować sobie buzię farbkami, albo
skorzystać z dmuchanego

FOT. Tomasz Pietraszewski

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

S ą razem już 50 lat. 26 kwietnia podczas sesji Rady
Miasta Brzeziny medale za długoletnie pożycie
małżeńskie otrzymali Zofia i Henryk Łakomscy.

zamku, czy gier. Znajdzie
się też coś dla starszych
mieszkańców. W miejscach
przeznaczonych do grillowania będziemy przygotowywać pyszne kiełbaski,
aby nikt nie wyszedł z imprezy głodny.
Pa r k o d Nov a – P i k nik Rodzinny organizowany jest w ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które
mają przybliżyć mieszkańcom projekty zrealizowane

w ramach wykorzystania
unijnych pieniędzy. Park
Miejski w Brzezinach został zrewitalizowany właśnie z takich zasobów finansowych, a Miasto Brzeziny
p oz y sk a ł o p ona d 1 m i lion złotych dofinansowania na ten cel. Warto zobaczyć na własne oczy, to jak
aktualnie wygląda zrewitalizowany, funkcjonalny
i nowoczesny Park Miejski
w Brzezinach.
 TP
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oc muzeów w Brzezinach zaplanowano dzień
wcześniej niż w większości polskich miast czyli
w nocy z 18 na 19 maja, a jej tematem przewodnim
będzie malarstwo Henryki Hak.

- Zmiana terminu wynika
z faktu, że dzień wcześniej
noc muzeów odbywa się też
w Krakowie, więc poszliśmy tym torem jako "Parva
Cracovia" czyli mały Kraków, jak kilka stuleci temu
zwano Brzeziny, aby w ten
szczególny wieczór umożliwić brzezinianom również
wyjazd do muzeów pobliskiej Łodzi - wyjaśnia dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach – Paweł
Zybała. Główną atrakcją
brzezińskiej nocy muzeów będzie otwarcie wystawy obrazów Henryki Hakowej - związanej z regionem brzezińskim malarki

- prymitywistki. - Obecnie
mówi się tu bardziej o sztuce naiwnej, na co wskazuje też nazwa międzynarodowego festiwalu w Katowicach Art Naif Festiwal,
gdzie w ubiegłym roku prezentowana była twórczość
Henr yki Hakowej razem
z kilkudziesięcioma artystami z całego świata. W brzezińskim muzeum znajduje
się wiele obrazów tej artystki, w tym debiutancki ukazujący jej ojca. Muzeum zawdzięcza to pierwszej dyrektor placówki Elżbiecie
Putyńskiej, która jako etnograf odkryła, a następnie promowała twórczość

Henryki Hak - mieszanki
pobliskiego Głowna. Kolekcja w brzezińskim muzeum
powstała w latach 70 i obejmuje pier wszy okres jej
twórczości, wtedy też powstał film o Henryce Hakowej z cyklu „Zatrzymane
w kadrze”. Jej obrazy posiadają także prywatni kolekcjonerzy oraz Łódzki Dom
Kultury, który jest współorganizatorem obecnego wernisażu.
- Prace Henryki Hak charakteryzuje szczerość wypowiedzi, autentyzm przeżyć
i oryginalny język symboli.
O malowaniu zadecydowała
konieczność wypowiedzenia swoich myśli i odczuć
nierozumianych przez innych. Ogromna wewnętrzna wrażliwość, ciągły i odczuwalny konflikt między

duchowym światem własnego ja, a złym światem zewnętrznym jest istotą jej
artystycznej wypowiedzi.
Sztuka jest dla tej artystki
niejako zabiegiem leczniczym, terapią, swoistego rodzaju spowiedzią, bywa także odzwierciedleniem marzeń - wskazuje etnograf dr
Bożenna Magdalena Liberska-Marinow.
Ten niecodzienny wernisaż zaplanowano o godzinie 17, a później o każdej
pełnej godzinie od 19.00,
aż do północy odbywać się
będą seanse filmowe prezentujące archiwalne nagrania z Brzezin, które Muzeum Regionalne w ostatnim
okresie digitalizuje przenosząc je z taśm analogowych
do postaci cyfrowej. Można
tam będzie m.in. zobaczyć

skutą lodem ulicę Sienkiewicza, którą udrażniano
przy pomocy kilofów i inne
ciekawostki z dawnych lat.
Oprócz ekspozycji malarstwa Henryki Hakowej będzie można zwiedzać stałe wystawy brzezińskiego
muzeum - „Wielokulturowe miasto krawców” i „Warsztat mistrza Ambrozińskiego” - ukazujące krawieckie
tradycje Brzezin, salonik
mieszczański i izbę ludową
- pokazujące życie w naszym mieście około 100 lat
temu oraz archeologiczną
ekspozycję „Zaginione miasto” - ukazującą najstarsze
zabytki ziemi brzezińskiej.
To jedyna taka okazja, by
wszystkie te wystawy zobaczyć bezpłatnie, nie tylko
obejrzeć malarstwo Henryki Hakowej, ale także być

FOT. Tomasz Guzek

Brzezińska noc muzeów z Henryką Hak

Praca Henryki Hak
może spotkać się z samą
ar t y st k ą or a z u c z e st n i czyć w niezwykłych sensach filmowych. Muzeum
Regionalne w Brzezinach
serdecznie więc zaprasza
wszystkich w piątek 18 maja
na godzinę 17.00.

 TOM

Reklama

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

SPRAWY KARNE, CYWILNE,
ROZWODOWE,
POSZUKIWANIE OSÓB,
MIENIA I MAJĄTKU DŁUŻNIKA

ul. Sienkiewicza 10/12 lok. 5, tel. 663 742 876

23/I/2018

Aby przekonać się ile możesz zyskać powierzając nam swoją sprawę,
przyjdź z umową i porównaj warunki!

...nowe węzły cieplne w tym również kompaktowe,
typu EIN, budowane przez doświadczonych
ciepłowników, przeznaczone do:
domów jednorodzinnych
budynków wielorodzinnych
budynków użyteczności publicznej
obiektów przemysłowych

28/III/2018

8/IV/2018

...w każdym wskazanym przez Klienta obiekcie
w Polsce, dbając o dostosowanie do istniejących
warunków lokalowych i sieci zasilającej w ciepło.
W każdym z zamontowanych węzłów przeprowadzamy
rozruch startowy, pomagamy w konfigurowaniu
automatyki, oferujemy stałe doradztwo i opiekę serwisową.
Na węzły typu EIN, udzielamy 3 lata gwarancji

12
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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
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
MINIKOPARKA   - USŁUGI tel.
608-612-013
SALA BANKIETOWA „HAZO” organizuje: wesela, komunie, przyjęcia
okolicznościowe, imprezy integracyjne 502 778 947. Zapraszamy
PROFESJONALNIE, kuchnie, szafy,
zabudowy, 607 815 125
DACHY, krycie papą termo zgrzewalną, 500 335 060
UKŁADANIE kostki brukowej i granitowej, kamień polny tel. 796-334-745
BRAMY, ogrodzenia siatkowe, panelowe, producent + montaż, 503
572 046
AUTOMATYKA bramowa serwis,
montaż, 531-909-910
USŁUGI ślusarsko-spawalnicze, bramy, ogrodzenia wiaty, drzwi stalowe, usługi spawalnicze u klienta,
531-909-910
LPG, montaż – serwis – diagnoza,
mechanika pojazdowa, skup samochodów, 789 188 646
OGRODZENIA klinkier, granit, panele tel. 604-543-817
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl tel. 515-362-050
MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664
626 854
PRANIE dywanów, kanap, wykładzin, tel. 887 258 364 „Perfekcyjny
dom”
DOCIEPLENIA budynków, wykończenia wnętrz, poddasza, izolacja
budynków, 608 661 045
DOMOFONY – 501 478 588
AUTO do ślubu, 692 981 421
BRUK ARSTWO, MUROWANIE,
DACHY, tel. 696 85 72 85
ROWERY – sprzedaż, naprawa, serwis. 792 934 565
USŁUGI koparko – ładowarką
i transportowe, atrakcyjne ceny, tel.
509 297 011
KRYCIE dachów, papa termo zgrzewalna, 572 969 432, usuwanie
przecieków

Praca
MECHANIKA samochodowego zatrudnię, dobre warunki pracy PPHU
„DAMISS”, ul. Południowa 12/14

ZATRUDNIĘ pomoc do lakierni.
Mężczyzna lub kobieta. Stała praca,
519 124 604 – Paweł
ZATRUDNIĘ do zakładu stolarskiego przy produkcji mebli, 519 124 604
– Paweł
ZATRUDNIĘ do prac dekarskich.
Umowa o pracę, 602 138 477
DWIE szwaczki przyjmą szycie chałupnicze, 609 723 279
ZATRUDNIĘ pomocnika na krojownię. Praca stała, tel. 606 489 403
KIEROWCĘ do baru, 508 593 330
POSZUKUJĘ pomoc domową
Koluszki, 508 593 330
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, transport międzynarodowy, 695 602 799
lub 607 838 520
ZATRUDNIĘ szwaczki – praca cały
rok, 509 869 237
POSZUKUJĘ pani do starszej osoby dorywczo w weekendy również
czasami całodobowo, 606 618 633
ZATRUDNIĘ presera, Brzeziny, 602
236 895
PALIUM BRZEZINY zatrudni fizjoterapeutę w godz. 8.00-16. do pracy w gab. fizykoterapeutycznym.
Do obowiązków będzie należeć
dobór i wykonywanie zabiegów.
Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na: paliumbrzeziny@onet.pl
DOM Seniora PALIUM Brzeziny ul.
Sienkiewicza 87 poszukuje wykwalifikowanych opiekunek kontakt: tel. 885 331 221

Nieruchomości
SPRZEDAM – zamienię 72 m2, IV p

na mniejsze osiedle Kulczyńskiego,
698 189 876
SPRZEDAM  działkę rolno-budowlaną pow. 2,600 m 510-724-760
SPRZEDAM dom +2,2 h ziemi, Józefów gmina Rogów tel.
519-087-393
SPRZEDAM  działkę na „Bratku” tel.
664-115-135
KUPIĘ M3 bloki Brzeziny tel.
792-863-861
ZAMIENIĘ mieszkanie 58 m²TBS (2
pokoje z kuchnią) na mniejsze w blokach, z centralnym ogrzewaniem,
Może być zadłużone. Płatność gotówką. kontakt 692-827- 602
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia tel. 510-724-760
DZIAŁKI budowlane 850 m2 Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja,
508 301 005, 601 305 357

KUPIĘ mieszkanie do 45 m2 w BSM,
730 112 911
SPRZEDAM działkę budowlaną
w Brzezinach 505-527-007
SPRZEDAM działkę o pow. 0,27 ha
między Zalesiem, a Witkowicami, tel.
607 777 005
ODDAM ziemię w dzierżawę Rogów
Wieś 661-579-175
SPRZEDAM działki budowlane przy
ul. Głowackiego, uzbrojone, 602 259
432
KUPIĘ mieszkanie do remontu lub
zadłużone Brzeziny, Koluszki i okolice, 731 746 722
DZIAŁKI budowlane w pełni
uzbrojone od 65.000 sprzedam
w Brzezinach przy ul. Okrzei, 501
034 069
ZAMIENIĘ 33m2 w bloku na parterze z centralnym na większe mieszkanie w bloku, może być zadłużone,
604 554 136, 668 103 117
SPRZEDAM działkę przy ul.
Żeromskiego, 602 891 595
DOMY kanadyjskie – szkieletowe,
www.dom-szkieletowy.com, tel. 605
547 201
MIESZKANIA do wynajęcia, tel. 502
778 947
SPRZEDAM garaż, ul. Sienkiewicza,
tel. 509 415 189
SPRZEDAM działkę 1632m2, 669
44 63 44
SPRZEDAM dom 140 m2 okolice
Kalonki, 501 384 860
POSIADAM do wynajęcia budynek
gospodarczy w Brzezinach (szczegóły telefonicznie), 662 089 398
SPRZEDAM lokale do całkowitej
odbudowy w budynku parterowym, tanio okolice Brzezin, 505 144
277,797 574 404
POSIADAM do sprzedania lub wynajęcia siedlisko (Grzmiąca), 508
239 647
KUPIĘ garaż (okolice ul.
Sienkiewicza), 697 561 948
POSIADAM do wynajęcia M3,
Przedwiośnie, 508 899 485 DZIAŁKI
budowlane woda, prąd i cisza, tel.
788 264 336
WYNAJMĘ halę 250 m2 lub 500 m2
pod magazyn, produkcję lub inne
(zaplecze socjalne, biuro), lokalizacja
Brzeziny, 519 124 604 – Paweł
SPRZEDAM dom +garaż, Brzeziny
ul. Niemcewicza tel. 788-816-249
GARAŻ przy Głowackiego kupię,
507 789 630

Dyżury radnych
Urząd Miasta I p. pokój 128
Od godziny 16:00 do godziny 18:00

Dariusz Guzek - 16.05.2018 r.
Jakub Piątkowski, Maciej Sysa
- 23.05.2018 r.

SPRZEDAM działkę 9400 m2 inwestycyjno-budowlaną przy trasie powiatowej w Koziołkach, 603 988 776
SPRZEDAM atrakcyjną działkę 4.900
m przy Polnej, szerokość 25 m, 65 00,
731 327 232
SPRZEDAM dom w Koluszkach, 665
925 923

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.
SPRZEDAM  drewno na rozpałkę
w workach 10zł/szt. 882-928-505
SPRZEDAM  drewno na rozpałkę
w workach 10zł/szt. 882-928-505
KUPIĘ zboże, 508 471 814
DREWNO kominkowe, opałowe,
transport, 501 962 424
SPRZEDAM tapczan jednoosobowy, cena do uzgodnienia tel.
795-678-183
SPRZEDAM przyczepę kempingową
na działkę lub budowę, 609 854 843
PRZYJMĘ ziemię gruz, 606 607 639
SPRZEDAM stemple budowlane,
600 804 392
SPRZEDAM stemple budowlane,
601 856 880
SPRZEDAM owies, słomę w dużych
belach, 693 848 122
SPRZEDAM dmuchawę do zboża,
klatkę porodową dla macior, 698
538 748
SPRZEDAM drzwi wewnętrzne,
10 par z rozbiórki w dobrym stanie, okna 10 par firmy IZOPLAST.
Elementy schodów wewnętrznych
- stopnie, podstopnie, balustradę
- JESION.
Panele podłogowe z demontażu
150 m/kw. wysoka jakość ścieralności z płytami wyciszającymi, tel.
601-050-129
SPRZEDAM owies, 695 359 305
SPRZEDAM
motorower
YAMASAKI-2009 r., 663 636 408
SPRZEDAM pszenżyto i mieszankę
zbożową, 604 358 755
SPRZEDAM – czarna ziemia, 509
869 235

Zatrudnię
pielegniarkę

do pracy w przychodni
w Brzezinach.
Forma zatrudnienia
i godziny pracy
do uzgodnienia,
tel. 606 667 844

19/IV/2018

Usługi

FIRMA Gralech zatrudni szwaczki.
Umowa o prace, atrakcyjne zarobki. Miejsce pracy Jordanów, tel. 46
874-25-18
FIRMA Gralech zatrudni magazyniera. Umowa o prace. Jedna zmiana. Miejsce pracy Jordanów, tel. 46
874-25-18
FIRMA Gralech zatrudni tokarza /
frezera. Umową o pracę. Jedna zmiana. Miejsce pracy Jordanów, tel.
46-874-25-18
ZATRUDNIĘ kierowców kat. C i C+E,
kraj, 508 230 297
ZATRUDNIĘ szwaczki, osobę do
prac pomocniczych, prostego szycia, zlecę przeszycia, tel. 602 475 488
FIRMA KAL-BRUK zatrudni: brukarzy, operatora koparko – ładowarki,
operatora ładowarki, tel. 607 314 883
ZATRUDNIĘ szwaczki, 609 243 809
PRACOWNICĘ do smażalni ryb na
½ etatu, praca w weekendy, 504
010 550
PRACOWNIKÓW fizycznych oraz
operatora traka taśmowego, zatrudnię, praca cały rok, 504 010 550
ZATRUDNIĘ szwaczki, dobre zarobki, 508 853 414
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, stała praca, 507 755 880
FRYZJERKĘ i kosmetyczkę z doświadczeniem, 796 337 568
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 500 285
518
POSZUKUJĘ pracownika na budowę, 535 662 878
ZATRUDNIĘ asystenta projektanta (branża elektryczna) 579 439 613
PROJEKTANT elektryk 579 439 613
ZAKŁAD mięsny zatrudni mężczyzn
na produkcję, 693 594 265, 46 874
38 97
ZATRUDNIĘ na stanowisku mechanik – wulkanizator, możliwość przyuczenia, tel. 512 330 360, Brzeziny
ul. Łąkowa,
ZATRUDNIĘ pracownika na fermę
drobiu, tel. 508 188 138
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B, tel. 508
188 138
ZATRUDNIĘ do dociepleń i prac wykończeniowych, 609 373 840
SWACZKI oraz chałupniczki zatrudnię, stała praca, rejestracja, Jeżów,
tel. 501 373 316
FIRMA odzieżowa zatrudni krojczego i pomoc w krojowni, 44 714 23 75,
605 086 828
ZATRUDNIĘ brukarzy i operatora
koparko-ładowarki tel: 501-130-286
PR Z YJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
ZATRUDNIĘ pomocnika mechanika
samochodowego, tel. 608 426 486
FIRMA produkcyjna zatrudni kierowcę z uprawnieniami C+E, praca
na miejscu, tel. 533 444 106
FIRMA produkcyjna zatrudni operatora wózków widłowych, praca na
miejscu, tel. 533 444 106
POSZUKUJĘ pracowników sezonowych do pracy w sadzie, tel. 533
444 106
ZATRUDNIĘ krojczego na ½ etatu,
tel. 502 201 593
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B,C, praca Brzeziny, 783 951 937
FIRMA zatrudni kobietę do pracy na
produkcji. Pełny etat, umowa o pracę, tel. 602-379-302

4/V/2018

AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁOMOWANIE samochodów,
509-099-286
SKUP   AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SPRZEDAM busa Renault Master,
2002 r, 2,2 DCI, 3900 zł, więcej info.
nr. 502 553 569

POLSKI Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów, zatrudni
emerytkę lub rencistkę na pomoc
w kuchni w stołówce „Smakosz”,
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 (Urząd
Miasta), tel. 505 611 760, 503 688 328
ZATRUDNIĘ pracownika do montażu okien i drzwi. Mile widziane doświadczenie i prawo jazdy kat. B, tel.
695 922 888
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C na wywrotkę tel. 501-130-286
FIRMA transportowa zatrudni mechanika na potrzeby własne, sam.
ciężarowe, 690 321 370
PRZYJMĘ szwaczki, chałupniczki,
szycie spodni damskich, elastyczny
czas pracy, tel. 721 158 814
ZATRUDNIĘ ekspedientkę do sklepu spożywczego (wolne wszystkie
niedziele), 508 178 216
NA wesela przyjmę kelnerów i pomoc do kuchni, 502 778 947
ZATRUDNIĘ kucharza 783-985-926
ZATRUDNIĘ pracownika na produkcje do stolarni Grzmiąca. Stawka 12
zł/h, wymagane umiejętności stolarskie z uwagi na charakter pracy,
zakaz palenia papierosów, tel. 882
928 505
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę 604-381-688
ZATRUDNIĘ do zakładu garmażeryjnego tel. 509-127-870
ZATRUDNIĘ murarzy i do wykończeń, tel. 603 872 901
ZATRUDNIĘ krojczego stała praca,
602-611-435
ZATRUDNIĘ na umowę o pracę do
sklepu ogólnospożywczego (Rynek
Nowosolna) tel. 604-936-065
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki (praca stałe zatrudnienie), 509 233
753
PRZYJMĘ pracownika do dociepleń,
tel. 608-578-596
SZWACZKI w Borowej zatrudnimy,
stała praca tel. 604-797-243 bluzki,
sukienki, żakiety
PRZYJMĘ szwaczki, szycie damskich
spodni, tel. 721-158-814
ZATRUDNIMY osobę dyspozycyjną na dział pakowania i wykończenie obuwia w Bogdance, tel.
502-505-173
ZATRUDNIMY osobę na dział przygotowania produkcji do szycia
w Bogdance, tel. 502-505-173
Z AT R U D N I Ę murar z y tel.
604-543-817
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna
tel. 605-139-221
ZATRUDNIĘ sprzedawcę mat.
Budowlanych w Strykowie, dobre
wynagrodzenie tel. 605-086-824
HURTOWNIA mat. Budowlanych
w Strykowie zatrudni kierowcę kat.
B lub C. Dobre wynagrodzenie tel.
601-153-348
RESTAURACJA Parkowa zatrudni kucharza/kę. CV proszę składać
w siedzibie firmy lub pod adresem
e-mail, kontakt@restauracjaparkowa.com
PRZYJMĘ do pracy pomoc kuchenną „Cztery Talerze”, tel. 883 644 344
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C, 604
491 774
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E, tel. 501
038 542

7/V/2018

Motoryzacja

PALIUM JOLANTA GRABOWSKA
ul. Sienkiewicza 87 Brzeziny tel. 885 331 221
oferuje:
REHABILITACJĘ w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym
DOM SENIORA opieka całodobowa i dzienna
LEKARZE I SPECJALIŚCI chirurg, ortopeda, kardiolog, endokrynolog,
pulmunolog, psycholog, diabetolog, dietetyk, lekarz medycyny pracy,
podolog – choroby stóp, kosmetolog
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Majówkowy turniej Kijo Cup 2018

W

czwartek 3 maja na Stadionie Miejskim w Brzezinach odbył się II Turniej Piłki
Nożnej dla dzieci z rocznika 2006 Kijo Cup 2018, organizowany przez rodziców
grupy juniorskiej Brzezińskiego Klubu Sportowego. Zawody wygrał MKPBoruta Zgierz, który w wielkim finale pokonał Start I Brzeziny.

Celem imprezy było oficjalne rozpoczęcie turniejowych
zmagań na świeżym powietrzu, nauka poprzez piłkę
nożną, wzajemna integracja
oraz oczywiście zachęcenie
najmłodszych do uprawiania
tej najpopularniejszej na całym świecie dyscypliny sportu. Wszyscy, którzy w czwartkowy poranek przybyli na stadion przy ulicy Sportowej 1
byli bardzo mile zaskoczeni organizacją turnieju. Od
wczesnych godzin rannych
rodzice wraz ze sztabem szkoleniowym oraz członkami zarządu klubu, a także trenerem Mariuszem Matusiakiem
i kierownikiem Krzysztofem
Ławskim dołożyli wszelkich
starań, aby jak najlepiej przygotować obiekt do piłkarskich
zmagań. Organizacja tej sportowej imprezy nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc i praca
wielu ludzi. Obiekt i szatnie
udostępnił dyrektor Centrum
Kultury Fizycznej Daniel Nawrocki. Plac gry przygotował
Rafał Jadczak, trybuny klubowymi barwami udekorował
i sprzętu muzycznego użyczył Zbigniew Zawadzki. Namioty stanęły dzięki uprzejmości PHU Jas-Pasz oraz
Gra-Lech. Ławki dla zawodników udostępnił dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 Zbigniew Zieliński, krzesełka prezes OSP Brzeziny Piotr Dębski, a bramki organizatorom

wypożyczył Komendant Powiatowy PSP Dariusz Guzek.
W imprezie wzięło udział
osiem drużyn podzielonych
na dwie grupy. W grupie
A oprócz drużyny gospodarzy Startu II Brzeziny zagrali:
Mazovia I Rawa Mazowiecka,
MKP-Boruta Zgierz i Akademia Piłkarska Andrespolia Wiśniowa Góra. W grupie B natomiast zmierzyli się:
Start I Brzeziny, Mazovia II
Rawa Mazowiecka, Metalowiec Łódź i Unia Skierniewice. Start II Brzeziny przegrał
z Mazovią I Rawa Mazowiecka 0:4, uległ MKP-Borucie
Zgierz 0:3 i doznał porażki
z Akademią Piłkarską Andrespolia Wiśniowa Góra 0:3, zajmując czwarte miejsce w tabeli. Grupę wygrał MKP-Boruta Zgierz, druga była Mazovia
I Rawa Mazowiecka, a trzecia
Akademia Piłkarska Anderspolia Wiśniowa Góra. W grupie B Start I Brzeziny wygrał
1:0 z Metalowcem Łódź, pokonał 1:0 Mazovię II Rawa
Mazowiecka i zremisował bezbramkowo z Unią Skierniewice, co dało mu pierwsze miejsce w tabeli. Na drugiej pozycji rywalizację zakończyła
Mazovia II Rawa Mazowiecka,
trzeci był Metalowiec Łódź,
a czwarta Unia Skierniewice.
Zespoły z dwóch pierwszych
miejsc awansowały do półfinałów, a z pozostałych miejsc
zmierzyły się w meczach

o siódme i piąte miejsce.
Po rywalizacji grupowej nastąpiła przerwa na pokaz Freestyle Football (sztuczek z piłką) w wykonaniu aktualnych
wicemistrzów Świata Street 3v3. Łódzka Grupa Mekka
Street w składzie Piotr Oleksik, Konrad Ciesołkiewicz
i Dawid Czapla po prezentacji swoich umiejętności zachęcili do sztuczek najmłodszych
uczestników turnieju.
Po wznowieniu rywalizacji w zawodach na stadionie pojawili się przedstawiciele motorowej grupy EBR,
którzy proponowali chętnym
przejażdżki swoimi pojazdami wzdłuż bieżni wokół boiska. W spotkaniu o siódme
miejsce Start II Brzeziny przegrał 0:3 z Metalowcem Łódź,
a w półfinale Start I Brzeziny
wygrał 1:0 z Mazovią I Rawa
Mazowiecka. W wielkim finale mali brzezinianie musieli uznać wyższość MKP-Boruty Zgierz, przegrywając 0:2.
Po ostatnim meczu przeprowadzono specjalny konkurs,
który polegał na trafianiu
w poprzeczkę piłką, kopaną
z pewnej odległości. Najlepszy okazał się zawodnik Startu
Brzeziny Oliwier Turski, który na pięć prób trzy wykonał
perfekcyjnie.
Dla wszystkich uczestników
turnieju zostały przygotowane
atrakcyjne nagrody m.in. pamiątkowe dyplomy i puchary,

Majówkowy Turniej Kijo Cup 2018 FOT. Krzysztof Ławski
bon o wartości 100 złotych
na obiad w pizzerii Da Grasso, dresy sportowe, a dla najlepszych zawodników dodatkowo pamiątkowe statuetki.
Nagrody wręczali członkowie
zarządu BKS Start: dyrektor
sportowy Filip Jochman oraz
Zbigniew Zawadzki. Najlepszym strzelcem został Aleksander Gajak z MKP-Boruty Zgierz, który w całym turnieju zdobył dziewięć bramek.
Najlepszym bramkarzem zawodów wybrano Szymona
Kamińskiego ze Startu Brzeziny, a najlepszym zawodnikiem Kijo Cup 2018 Borysa Stasiewicza z Mazovii
Rawa Mazowiecka. Dodatkowo wyróżniono Mateusza Macha ze Startu Brzeziny.

Trenerem obu brzezińskich
zespołów był Mariusz Matusiak. Start I Brzeziny wystąpił w składzie: Szymon Kamiński, Patryk Białobrzeski,
Piotr Pietrzak, Marcel Korbel, Maciej Wawrzonek, Nikodem Koziróg, Mikołaj Szubert, Mateusz Macha, Michał
Borowiński, Alan Malczewski.
Start II Brzeziny natomiast reprezentowali: Marcel Szychoski, Krzysztof Pietrzyński,
Konrad Zawitkowski, Kacper
Ławski, Gabriel Nyk, Igor Gąsiorowski, Grzegorz Michalak,
Krystian Frank, Janek Pielarz.
Zwycięska drużyna MKP-Boruta Zgierz zagrała w składzie:
Bartosz Oczadły, Jakub Szczepaniak, Jan Jędrzejczak, Jakub
Grabarczyk, Kacper Oleski,

Kacper Kożuchowski, Aleksander Gajak, Mateusz Lorentowicz, Kazimierz Twardowski, Dominik Goss, trener:
Dariusz Zieliński.
Sponsorem tytularnym turnieju była firma Kijo. Oprócz
niej zawody wsparli: Rotej, Power Sport Skierniewice, Bank
Spółdzielczy w Andrespolu, hurtownia owoców Wal-di, PMG Budziewscy, Planeta
Mody, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Włodzimierz
Kaźmierczak oraz pizzeria Da
Grasso. Turniej okazał się pełnym sukcesem dlatego organizatorzy zapowiadają przeprowadzenie kolejnych imprez w najbliższej przyszłości.
 DS

Reklama

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121 ze zm.) wywieszony jest na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz
62 gruntów, stanowiących części działek
nr 2511/3, 2512, 2511/5, 2510/3 i 2510/4,
położonych w Brzezinach przy ul. Lasockich
2/10 (targowisko miejskie), przeznaczonych
do oddania w najem na okres do 31.12.2018r.
na rzecz właścicieli naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od
24 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018 r.
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Baraże o I ligę nie dla MLUKS

Z

awodnikom MLUKS Brzeziny nie udało się wygrać dwóch ostatnich spotkań
w rozgrywkach rundy finałowej o mistrzostwo II ligi w tenisie stołowym mężczyzn.
Brzezinianie zremisowali na wyjeździe z LKS Białą Rawską oraz we własnej hali
przegrali z liderem MLUKS Dwójką Rawa Mazowiecka.

Nasz zespół całkowicie stracił szansę na awans do meczów barażowych o awans
do I ligi. Aby awansować
brzezinianie musieli wygrać
swoje dwa ostatnie mecze
i czekać na potknięcie lidera z Rawy Mazowieckiej. Już
pierwsze wyjazdowe spotkanie przekreśliło marzenia
naszych tenisistów. W Białej
Rawskiej brzezinianie zmierzyli się z miejscowym LKS.
Decydujące w tym spotkaniu były pojedynki na
pierwszym stole i deble. Łukasz Bobrowski przegrał 2:3
z Mariuszem Lisem, a Damian Antczak takim samym
rezultatem uległ Michałowi Sarneckiemu. Na drugim
stole Roman Doryń pewnie wygrał 3:0 z Jakubem Synowieckim, a Daniel Świerczyński po pięciosetowym
pojedynku pokonał Michała Tataja.

Niestety w r ywalizacji
deblowej MLUKS doznał
dwóch porażek. Duet Łukasz
Bobrowski/Damian Antczak
przegrał 1:3 z Jakubem Synowieckim i Michałem Sarneckim, a para Roman Doryń/
Daniel Świerczyński uległa
Mariuszowi Lisowi i Michałowi Tatajowi 2:3. Warto dodać, że to starcie było bardzo
wyrównane, a wszystko rozstrzygnęło się w końcówce
poszczególnych setów. Tenisiści z Brzezin na tym etapie
zmagań przegrywali w całym meczu 2:4 i jeśli marzyli
o komplecie punktów musieli wygrać cztery ostatnie pojedynki singlowe. Początkowo wszystko układało się po
myśli naszej drużyny. Swoje ważne starcia wygrali: Damian Antczak z Mariuszem
Lisem 3:2, Łukasz Bobrowski
z Michałem Sarneckim 3:1
i Roman Doryń z Michałem

Tatajem 3:1. Wiadomo było,
że mecz w najgorszym wypadku zakończy się remisem. Niestety tak też się stało, ponieważ Daniel Świerczyński przegrał z Jakubem
Synowieckim 1:3. Tym samym brzezinianie zremisowali z LKS Biała Rawska 5:5
i wiadomo już było, że kolejny mecz z liderem będzie
tylko spotkaniem o prestiż.
W dr ug im p oj e dy n ku
MLUKS Brzeziny podejmował w hali Zespołu Szkół
Ponad Gimnazjalnych nr 1
w Brzezinach MLUKS Dwójkę Rawa Mazowiecka. Lider rozgrywek dzień wcześniej mógł świętować pierwsze miejsce w ligowej tabeli
i tym samym awans do meczów barażowych o I ligę.
Na pierwszym stole Łukasz
Bobrowski musiał uznać
wyższość Jakuba Polańskiego, przegrywając z nim 0:3.

Sygnał do walki dał Damian
Antczak, który 3:1 ograł Jakuba Gieracha. Na stole drugim Roman Doryń przegrał z Jakubem Kwapisiem
1:3, Daniel Świerczyński 2:3
przegrał z Przemysławem
Zwierzem.
Dalsza część r ywalizacji była już praktycznie rozstrzygnięta. Tym bardziej,
że w obu deblach brzezinianie ponieśli porażki. Łukasz
Bobrowski i Damian Antczak przegrali 2:3 z Jakubem
Polańskim/Jakubem Gierachem, a Roman Doryń/Daniel Świerczyński ulegli 1:3
Jakubowi Kwapiszowi i Przemysławowi Zwierzowi. Sytuacja w całym spotkaniu była
bardzo trudna. Brzezinianie
przegrywali bowiem już 1:5.
Szans na odrobienie strat
już nie było. Przyjezdni grali swoje i wygrali trzy pojedynki, ponosząc tylko jedną porażkę. Łukasz Bobrowski przegrał 0:3 z Jakubem
Gierachem, Damian Antczak 1:3 z Jakubem Polańskim, a Daniel Świerczyński

Baraże o I ligę nie dla MLUKS
1:3 z Jakubem Kwapiszem.
Na otarcie łez Roman Doryń pokonał 3:0 Przemysława Zwierza. Całe spotkanie
MLUKS przegrał z MLUKS
Dwójką Rawa Mazowiecka
2:8. W tabeli brzezinianie
zakończą rozgrywki prawdopodobnie na trzecim miejscu.
Do zakończenia całych
rozgrywek został już tylko j e d e n m e c z , w kt ó rym MLUKS Dwójka Rawa
Mazowiecka zmierzy się

z LUKS Start Przygłów. Wynik tej konfrontacji wpłynie na ostateczną kolejność
w tabeli końcowej. Jak na razie MLUKS Brzeziny zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 22 punktów. Brzezinianie w najgorszym wypadku
mogą zakończyć rywalizację
na czwartej pozycji. W przypadku wygranej LUKS Start
Przygłów mogą awansować
na drugą lokatę, spychając
miejsce niżej UKS Fungis
Maków.
 DS

Znakomita inauguracja hokeistek

Z

awodniczki KS Hokej-Start Brzeziny zainaugurowały rozgrywki rundy wiosennej
o mistrzostwo Polski w hokeju na trawie kobiet. Brzezinianki odniosły dwa bardzo
wysokie zwycięstwa z AZS Politechniki Poznańskiej 4:1 (1:0) oraz LKS Gąsawa 5:0
(3:0) i umocniły się na pierwszym miejscu w ligowej tabeli fazy zasadniczej..

Nasze hokeistki nie mogły
się już doczekać wiosennych
zmagań. Apetyt na zdobycie mistrzowskiego tytułu w szeregach brzezinianek
jest bardzo duży. KS Hokej-Start jest niezwykle zmotywowany i zapowiada walkę
o złoto. Aby to osiągnąć najpierw trzeba rozegrać fazę
zasadniczą, a później rywalizować w rundzie finałowej.
Pierwsza część rozgrywek
jest bardzo ważna i decyduje o rozstawieniu w dalszym
etapie zmagań. Mecz z AZS
Politechniką od samego początku ułożył się po myśli
naszych dziewczyn. Już w 3
minucie piłkę do bramki
gospodyń posłała Martyna
Gabara. Brzezinianki grały
swój hokej i starały się podwyższyć prowadzenie. Nie
udało im się to jeszcze przed

przerwą, ale na początku
drugiej odsłony ponownie
na listę strzelców wpisała się
Martyna Gabara. Kwadrans
później trzeciego gola strzeliła Emilia Kowalska i podopieczne trener Małgorzaty Polewczak mogły powoli dopisywać na swoje konto
trzy punkty. Poznanianki
stać było tylko na jedne trafienie. W 65 minucie sposób na formację defensywną naszej drużyny znalazła
Wiktoria Błaszczyk. Chwilę później hat-tricka skompletowała niezawodna tego
dnia Martyna Gabara i tym
samym ustaliła wynik końcowy na 4:1 dla KS Hokej-Start Brzeziny. Brzezinianki
w tym meczu zagrały w składzie: Anna Gabara, Martyna Gabara, Paula Sławińska,
Agata Uchrońska, Emilia

Kowalska, Dżesika Mazur,
Oliwia Kucharska, Aleksandra Kuzmecka, Patrycja
Chodakowska, Angelika Bober, Karolina Grochowlaska,
Małgorzata Polewczak, Marzena Pawlak, Tatsiana Tsymonchyk, Magdalena Pabiniak, Monika Polewczak,
Weronika Dziubek.
Drugie spotkanie odbyło się w Brzezinach, a rywalkami naszych hokeistek
był LKS Gąsawa. Ostatni zespół w tabeli nie był w stanie
zaskoczyć faworytek. Gospodynie w 5 minucie objęły prowadzenie po trafieniu Oliwii Kucharskiej. Ponad kwadrans później na
listę strzelców wpisała się
Emila Kowalska. Tuż przed
przer wą na 3:0 podwyższyła Karolina Grochowalska. Nasz zespół grał bardzo

Świetna postawa brzezinianek na wiosnę FOT. Dawid Saj
dobry hokej i nie dał szans
przyjezdnym. Kolejne gole
były tylko kwestią czasu.
W 57 minucie do siatki rywalek trafiła Paula Sławińska, a w 70 minucie ostateczny rezultat ustaliła Emilia
Kowalska. W tym spotkaniu KS Hokej-Start wystąpił
w składzie: Klaudia Głowacka, Martyna Gabara, Paula

Sławińska, Agata Uchrońska, Emilia Kowalska, Dżesika Mazur, Paulina Grotek, Oliwia Kucharska, Aleksandra Kuzmecka, Patrycja
Chodakowska, Angelika Bober, Karolina Grochowlaska,
Małgorzata Polewczak, Marzena Pawlak, Tatsiana Tsymonchyk, Magdalena Pabiniak, Monika Polewczak,

Weronika Dziubek. W innych meczach Ludowy Klub
Spor tow y Gąsawa przegrał po karnych zagrywkach
z LOMS Poznań 1:3 (w regulaminowym czasie gry remis
1:1), a w derbowym starciu
AZS Politechnika Poznańska wygrała z LOMS Poznań 3:1 (2:1). W tabeli na
prowadzeniu jest KS Hokej-Start Brzeziny, który ma
cztery punkty przewagi nad
AZS Politechniką Poznańską
i dziewięć oczek nad LOMS
Poznań. Klasyfikację zamyka LKS Gąsawa, który zgromadził do tej pory tylko jeden punkt.
Kolejne spotkanie nasze
hokeistki rozegrają na wyjeździe z LKS Gąsawa w niedzielę 20 maja, a następny mecz na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1
w Brzezinach odbędzie się
w sobotę 26 maja, a przeciwnikiem brzezinianek będzie
LOMS Poznań.

 DS
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ozgrywki rundy wiosennej II grupy łódzkiej klasy A trwają w najlepsze. Piłkarze Startu
Brzeziny rozegrali ostatnio kolejne dwa spotkania, które zakończyli zwycięstwami.
Brzezinianie wygrali ze Sport Perfect Łódź 3:0 oraz rozgromili na wyjeździe LKS
Kalonka 7:0.

Zebrany komplet punktów
nie pozwolił jednak czarno-czerwonym na oderwanie się od goniących rywali, ponieważ komplet oczek
na swoje konto dopisały również zespoły Błękitnych Dmosin i KKS Koluszki. Ale trzeba podkreślić, że
podopieczni trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta

Szuberta nie schodzą ze
zwycięskiej ścieżki. Przed
długim majowym weekendem nasz zespół podejmował na Stadionie Miejskim
przy ulicy Sportowej 1 walczący o utrzymanie Sport
Perfect Łódź. Zespół rywali
nie przypominał niczym zespołu, z którym Start rywalizował w rundzie jesiennej.

Przyjezdni tym razem zawiesili poprzeczkę bardzo
wysoko. Brzezinie długo nie
potrafili znaleźć recepty na
sforsowanie defensywy rywali i pokonanie golkipera. Dopiero w 29. minucie
uczynił to Dominik Jedynak.
Po wyjściu na prowadzenie
gospodarze próbowali podwyższyć wynik, ale piłkarze
z Łodzi za każdym razem
długimi wykopami oddalali zagrożenie. Na szczęście
przed przerwą do siatki rywali trafił Waldemar Pabiniak i z dwubramkową zaliczką Start schodził do szatni na odpoczynek.
W drugiej połowie brzezinianie kontrolowali przebieg
rywalizacji i nie dali podopiecznym trenera Krzysztofa Kamińskiego stworzyć zagrożenia pod własną bramką. W dalszej części drugiej
odsłony trenerzy dokonali
wielu zmian personalnych.
Nie wpłynęło to jednak na

postawę obu ekip na boisku. W 75. minucie czarno-czerwonym udało się strzelić trzeciego gola za sprawą
Macieja Borowskiego. Ostatni kwadrans to spokojna gra
w środku pola i kontrolowanie gry. Start wygrał pewnie
i zasłużenie, czyniąc kolejny krok w kierunku awansu do łódzkiej klasy okręgowej. W tym meczu brzezinianie zagrali w składzie:
Jakub Miszkiewicz - Dawid
Krawczyk, Waldemar Pabiniak, Piotr Nawrocki, Artur
Poździej - Dominik Jedynak
(63. Tomasz Kaźmierczak),
Wojciech Koperniak (46.
Robert Szubert), Paweł Swaczyna, Arkadiusz Łapka (70.
Maciej Borowski) - Dariusz
Szymanek, Kamil Szymanek.
W kolejnym meczu czarno-czerwoni wybrali się na
wyjazd do Kalonki. Mecz
z miejscowym Ludowym
Klubem Sportowym toczył
się pod wyraźne dyktando
naszej drużyny. Start od samego początku dominował
i jedyną niewiadomą była
tylko wysokość wygranej.
Ostatecznie Start rozgromił

FOT. Krzysztof ŁAwski

Trwa zwycięska seria Startu

Piotr Nawrocki i Jarosław Janowski decydują o sile defensywnej Startu
rywali aż 7:0. Po dwa gole
strzelili Dariusz Szymanek
i Kamil Szymanek, a po jednej bramce dołożyli: Tomasz
Kaźmierczak, Artur Poździej
i Maciej Borowski.
Bardzo ważne decyzje zapadły ostatnio w piłkarskiej
centrali województwa łódzkiego dotyczące rozgrywek
II grupy łódzkiej klasy A.
Wydział Dyscypliny Łódzkiego Związku Piłki Nożnej zawiesił Łukasza Płeskę
na trzy lata za skandaliczne zachowanie, którego zawodnik dopuścił się podczas

meczu Sport Perfect Łódź
z LKS Gałkówek. Gracz gości podbiegł do jednego z sędziów bocznych, powalił go
na ziemię i zaczął dusić. Sędzia główny mecz przerwał,
a spotkanie zweryfikowano jako walkower dla Sport
Perfectu.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrają w sobotę 12 maja o godzinie 16.00
na Stadionie Miejskim przy
ulicy Sportowej 1 w Brzezinach. Rywalem Startu będzie
LZS Justynów.
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32. drużyny Brzezińskich Mistrzostw Świata
Oprócz drużyn z Brzezin
i okolic w zawodach wystartuje m.in. reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
z Brzezin
Zapisy trwały od początku kwietnia. Pierwszeństwo
w aplikowaniu do udziału
w zawodach miały drużyny występujące na co dzień
w Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej oraz mieszkańcy
Brzezin i okolic. Dodatkowo
wpłynęło kilka zgłoszeń od
zespołów z Łodzi oraz jedno zgłoszenie z Radomska.
Impreza będzie całkowicie
bezpłatna, a jej celem jest
wspólna zabawa oraz integracja mieszkańców miasta

i okolic. Teraz przed zgłoszonymi ekipami i organizatorami oficjalna ceremonia losowania, która odbędzie się w czwartek 17 maja
o godzinie 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. W tym bardzo
ważnym wydarzeniu wezmą
udział przedstawiciele miasta oraz zaproszeni goście
z prezesem zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
Adamem Kaźmierczakiem.
Procedura losowania będzie bardzo prosta. Przygotowanych zostanie dziewięć
koszyków. W ośmiu z nich
znajdować się będą po cztery
reprezentacje z każdej grupy
(A, B, C, D, E, F, G, H) zgodnie z oficjalnym losowaniem
przeprowadzonym przez

FIFA. Wszystkie zgłoszone
zespoły zostaną wrzucone
do ostatniego dziewiątego
koszyka. Losowanie rozpocznie się od koszyka pierwszego, w którym znajdują
się zespoły z grupy A: Rosja, Arabia Saudyjska, Egipt
i Urugwaj. Po wylosowaniu
jednej reprezentacji z jednego koszyka dolosowany będzie do niej zespół z koszyka dziewiątego, w którym
znajdują się zgłoszone drużyny. Np. jeśli w pierwszym
koszyku zostanie wylosowany Egipt i nazwisko kapitana z dziewiątego koszyka np. Jan Kowalski to drużyna Jana Kowalskiego przez
cały turniej będzie występować pod nazwą Egiptu. Na
takich samych zasadach będzie odbywać się losowanie
kolejnych drużyn.
Po części oficjalnej kapitanom zostaną rozdane oficjalne terminarze spotkań

or a z s p e c j a l n e f l a gi państw uczestników
Mundialu. Harmonogram gier został ułożony według
oficjalnego
terminarza
F I FA M i strzostw Świata
Rosja 2018. Zespoły po rozegraniu
swojego
spotkania
będą
miały od
g o -

FOT.pixabay.com

Z

akończyły się zapisy do Brzezińskich Mistrzostw Świata.
Oznacza to, że w miejskim turnieju piłkarskim udział
wezmą 32 zespoły, które rywalizować będą o atrakcyjne
nagrody i Puchar na zasadach prawdziwego Mundialu.

dziny do półtorej
odpoczynku przed
kolejnym meczem.
Na zakończenie
or g a n i z at or z y
z a r e z e r w ow a li czas na ewentualne uwagi
i wskazówki dotyczące zbliżających się zawodów.
Mundial zostanie podzielony na dwa
dni, a areną
zmagań będzie płyta główna boiska na
Stadionie Miejskim
przy ulicy Sportowej
1 w Brzezinach. Na niedzielę 17 czerwca planowane jest rozegranie fazy
grupowej,
natomiast
w niedzielę

24 czer wca odbędzie się
faza pucharowa (1/8 finału,
ćwierćfinał, półfinał, mecz
o trzecie miejsce i finał).
Oficjalna ceremonia dekoracji nastąpi podczas święta miasta na oficjalnej scenie
Dni Brzezin w Parku Miejskim w niedzielę 24 czerwca.
Partnerem medialnym
Brzezińskich Mistrzostw
Świata został największy
piłkarski portal w województwie łódzkim - Łódzki Futbol oraz dwutygodnik
Brzeziński Informator Samorządowy. Dzięki uprzejmości firmy Citynet przeprowadzona zostanie internetowa transmisja wideo
z całych mistrzostw. Prowadzone są również rozmowy
z telewizją Polską, aby reportaż z turnieju został wyemitowany w TVP 3 Łódź,
a najważniejsze informacje
z zawodów w paśmie ogólnopolskim.
 DS
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Konsultacje w sprawie obwodnicy Brzezin

I

nformacje na temat planowanej obwodnicy Brzezin
i możliwości modernizacji układu ulicznego w centrum
miasta mieszkańcy Brzezin będę mogli uzyskać podczas
zapowiadanych wcześniej przez władze miasta konsultacji.
konsultacji społecznych materiał będą uzupełniać wyniki ankiety prowadzonej przez
pracowników Urzędu Miasta
w dniach 17-27 maja. Będzie
to profesjonalne badanie opinii społecznej, w czasie którego losowo wybrani mieszkańcy będą mieli możliwość
przedstawić swoje stanowisko
odpowiadając na pytania ankieterów.
Droga krajowa Nr 72, która przebiega przez centrum
Brzezin, stanowi ważny czynnik rozwoju miasta. Z danych
o ruchu drogowym wynika,
że o ile w 2015 roku średnia
liczba pojazdów przejeżdżających przez miasto spadła z ponad 18 tys. (2010 rok) do niespełna 8 tys. na dobę, to ich
prognozowana liczba w 2020
roku wynosić będzie już 10
tys. a pięć lat później w 2025
roku – 12,3 tys., co w praktyce
oznacza ponad 600 pojazdów
osobowych i 50 pojazdów ciężarowych przejeżdżających
średnio w ciągu godziny przez
centrum miasta. Duże natężenie ruchu – szczególnie w obszarze gęsto zabudowanego centrum, powoduje wiele
uciążliwości dla mieszkańców,
a także kierowców.
Realizacja celów zapisanych
w licznych dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym (m.in.
w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata
2007-2020, w Polityce Transportowej Państwa na lata
2006-2025, a także w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 20132020) wymaga od władz miasta podjęcia działań w zakresie
rozwiązania problemów wynikających z nadmiernego natężenia ruchu ulicznego.

Przebieg planowanej obwodnicy Brzezin i istniejących odcinków drogi Nr 72 FOT. materiały redakcji
Trwające od wielu już lat
prace doprowadziły do wyznaczenia obwodnicy Brzezin w wariancie, który wydaje
się realny do realizacji. W materiałach Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
dotyczących budowy obwodnicy Brzezin wskazano na
podstawowe korzyści takiego
rozwiązania: poprawę warunków przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i lokalnego na
odcinku Nowosolna – Brzeziny – Przecław, zwiększenie
prędkości przejazdu na tym
odcinku oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu z uwagi na
ominięcie terenów zabudowanych i ograniczenie dostępności do projektowanej obwodnicy. W dokumentach zwraca

autopromocja

Burmistrz Miasta we współpracy z KSK Biznes Doradztwo i Szkolenia PRYMUS
zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach
w wynik których można uzyskać uprawnienia
operatora maszyn budowlanych i drogowych i nie tylko.
Szczegóły dostępne na stronie internetowej i facebooku Miasta Brzeziny
oraz w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny

się uwagę także na uwolnienie
od uciążliwego ruchu przelotowego istniejących odcinków drogi Nr 72 przebiegających przez tereny zabudowane, zmniejszenie poziomu
hałasu i emisji spalin na tych
Reklama

odcinkach i aktywizację terenów położonych wzdłuż projektowanej obwodnicy – na
peryferiach miasta.
Warto jednak pamiętać, że wyprowadzenie ruchu poza centrum może

7/V/2018

Będą one też okazją do przekazania swoich opinii na temat tych zagadnień. W maju
i czerwcu władze miasta prowadzić będą konsultacje społeczne, których celem będzie
poznanie opinii mieszkańców Brzezin na temat proponowanych rozwiązań w zakresie zmniejszenia uciążliwości
nadmiernego ruchu ulicznego
w centrum miasta. W ramach
konsultacji zaplanowano spotkania informacyjno-konsultacyjne w trzech terminach:
- 14 maja, godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Brzeziny – dla
mieszkańców centrum miasta;
- 15 maja, godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 1 – dla
mieszkańców południowej
części miasta;
- 16 maja, godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 2 – dla
mieszkańców północnej części miasta.
W trakcie spotkań, w których uczestniczyć będą również przedstawiciele Urzędu
Miasta Brzeziny oraz zespół
specjalistów w zakresie planowania i rozwoju lokalnego,
przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat
planowanej obwodnicy Brzezin oraz możliwości modernizacji układu ulicznego w centrum miasta. Burmistrz Brzezin Marcin Pluta liczy na to, że
brzezinianie wezmą aktywny
udział w spotkaniach i skorzystają z okazji do przekazania
swoich opinii na temat prezentowanych zagadnień.
Dodatkową okazją do zebrania miarodajnej opinii
mieszkańców będą badania
opinii społecznej opracowane dla Urzędu Miasta Brzeziny przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Zebrany w ramach zaplanowanych

także negatywnie wpłynąć
na rozwój gospodarczy Brzezin i osłabić pozycję miasta w regionie. W związku
z tym zasadne jest poszukiwanie innych rozwiązań, wśród
których alternatywę dla obwodnicy stanowić może modernizacja układu ulicznego
w centrum miasta i uspokojenie ruchu.
Plany dotyczące obwodnicy były również tematem zakończonych wczoraj rozmów
Burmistrza Marcina Pluty
w Ministerstwie Infrastruktury. Podczas spotkania mówiono także o problemach związanych z oznaczeniem Brzezin na autostradzie A1 – na
węźle 21 Brzeziny, ponieważ
nie ma tam oznaczenia zjazdu na Brzeziny. Jest tam tylko zjazd na Łódź-Bałuty oraz
Rawę Mazowiecką. Burmistrz
zabiega w Ministerstwie Infrastruktury i łódzkiego oddziału
GDDKiA o to, aby takie oznaczenie się pojawiło. Od dłuższego czasu trwają też naciski ze strony władz Brzezin na
GDDKiA w sprawie zainstalowania świateł na Drodze Krajowej 72 w Brzezinach. Marcin Pluta stara się o to, aby zrealizowane zostały postulaty
mieszkańców dotyczące powstania świateł na pasach przy
kościele farnym, ponieważ poprawi to bezpieczeństwo pieszych.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach zaprasza w czwartek 17 maja o godz. 11.00
na spotkanie z młodą pisarką z Koluszek - Martą Motyl - autorką książek "Moc granatu",
"Odcienie czerwieni" oraz "KochAna. W pułapce anoreksji i bulimii".

