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Na sesji uhonorowano pracowników PCK
i przedstawicieli instytucji współpracujących z PCK

W

2019 roku Polski Czerwony Krzyż obchodzi stulecie działalności. PCK pomaga
najbardziej potrzebującym w kraju, mieście Brzeziny i za granicą w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby. PCK jest częścią Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jest obecny w 190 krajach.

Na terenie Brzezin PCK rozpoczął działalność w 1946
roku – 73 lata temu. Jego założycielami byli lekarze m.in.
Szeligowski i Wilczewski, a ich
dzieło przetrwało do dziś skupiając wolontariuszy, działaczy i młodzież. „Dzięki zaangażowaniu firm odpowiedzialnych społecznie, szkół,
obywateli miasta – ludzi o otwartych sercach, wspólnie
możemy zmienić na lepsze los
wielu osób i rodzin, jak również kształtować pomocowy
system młodzieży” mówiła Teresa Adamska kierownik
biura Oddziału Rejonowego PCK w Brzezinach. „Organizujemy pomoc doraźną na
rzecz mieszkańców, opiekujemy się 40 osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Jesteśmy jedynym oddziałem PCK w województwie
łódzkim świadczącym usługi
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zatrudniamy 15
sióstr PCK. Przeprowadzamy
takie akcje jak gorączka złota, tydzień PCK, walka z głodem. Zbiórki do puszek kwestarskich przy licznym udziale
i pomocy ze strony nauczycieli i uczniów szkół. W 2018r.
z 1 procentu zebraliśmy kwotę 5.387, 30 zł. Od kilku lat
zajmujemy pierwsze miejsce
spośród oddziałów rejonowych z terenu województwa
łódzkiego poza miastem Łodzią. Dziękujemy za wsparcie naszej organizacji mieszkańcom Brzezin i okolicznych

miejscowości. Z zebranych
środków przygotowujemy
paczki żywnościowe z okazji świąt, dla podopiecznych
Punktu Opieki nad Chorym
w Domu i dla osób wskazanych przez MOPS, dokonujemy opłat do zielonych szkół
i obiadów dla dzieci. Jesteśmy
organizacją non profit i każdy może pomóc jako wolontariusz lub darczyńca” – mówiła
Teresa Adamska.
Z okazji 100- lecia Polskiego
Czerwonego Krzyża przewodniczący Rady Miasta Grzegorz
Maślanko oraz prezes Zarządu
Oddziału Rejonowego PCK
Regina Wróblewska wręczyli
odznaczenia.
Na wniosek Zarządu Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK prezes zarządu Głównego PCK Stanisław Kracik przyznał odznaczenie
Reginie Wróblewskiej – prezes

Zarządu Rejonowego PCK
w Brzezinach.
Z kolei na wniosek zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Brzezinach, prezes Zarządu Głównego PCK
odznaki z okazji 100-lecia
PCK przyznał Miastu Brzeziny, w imieniu którego nagrodę odebrała burmistrz Ilona Skipor. Odznaki otrzymali
również kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzezinach Teresa Kwiecień
(odebrana przez z-cę kierownika MOPS Brzeziny Alinę
Kotynia), członek Komisji Rewizyjnej Teresa Sujczyńska,
siostry PCK pracujące powyżej 40 lat: Janina Dziubek, która pracę w PCK rozpoczęła
w roku 1974, Grażyna Kołada
(1981), Halina Ślązak (1974)
oraz opiekunki Szkolnych Kół
PCK: Elżbieta Borowska (Liceum Ogólnokształcące im.
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Wręczenie odznaczeń z okazji 100- lecia PCK FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
J. Iwaszkiewicza), Jolanta Kąpińska (Szkoła Podstawowa nr
2), Aldona Nawrocka (Szkoła
Podstawowa nr 3), Małgorzata Nowicka (Zespół Szkół Specjalnych), Iwona Myśliwiec
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, odznakę za nieobecną odebrała dyrektor szkoły
Anna Sokołowska) i Joanna
Stańczyk (Szkoła Podstawowa nr 1).
„C h c i a ł a by m p o d z i ę kować za wyróżnienie dla

Dziękujemy za pomoc i myślę, że idea PCK pozostanie w nas – mówiła Elżbieta Borowska FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

miasta Brzeziny. Wyrażam
opinię, że współpraca odbywa się pomyślnie i ze swojej strony gwarantuję, że dołożymy wszelkich starań aby
współpraca była na najwyższym poziomie. Gratuluję
tak wspaniałych sukcesów
i setnej rocznicy działalności PCK. Dziękuję za ciężką pracę, tytaniczną pracę – powiedziała burmistrz
Brzezin Ilona Skipor odbierając medal.
W imieniu o dznaczonych głos zabrała także Elżbieta Borowska opiekunka
Szkolnego Koła PCK w Liceum Ogólnokształcące im.
J. Iwaszkiewicza w Brzezinach. „Jest to dla nas wielka niespodzianka. Serdecznie dziękuję zarządowi za
współpracę. Na PCK zawsze możemy liczyć jeżeli
potrzebujemy pomocy dla
uczniów czy tez pracowników. Dziękujemy za pomoc
i myślę, że idea PCK pozostanie w nas” – mówiła Elżbieta Borowska.
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Ruszyła przebudowa ulic Bohaterów Warszawy
i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach

W

ubiegłym tygodniu rozpoczęła się przebudowa ulic Bohaterów Warszawy
i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach. Wykonawcą robót jest firma Colas
Polska sp. z o.o. z miejscowości Palędzie koło Poznania, która za kwotę
blisko 1 milion 729 tysięcy złotych brutto ma przebudować obydwie
drogi do końca maja przyszłego roku. Inwestycję dofinansowaną w 75 %
z Funduszu Dróg Samorządowych podzielono na dwa etapy.

Na czas remontu na ul. Bohaterów Warszawy obowiązuje nowa organizacja ruchu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się przebudowa ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja
W pierwszym etapie przebudowa dotyczy ul. Bohaterów
Warszawy wraz ze skrzyżowaniem z ul. Konstytucji 3
Maja, która obecnie jest prowadzona, zaś w drugim etapie realizowanym w przyszłym roku (do końca maja)
przebudowa ma dotyczyć
ul. Konstytucji 3 Maja.
Przebudowa ul. Bohaterów
Warszawy obejmuje sfrezowanie asfaltu i wykonanie
nowej dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na jezdni o szerokości od 7 do 9,2 m.
wraz z obustronnym chodnikiem, po stronie zachodniej
o szerokości od 2 do 5,2 m,
po stronie wschodniej od 1,5
do 2 z miejscowym zwężeniem do 1,25 m. Przebudowa
dotyczy także zatoczek postojowych, na których miejsce znajdzie się dla 18 samochodów (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej) przy
parkowaniu prostopadłym
do jezdni (9 przy przychodni i 9 przed blokiem na skarpie) oraz 18 (w trzech zatoczkach) przy parkowaniu równoległym (w tym 1 dla osoby
niepełnosprawnej). Niestety nie będzie można już parkować po zachodniej stronie ul. Bohaterów Warszawy
od ul. Sienkiewicza do przejścia dla pieszych, które przeniesione zostanie w kierunku

ul Sienkiewicza. Przed Szkołą Podstawową nr 3 powstaje nowa „z prawdziwego zdarzenia” 20 metrowej długości zatoczka dla autobusów
ograniczona betonowymi
krawężnikami. W samym
obrębie skrzyżowania ulic
Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja powstanie
7 wpustów ulicznych zbierających wody opadowe, a dwa
na ul. Bohaterów Warszawy zostaną przebudowane.
Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych jedno z przejść
dla pieszych będzie aktywne z podświetleniem lampą
LED.
Z kolei w ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od
ul. Modrzewskiego do ul. Bohaterów Warszawy zaprojektowano jezdnie o szerokości
7 metrów, za skrzyżowaniem
z ul. Bohaterów Warszawy
zwężoną do istniejącego stanu. Przebudowa obejmuje
sfrezowanie asfaltu i położenie dwóch nowych warstw
asfaltu wiążącego i ścieralnego oraz regulacje studzienek kanalizacyjnych i włazów ulicznych. Powstanie 7
wpustów ulicznych zbierających wody opadowe. Po lewej stronie (północnej) powstanie nowy dwumetrowej
szerokości chodnik z kostki betowej, który na odcinku

przy ul. Modrzewskiego
zwiększy szerokość do 3,6 m.
Po prawej stronie (południowej) szerokość chodnika wahać się będzie od 1,6 do 4,5
m. Przebudowie podlegać
będą także zatoczki parkingowe. Po stronie północnej
powstaną 4 miejsca dla osób
niepełnosprawnych (2 przy
przedszkolu i 2 przy komendzie Policji) oraz 15 dla samochodów osobowych przy
przedszkolu i 13 przy komendzie Policji. Po przeciwnej stronie po wybudowaniu
4 nowych zatoczek równoległych do jezdni miejsce znajdzie co najmniej 10 samochodów osobowych. Przebudowanych zostanie 7 miejsc
parnikowych (przed pawilonem) do parkowania równoległego do jezdni. Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych,
jedno z przejść dla pieszych
będzie aktywne z podświetleniem lampą LED.
Przebudowa dróg wiązać
się będzie z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, które także wykona firma z Palędzi. Na czas
remontu na ul. Bohaterów
Warszawy obowiązuje nowa
organizacja ruchu. Władze
Brzezin za utrudnienia przepraszają.
 GK

GROSZEK STANDARD – 750 zł (22-24 MJ/KG)
EKOGROSZEK PREMIUM – 850 zł (24-26 MJ/KG)
EKOGROSZEK ULTRA – 950 zł (27-30 MJ/KG)
PELLET DRZEWNY – 850 zł
KOSTKA – 900 zł (26-27 MJ)
ORZECH – 850 zł (26-27 MJ)
DREWNO ZRZYNA – 80 zł/MP

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
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BRZEZIŃSKA KRONIKA KRYMINALNA
Uszkodzone lusterko
26 listopada godz.. 17.12 KPP
Brzeziny została powiadomiona o zdarzeniu drogowym w miejscowości Strzelna. Kierujący samochodem
ciężarowym MAN podczas
omijania stojących na poboczu drogi pojazdów zjechał na przeciwległy pas drogi w wyniku czego doszło do
zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku audi A4 .
W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległo lusterko kierowcy w audi. Żaden z kierowców nie poczuwał się do
winy dlatego postępowania
wyjaśniające mające ustalić
przebieg zdarzenia i sprawcę
prowadzi KPP Brzeziny.

ukarany został 250-złotowym mandatem.

Rowerzysta
na dwóch promilach

Opel stoczył się
na mazdę

29 listopada o godz. 9.25
w Brzezinach na ul. Wojska
Polskiego patrol policji zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę. Mieszkaniec powiatu łódzkiego wschodniego
w wydychanym powietrzu
miał ponad 2 promile alkoholu. Postępowanie w sprawie prowadzi KPP Brzeziny.

27 listopada o godz. 22.21
KPP Brzeziny została powiadomiona o zdarzenia ul. Żeromskiego w Brzezinach
przed blokiem. Z terenu parkingu stoczył się zaparkowany opel, w którym najprawdopodobniej nie został zaciągnięty hamulec ręczny
lub nie został zaciągnięty wystarczająco mocno, w wyniku czego samochód stoczył
się i uderzył w mazdę należącą do mieszkanki Brzezin.
Postępowanie prowadzi KPP
Brzeziny.

Ujawniono osobę
poszukiwaną

Uratowany przed
wychłodzeniem

26 listopada o godz. 22.17
w Brzezinach na ul. Konstytucji 3 Maja funkcjonariusze
patrolu KPP Brzeziny w trakcie rutynowej kontroli drogowej ujawnili osobę poszukiwaną przez Prokuraturę Rejonową w Zgierzu.

28 listopada o godz. 0.08
patrol policji za koszem na
śmieci na stacji paliw przy
ul. Kościuszki w Brzezinach
ujawnił śpiącego mężczyznę, z którym nie było kontaktu. Mężczyzna miał problemy z poruszaniem się. Wezwane na miejsce zdarzenia
pogotowie zabrało mężczyznę do szpitala.

Nietrzeźwy
rowerzysta
27 listopada o godz. 4.54
w Brzezinach na ul. Słowackiego patrol policji zatrzymał nietrzeźwego rowerzystę. Mieszkaniec Brzezin
kierujący rowerem w wydychanym powietrzu miał ponad 1 promila alkoholu. Jak
się okazało mężczyzna miał
już orzeczony zakaz kierowania rowerem po drogach
publicznych. Postępowanie
prowadzi KPP Brzeziny.

Nie ustąpił
pierwszeństwa
przejazdu
27 listopada o godz. 7.45
w Brzezinach na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Sportowej
doszło do kolizji drogowej.
Kierujący fordem fokus mężczyzna wyjeżdżając z drogi
podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
w wyniku czego doprowadził do zderzenia z hyundai
i 20 kierowanym przez kobietę. Uczestnicy kolizji byli
trzeźwi, sprawca zdarzenia

Nieprawidłowo
parkowali
28 listopada patrol policji w Brzezinach na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego
i Modrzewskiego przed wejściem do szpitala ujawnili kilkanaście nieprawidłowo zaparkowanych samochodów.
Za wycieraczki funkcjonariusze włożyli zaproszenia
do KPP Brzeziny w celu wyjaśnienia sprawy. Policjanci nałożyli na sprawców nieprawidłowo parkujących samochody mandaty. Niestety
nie wszyscy kierujący poczuwali się do winy. Wobec tych
kierowców prowadzona są
sprawy o wykroczenia.

Nie zachował
bezpiecznej
odległości
29 listopada o godz. 13.45
w Brzezinach na ul. Waryńskiego kierujący fiatem seicento mieszkaniec województwa śląskiego nie
zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu w wyniku czego
doprowadził do zderzenia
z fiatem doblo kierowanym
przez mieszkańca powiatu łódzkiego wschodniego.
Uczestnicy kolizji byli trzeźwi. Sprawca kolizji nie posiadał uprawnień do kierowania
pojazdem i ukarany został
800- złotowym mandatem.
29 listopada o godz. 14.40
w miejscowości Koziołki gmina Dmosin kierujący volkswagenem passat mieszkaniec Łodzi nie zachował
bezpiecznej odległości od
pojazdu poprzedzającego
w wyniku czego doprowadził do zderzenia z jaguarem
kierowanym przez mieszkańca Łodzi. Uczestnicy kolizji byli trzeźwi, sprawca nie
posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Zatrzymano dowód rejestracyjny
od volkswagena z uwagi na
uszkodzenia pokolizyjne. Samochód został odholowany
na parking na koszt właściciela. Sprawca kolizji ukarany
został 750- złotowym mandatem.

Wjechała w wyrwę
na drodze

Odgięta listwa
sugeruje próbę
włamania

28 listopada o godz. 21.05
kierująca fordem fokus jadąc
przez miejscowość Małczew
wjechała w wyrwę na drodze
w wyniku czego uszkodziła
koło w pojeździe.

29 listopada o godz. 19.00
KPP Brzeziny została powiadomiona przez mieszkankę Łodzi o odgięciu listwy w drzwiach przy tylnej
szybie w jej samochodzie.

Z wyjaśnień zgłaszającej wynikało, że pół godziny wcześniej kobieta zaparkowała forda na parkingu przy
placu Jana Pawła II w Brzezinach. Gdy wróciła listwa
w drzwiach przy tylnej szybie jej samochodu była odgięta co może sugerować
próbę włamania do samochodu.

Wykonując
nieprawidłowo
manewr
skrętu w lewo
29 listopada o godz.. 19.25
w Brzezinach na skrzyżowaniu ulic Sportowa i Okrzei
k i e r u j ą c y c h e v ro l e te m
mieszkaniec Brzezin wykonując nieprawidłowo manewr skrętu w lewo doprowadził do zderzenia z kia
kierowanym przez obywatela Ukrainy. Uczestnicy kolizji
byli trzeźwi, sprawca ukarany
został 250-złotowym mandatem. Z uwagi na uszkodzenia
pokolizyjne policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne
od obydwu pojazdów.

Nie dostosował
prędkości
do warunków
na autostradzie
29 listopada o godz. 20.15 na
autostradzie A-2 na wysokości miejscowości Lubowidza,
kierujący fordem transitem
obywatel Ukrainy nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze
w wyniku czego doprowadził do zderzenia z nissanem
kierowanym przez mieszkańca Warszawy. Uczestnicy kolizji byli trzeźwi, sprawca ukarany został 250- złotowym
mandatem.

Wyrwał przewód
od dystrybutora paliw
i odjechał audi A6
30 listopada o godz. 6.00 KPP
Brzeziny została telefonicznie
powiadomiona przez pracownika stacji benzynowej
Shell na autostradzie A-2, że
kierujący audi A6 wyjeżdżając ze stacji paliw wyrwał
przewód od dystrybutora
i odjechał z nim w kierunku
Poddębic. Kilkanaście minut
później oficer dyżury został

telefonicznie powiadomiony, że sprawca uszkodzenia
dystrybutora zadzwonił na
stację paliw poinformował,
że o dokonaniu uszkodzenia dystrybutora zorientował
się po odjeździe i zobowiązał
się zawrócić oraz uregulować
powstałe szkody.

Pozostawiony
na drodze
volkswagen
stanowił zagrożenie
30 listopada o godz. 12.40
KPP Brzeziny została powiadomiona telefonicznie, że
w miejscowości Grodzisk
gmina Dmosin w rejonie
skrzyżowania na łuku drogi pozostawiono samochód
volkswagen, który stanowi
zagrożenie w ruchu drogowym. Na miejscu patrol ruchu policji potwierdził ten
fakt. Samochód został odholowany na parking strzeżony.
Kilka dni później właściciel
samochodu odzyskał pojazd
po wniesieniu opłaty za holowanie.

Kradzież portfela
w Biedronce
30 listopada o godz. 17.00
KPP Brzeziny została powiadomiona przez mieszkankę Łodzi o kradzieży portfela. Zdaniem poszkodowanej w czasie zakupów
w Biedronce nieznany sprawca po otwarciu torby dokonał kradzieży portfela w którym był dowód osobisty,
prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz dwie karty bankomatowe. Poszkodowana zorientowała się o kradzieży po
otwarciu torby gdy wsiadała do samochodu po wyjściu
ze sklepu. Czynności w sprawie kradzieży mające ustalić jej sprawcę prowadzi KPP
Brzeziny.

Przekroczyli
prędkość
w terenie
zabudowanym
i stracili
prawo jazdy
na 3 miesiące
1 grudnia o godz. 8.30
w miejscowości Jordanów
gmina Brzeziny patrol ruchu drogowego zatrzymał

do kontroli drogowej skodę
kierowaną przez mieszkańca Brzezin. Powodem zatrzymania było przekroczenie
prędkości w terenie zabudowanym o 54 km na godzinę.
Za powyższe wykroczenie
sprawca ukarany został 500złotowym mandatem karnym oraz zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy.
Te g o s a m e g o d n i a
o godz.9.05 w miejscowości
Gałkówek Kolonia patrol ruchu drogowego zatrzymał
kolejnego kierowcę, który
przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 57 km
na godzinę. Kierujący mercedesem mieszkaniec powiatu
łódzkiego wschodniego ukarany został 500-złotowym
mandatem oraz zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3
miesięcy.
1 grudnia o godz. 20.00
w Przecławiu gmina Brzeziny
patrol policji zatrzymał jeszcze jednego kierowcę, który przekroczył dozwoloną
prędkość na terenie zabudowanym. Tym razem mieszkaniec Rawy Mazowieckiej kierujący oplem corsa przekroczył prędkość o 65 km na
godzinę w stosunku do dozwolonej na terenie zabudowanym wynoszącą 50 km/
godz. Kierowcę ukarano 400złotowym mandatem oraz
zatrzymaniem prawa jazdy
na okres 3 miesięcy.
Na trzy miesiąca z prawem
jazdy musiał się także pożegnać mieszkaniec województwa śląskiego, który w Przecławiu pół godziny później
przekroczył prędkość w terenie zabudowanym powyżej
50 km na godzinę. Podczas
kontroli mazdy urządzenie
do pomiaru prędkości wykazało 115 km/godz. Poza
zatrzymanym prawem jazdy na trzy miesiące sprawca ukarany został 500-złotowym mandatem.

4
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pow i at

brzeziński

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

Przechodź przez jezdnię tylko w miejscach oznaczonych
Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym pieszy może przechodzić na drugą stronę jezdni
w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na przejściach dla pieszych. Według przepisów, pieszy
znajdujący się na oznakowanym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Oznakowane
przejścia dla pieszych są często dodatkowo oświetlone co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i szybkość reakcji kierowcy. Pieszy jest wtedy widoczny z większej odległości
a kierowca ma więcej czasu, żeby zwolnić przed przejściem kiedy zauważy poruszającego się po
nim pieszego. Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Korzystanie z oznakowanego przejścia dla pieszych nie upoważnia pieszego do wchodzenia na
jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia. Każdy z nas ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przed wejściem na przejście dla pieszych. Jeśli pieszy przebiega przez jezdnię
w nieoznaczonym miejscu to zwłaszcza o zmroku jest dla kierowcy mało widoczny. Może więc
narazić się na niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w okresie jesienno- zimowym. Stan nawierzchni znacznie wydłuża drogę hamowania i nawet jeśli kierowca zareaguje w porę może dojść do tragedii. Pamiętajmy więc o rozsądku oraz
ostrożności ponieważ w konfrontacji z samochodem, pieszy nie ma szans.

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
95-060 BRZEZINY, UL. SIENKIEWICZA 16
OGŁASZA NABORY NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE:
Podinspektora/Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy
oraz
Podinspektora/Inspektora w Wydziale Organizacji i Kadr
w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej BIP www.powiat-brzeziny.4bip.pl. oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres Starostwa Powiatowego
w Brzezinach: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 - do dnia 16 grudnia 2019 r. (do godz.16.00).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. (0-46) 874 11 11; 874 11 10; 874 00 90.
INFORMACJA
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu w Brzezinach informuje, że został sporządzony wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Brzezińskiego
przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzezinach z siedzibą ul. Sienkiewicza 16 na okres trzech tygodni
od dnia 2 grudnia 2019 r.
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Andrzejkowy wieczór gier
z harcerzami



W piątkowy wieczór ( 29 listopada) w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbył się
„Andrzejkowy wieczór gier z harcerzami”. Na pomysł jego organizacji wpadła, druhna
Maja Graboń, która była inicjatorem tego wydarzenia.

W spotkaniu mógł wziąć
u d z i a ł k a ż d y kt o t y l ko
chciał, dlatego do brzezińskich harcerzy dołączyli także uczniowie brzezińskich szkół podstawowych. Rodzice postarali się
aby milusińscy mogli także coś zjeść, stół zastawiony został ciastami, ciastkami i innymi smakołykami.
Organizatorzy zapewnili

także gorącą herbatę. Przy
kilku stołach rozstawione
były gry planszowe. Można było wziąć udział w konkursach, a nawet powróżyć
z zapałek, z monety, na wodzie, przelewanie wosku, pisanie sokiem z cytryny, której napis ujawniał się nad
płomieniem. Nie zabrakło
ciasteczek z wróżbą, które były nagrodą za udział

w konkursie, a także harcerskich pląsów.
Organizatorem „Andrzejkowego wieczoru gier z harcerzami” była Piata Brzezińska Drużyna Harcerska
„Piąta strona świata”, której
drużynowym jest dh. Szymon Zambrzycki, a przyboczną samarytanka Gabrysia Jatczak.
 GK

W spotkaniu mógł wziąć udział każdy kto tylko chciał FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Obrzędowe zawiązanie kręgu FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Można było powróżyć z zapałek, z monety, na wodzie... FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Organizatorzy zapewnili także gorącą herbatę i ciasto FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Przy kilku stołach rozstawione były gry planszowe FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

REKLAMA

ALEXANDER-MED.

Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa –
rwa kulszowa, barkowa, przepukliny
dysków, – nerwica i naruszenie snu –
skolioza u dzieci – bóle migrenowe
tel. (44) 714 68 75, tel. 601 226 862
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41
95-015 Głowno,
ul. Wojska Polskiego 10

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE

Pediatra
Elżbieta Wodzyńska

693 016 604

Zapraszamy na Bal Sylwestrowy,
który odbędzie się
w dniu 31.12.2019 r. w sali Leśny Dworek
Imprezę poprowadzi Dee Jay Arti.
Koszt 500 zł /para
Szczegóły oferty oraz rezerwacje
pod nr. telefonu 501 741 470, 665 188 470
Zapraszamy na Bal Sylwestrowy,
który odbędzie się
w dniu 31.12.2019 r. w sali ,,Inspiro''
Oprawą muzyczną zajmie się
zespół Atut-Pilage,
Szczegółowa oferta znajduje się na stronie
www.salaweselnainspiro.pl
Koszt 500 zł/para
Rezerwacje proszę zgłaszać pod nr. telefonu
601 050 129, 507 526 543
lub e-mail: biuro@salaweselnainspiro.pl
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Mikołajki w Dąbrówce Dużej
Mikołajki to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci. W tym roku w Oddziale
Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej miały one miejsce nieco wcześniej niż zwykle, bo
już 29 listopada w grupach
3-4 oraz 5-6 latków, gdzie
wychowawcami których są

Faustyna Domiziak oraz
Ewa Dzwonkowska, pojawił
się długo oczekiwany gość –
Święty Mikołaj z elfami. Najpierw dało się usłyszeć dzwoneczki pomocników, potem
głośne ,,hou, hou, hou” i gdy
wreszcie św. Mikołaj pojawił się wśród dzieci powitały
one go pięknym uśmiechem

i piosenką „Kochany Panie
Mikołaju”.
Późniejsze zabawy i tańce ze św. Mikołajem i elfami
sprawiły małolatom wiele radości. Miłym akcentem spotkania były też wspólne zdjęcia z tym niezwykłym gościem.

 TOM

Brzeziny

Andrzejki w Przecławiu



Andrzejki to okazja do zorganizowania ostatnich zabaw przed rozpoczynającym
się Adwentem. W ten wyjątkowy wieczór nowo powstały Gminny Ośrodek Kultury
w Przecławiu zaprosił dzieci z terenu gminy Brzeziny na dyskotekę połączoną
z wieczorem wróżb.

Licznie przybyli goście znakomicie bawili się przy dźwiękach popularnych przebojów.
Duże wrażenie robiły efekty świetlne generowane przez
nowoczesny sprzęt. Hitem
tego jedynego w swoim rodzaju wieczoru było wspólne pieczenie babeczek andrzejkowych przez dzieci i rodziców.

Niektóre z wypieków można
było określić jako małe dzieła sztuki kulinarnej. Ten niepowtarzalny listopadowy wieczór nie mógł obyć się bez
wróżb, które mają niezwykłą moc i, w których spełnienie wielu wierzy. Dzieci chętnie korzystały także z infrastruktury ośrodka, a jak już

pisaliśmy można tu m.in. korzystać z komputerów z dostępem do Internetu oraz siłowni. Andrzejkowym zabawom nie było końca. Kolejne
obchody tego święta Gminny
Ośrodku Kultury w Przecławiu planowane są oczywiście
za rok.

 TOM

„Czytam, bo lubię!"



Rywalizacji tej przyświecał cytat autorstwa Barona von Münchhausen - „Książki są
najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ czytamy je tylko wtedy, kiedy mamy
na to ochotę, a one milczą, kiedy myślimy o czymś innym. Zawsze dają i nigdy o nic
nie proszą”.

Udział w konkursie wzięli tu
zaś udział uczniowie szkół
podstawowych z ternu gminy
Brzeziny, tzn. SP w Dąbrówce Dużej, Gałkówku Kolonii
i Bogdance. Celem konkursu
było mobilizowanie uczniów
do czytania, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury, pobudzanie wyobraźni uczniów oraz
ciekawości świata, popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży, aktywizowanie uczniów
poprzez udział w konkursach, kształtowanie gustów

czytelniczych oraz podniesienie poziomu czytelnictwa.
Każda szkoła mogła być reprezentowana przez 5 uczniów.
I etap tej rywalizacji polegał na wyborze książki o dowolnej tematyce, którą znaleźć można było się bibliotece. W II etapie zadaniem
uczniów było przygotowanie
ustnej prezentacji zachęcającą
do przeczytania danej książki.
Ocenie podlegała wartość artystyczna tekstu, oryginalność
pomysłu, poprawność językowa oraz użyte argumenty

zachęcające do sięgnięcia po
książkę. Prace oceniało jury
składające się z członków Komisji Kultury i Oświaty Gminy Brzeziny tj. Bogusławy
Dudy i Elżbiety Ołubek oraz
inspektora ds. oświaty Elżbiety Staniszewskiej. Laureaci
konkursu otrzymali książki
i nagrody rzeczowe, a wszyscy biorący udział w tej rywalizacji pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też wspólnego zdjęcia uczestników
konkursu czytelniczego „Czytam, bo lubię”.
 TOM
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Zabawa andrzejkowa
brzezińskich emerytów



Ponad 70 osób (emerytów, rencistów i sympatyków) uczestniczyło w Andrzejkowej
zabawie zorganizowanej w stołówce „Smakosz” przez Oddział Rejonowy w Brzezinach
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Podczas sobotniej zabawy nie mogło zabraknąć andrzejkowych wróżb i konkursów FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Ponad 70 osób (emerytów, rencistów i sympatyków) uczestniczyło w Andrzejkowej zabawie

Uczestnicy zabawy mieli zapewniony ciepły obiad, zimne przekąski, ciasta, owoce i napoje
Zabawa rozpoczęła się w sobotni wieczór 30 listopada o godz. 17.00. Uczestnicy zabawy zapewniony mieli
ciepły obiad, zimne przekąski, ciasta, owoce i napoje.
O dobrą muzykę do tańca
zadbał sprawdzony Pan Tomasz, który tylko na chwilę
pozwalał uczestnikom zabawy usiąść za stołami. Podczas sobotniej zabawy nie
mogło zabraknąć andrzejkowych wróżb i konkursów. Było więc zgniatanie
balonów w parach podczas
tańca, obgryzanie bez dotykania rękoma zawieszonego na nitce jabłka, a nawet sprawdzanie czyj pierwszy but opuści salę zabaw.
W doskonałej atmosferze
zabawa trwała do północy.
Już w najbliższy piątek
6 grudnia o godz. 15.00 na
sali konferencyjnej Urzędu
Miasta Brzeziny rozpoczną

się Mikołajki organizowane
przez stowarzyszenie Seniorów „INTEGRACJA” pod
patronatem starosty brzezińskiego. W części artystycznej w której wstęp jest
bezpłatny wystąpi zespół
„Brzezinianki” z nowym
programem przygotowanym
specjalnie na te okazje oraz
kabaret „Bez nazwy” w Lipiec Reymontowskich. Po
części artystycznej zaplanowano spotkanie w stołówce
(dla posiadaczy zaproszeń).
W czwartek 5 grudnia przygodę z komputerem rozpocznie druga grupa brzezińskich emer ytów p o d c z as kon ku rsu,
który obejmuje opanowanie podstaw z informatyki
w ciągu 120 godzin. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „E-kompetentne łódzkie

– II edycja” kurs kończący
się egzaminem zewnętrznym jest bezpłatny dla jego
REKLAMA

O dobrą muzykę do tańca zadbał sprawdzony Pan Tomasz FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
uczestników. Od stycznia
emeryci rozpoczną kurs języka angielskiego. 10 grudnia emeryci zadbają o swoją

sprawność fizyczną podczas
zajęć z aerobiku. Tradycyjnie kalendarz tegorocznych imprez brzezińskich

emerytów zakończy sylwestrowy bal 31 grudnia.
 GK
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Przedstawiamy kandydatów na wybory
uzupełniające do Rady Miasta

W

i elkimi krokami zbliżają się wybory uzupełniające do Rady Miasta Brzeziny okręgu numer 2, który obejmuje ulice: 1 Maja, Józefa Piłsudskiego (od nr 1 do nr
45 włącznie), Danuty Siedzikówny „Inki” i Spacerową. Mieszkańcy Brzezin z tego okręgu w niedzielę 15 grudnia udadzą się do lokalu wyborczego w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego i ponownie wybiorą swojego przedstawiciela. Wszystko ze względu na to, że swój mandat musiał złożyć Jakub
Piątkowski, który objął zaszczytną funkcję zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny Ilony Skipor. W związku z tym na półtora tygodnia przed oddaniem przez
brzezinian głosu, postanowiliśmy przybliżyć sylwetki kandydatów. Do wyborów uzupełniających stanęli: Marek Drzewiecki, Ilona Redlińska oraz Filip Jochman.
Ubiegającym się o mandat zadaliśmy po cztery takie same pytania: przedstawienie swojej osoby, dlaczego kandydują do Rady Miasta, czy wcześniej działali
na rzecz mieszkańców Brzezin lub przeprowadzali inicjatywy społeczne oraz co chcieliby zrobić w naszym mieście i mieszkańców osiedla jak zostaną wybrani.
Odpowiedzi kandydatów publikujemy w jednym artykule, a ich kolejność została ułożona alfabetycznie.

Marek Drzewiecki
W związku ze zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta

Brze ziny p ost anow iłem
spróbować ubiegać się
o mandat radnego. Nazywam się Drzewiecki Marek,
mam 44 lata i od urodzenia
jestem mieszkańcem Brzezin. Od 23 lat jestem żonaty z Anną, z którą mamy
trójkę wspaniałych dzieci. Z wykształcenia jestem
technikiem. Swoją szkołę
ukończyłem w Koluszkach.
Przez długi okres byłem
związany z branżą magazynową oraz z firmą Stone
Master, widząc brak możliwości oraz siły przebicia na
rynku pracy w Brzezinach.

Chodzi mi głównie o brak
zakładów pracy, które mogłyby powstać na 10-ciu
hekt ar a ch , a c o z a t y m
idzie zwiększenie budżetu
miasta i miejsca pracy dla
naszych mieszkańców, którzy dojeżdżają do pobliskiej Łodzi, a nawet dalej.
Profity finansowe są małe
dla budżetu miasta. Następnym tematem jest zalewanie ulicy Mickiewicza,
Sienkiewicza przez opady deszczu, góra śmieci na
które możemy dostać dofinansowanie z Ministerstwa. Budowa mieszkań

socjalnych dla najbiedniejszych. W Brzezinach brakuje karetek pogotowia,
czas oczekiwania na przyjazd karetki jest bardzo
długi. Brak gazu i rozmowa z władzami miasta na
temat podłączeń do gospodarstw domowych. Budowa parkingu przy ul. Danuty Siedzikówny ''Inki''
i budowa skateparku dla
dzieci. Byłbym państwa
gwarantem, że sprawy byłyby dopilnowane. Każdy
kto mnie zna, wie, że angażuję się w pracę na sto
procent, a nie połowicznie

załatwiam sprawy. Chciałby m , aby n a s z e m i a s t o
w końcu zaczęło się rozwijać, aby zaczęły powstawać miejsca pracy dla młodych ludzi, żłobek, dostęp
do karetek pogotowia, obwodnica, która wyprowadzi ruch samochodów za
miasto. Wierzę, że jest to
możliwe, ale tyko ze wspólnymi siłami mieszkańców.
My jako radni powinniśmy
słuchać swoich wyborców,
a nie tylko pięknie mówić
i pisać przed wyborami, by
późnej zapomnieć o danej obietnicy. W naszym

mieście brakuje kina i innych ciekawych rozrywek
dla mło dych ludzi oraz
osób starszych. Mieszkam
tu, jak państwo od urodzenia, wiele słyszałem pomysłów i na tym się kończyło. Osoby które mnie znają wiedzą, że nie rzucam
słów na wiatr, nie zapominam o obietnicach i staram
się je spełniać. Wolę pracować, a potem być jak zwykle rozliczany za swoją pracę. Zapraszam wszystkich
na wybory uzupełniające
w dniu 15 grudnia 2019.

Filip Wincenty Jochman
Nazywam się Filip Jochman i mam 30 lat. W Brzezinach się urodziłem, wychowałem, ukończyłem tutejsze

Liceum Ogólnokształcące
im. Jarosława Iwaszkiewicza. Od dziesięciu lat prowadzę w Brzezinach rodzinny sklep spożywczy przy ulicy Okrzei. W Brzezinach
mieszkam z moją rodziną,
prowadzę rodzinny interes.
Nie planuję się wyprowadzać. Chciałbym, żeby Nasze
miasto było miejscem ciekawym i przyjaznym dla młodych ludzi, gdzie można się
rozwijać, w ciekawy sposób
poznawać Naszą polską jakże ciekawą przecież historię, gdzie młodzi ludzie uczą
się szacunku do Naszej ojczyzny, do tego co mamy,
a o co tak ciężko walczyli
nasi dziadkowie i pradziadkowie. To wartości które nas

budują i kształtują młodych
ludzi. Trzeba je pielęgnować.
Dodatkowo działam także
społecznie jako dyrektor Naszego rodzimego klubu sportowego BKS Start, który staje się coraz większą chlubą.
Mamy najwięcej młodzieży
trenującej w historii klubu:
sześć grup młodzieżowych
i co najmniej 120 dzieci trenujących w wieku od 6 do 16
lat. Nasz klub jest miejscem,
w którym dzieci i młodzież
z Naszego miasta może trenować i rozwijać się sportowo, a sport wiadomo kształtuje charakter, natomiast gra
zespołowa wspiera rozwój
społeczny. Drużyna seniorów aktualnie jest w czołówce łódzkiej klasy okręgowej

i staje się wspaniałą wizytówką Naszego Miasta. Myślę, że zostanie radym Naszego miasta dałoby mi jeszcze
więcej możliwości działania
na korzyść miasta i mieszkańców. Jestem osobą bezpośrednią i kontaktową co tylko ułatwia mi prace z ludźmi i dla ludzi. Mam w tym
już doświadczenie, a Brzeziny są dla mnie ważne – to
moje miejsce. Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia
Patriotyczne Brzeziny oraz
członkiem komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu. Razem organizujemy cyklicznie
wiele imprez patriotycznych
na terenie miasta takich jak:
Pieszy Rajd Pamięci Powstania Styczniowego. Obchody

Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, Rajd
Rowerowy "Partyzanckim
Szlakiem", Coroczne sprzątanie lasu, Utworzenie "Alei
Pamięci Żołnierzy Wyklętych", Mural poświęcony pamięci Polskich Sił Powietrznych w czasie II wojny światowej, współorganizacja
wystawy z okazji 75 rocznicy powołania Armii Krajowej, Organizacja spotkania
z Prof. Szwagrzykiem wiceprezesem IPN, który prowadzi poszukiwania Żołnierzy
Niezłomnych, Rajd pieszy
szlakiem kurierskim NSZ
w 75 ta rocznicę utworzenia
Narodowych Sił Zbrojnych
oraz koncertu i wystawy
z okazji 100-lecia odzyskania

przez Polskę Niepodległości "Od wojny powszechnej do niepodległości - wieczór patriotyczny" i Koncertu zespołu "Forteca". W 2016
roku zostałem Dyrektorem
Brzezińskiego Klubu Sportowego "START" Brzeziny.
Chciałbym kontynuować to
co już zacząłem. Mówię tutaj o działalności patriotycznej jak i sportowej na pewno zostanie radnym dałoby
mi większe możliwości natomiast mandat radnego kojarzy mi się przede wszystkim
z byciem przedstawicielem
wyborców i takim radnym
chciałbym zostać jeśli zechcą
Państwo oddać na mnie swój
głos.

Ilona Redlińska

Nazywam się Ilona Redlińska, mam 49 lat, jestem
żoną i matką. Od niemal
dwudziestu lat mieszkamy
z mężem i córką w "Batorym". Pracuję jako księgowa w biurze rachunkowym,
gdzie już dwadzieścia sześć
lat wspieram loka lnych
przedsiębiorców oraz poznaję ich problemy. Posiadam wykształcenie średnie
ekonomiczne, ukończyłam

także kursy z zakresu finansów i księgowości. Lubię
angażować się społecznie.
Umiem i lubię słuchać ludzi. Potrafię utożsamiać się
z ich problemami oraz służę
radą. Preferuję zdrowy tryb
życia i sport. Każdą wolną
chwilę poświęcam swojej
pasji, którą jest turystyka.
Jestem osobą odpowiedzialną, lubiącą wyzwania. Kandydowanie do Rady Miasta

Brzeziny jest właśnie takim wyzwaniem. W Radzie
Miasta Brzeziny pragnę być
przede wszystkim reprezentantem zwykłych mieszkańców naszego osiedla - osiedla na któr ym mieszkam
i wychowuję swoją siedemnastoletnią córkę. Poprzez
osobisty przykład chcę pokazać jej oraz jej rówieśnikom, że warto dać coś z siebie i angażować się w życie

lokalnej społeczności. Widzę również brak fachowości w dziedzinie finansów
miasta. Chcę wykorzystać
swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe w księgowości do tego, aby budżet
Brzezin był kształtowany
w sposób rzetelny i zrównoważony. Start w wyborach
do Rady Miasta Brzeziny to
tak naprawdę dopiero początek mojej aktywności na

skalę miejską. Nie jestem,
ani nigdy nie byłam związana z żadną partią polityczną. Jako sąsiadka, stawiam przede wszystkim
na kontakt z mieszkańcami. Być może dlatego moim
atutem jest to, że spotykając ludzi na ulicy, mogę
z czystym sumieniem spojrzeć im w oczy. Wracając do aktywności społecznej, zawsze byłam aktywna
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w Radzie Rodziców. Począwszy od kiedy córka zaczęła uczęszczać do Przedszkola, przez Szkołę Podstawową Nr 1, Gimnazjum aż
do dnia dzisiejszego. Jestem
także przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach. Wykorzystuję tam swoje doświadczenie

i kompetencję na rzecz dobra wspólnego. Jeśli zostanę
radną, będę przede wszystkim reprezentowała interesy mieszkańców naszego
osiedla. Mieszkam na terenie okręgu i znam tutejsze
problemy. Ktoś musi dopilnować, aby mieszkańcy kamienicy przy ul. Piłsudskiego 12 nie musieli przy

każdej ulewie z niepokojem
obserwować, czy ich nie zalewa. Ktoś musi doprowadzić, aby przy ul. Danuty
"Inki" Siedzikówny zainstalowano progi zwalniające,
które zapewnią bezpieczeństwo nam i naszym dzieciom. Ktoś musi dążyć do
powstawania miejsc parkingowych oraz powstania

b e z pi e c z ny c h i pr z y j a znych placów zabaw. Z całym szacunkiem do moich kontrkandydatów, ale
tylko radny z tego osiedla
może dać gwarancję realizacji tych postulatów. Mój
program wyborczy w skali całego miasta jest dostępny na mojej stronie internetowej http://fb.com/

Redlinska2019. Obejmuje on działania i inicjatywy
związane z kulturą, wsparciem rodzin oraz przedsiębiorczości, a także z rozsądnym zarządzaniem budżetem Brzezin. Zachęcam
mieszkańców do zapoznania się z nim oraz dyskusji - ponieważ tylko przez
dialog możemy wspólnie
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przyczynić się do rozwoju
naszej małej ojczyzny. Od
pewnego czasu obserwuję poczynania władz Brzezin, a w szczególności Rady
Miasta. Mam nadzieję, że
dzięki Państwa głosom, już
wkrótce będę mogła wnieść
wartość dodaną do tego organu.
 DS

Konferencja PUP w Brzezinach
promująca Krajowy Fundusz Szkoleniowy

P

onad 70 pracodawców i to zarówno dyrektorów oraz kierowników instytucji
publicznych, jak i przedsiębiorców z firm prywatnych uczestniczyło w konferencji,
promującej Krajowy Fundusz Szkoleniowy, która odbyła się w poniedziałek 25
listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. Jej organizatorami byli
Starosta Brzeziński Renata Kobiera Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowa Rada
Rynku Pracy.

Wśród gości powitanych
przez Annę Wiśniewską dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, byli:
Krzysztof Kotynia członek
zarządu powiatu brzezińskiego, członek Powiatowej Rady
Rynku Pracy, burmistrz Brzezin Ilona Skipor oraz Jarosław Balwierczyk, przedstawiciel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Dyrektor
Anna Wiśniewska powitała
również pracodawców, którzy zdecydowali się na krótką
prezentację swoich doświadczeń z Krajowym Funduszem Szkoleniowym: Dorotę
Zagraba dyrektor Wytwórni
Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Katarzynę
Selwakowską reprezentującą
Biuro Rachunkowe Marianny Gabrieli Nicińskiej, Aldonę
Świderek dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie
oraz Anetę Jarczyńska kierownika wydziału Rynku Pracy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi . Podczas spotkania Sylwia Domańska kierownik Centrum Aktywności zawodowej PUP w Brzezinach
podsumowała 5 lat działalności Krajowego Funduszu

Szkoleniowego, z którego mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób mogą sfinansować do 100% kosztów kształcenia ustawicznego,
a pozostali przedsiębiorcy do
80 % kosztów. Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest przekwalifikowanie lub
podniesienie kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie umiejętności pracowników do zmieniających się wymagań. Pomoc przeznaczona
jest dla osób pracujących
i dla pracodawców. Doświadczenie z środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Powiat Brzeziński rozpoczął
w 2014 roku kwotą 17,7 tys. zł,
a w tym roku już wydatkowano 141,5 tys. zł z pozyskanych
150 tys. zł. O wzroście zainteresowania tą form aktywizacji może świadczyć chociażby
wzrost składanych wniosków
i liczby zawieranych umów:
w 2014 roku dwa wnioski
w oparciu, o które zawarto
jedną umowę, a w 2019 – 38
wniosków, na podstawie których sporządzono 34 umowy z tym 20 z sektorem prywatnym i 14 z przedstawicielami sektora publicznego. Na

przestrzeni 5 lat ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansowano kursy,
studia podyplomowe, egzaminy, badania lekarskie dla blisko 600 osób.
Swoimi doświadczeniami
z realizacji środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach dobrych praktyk podzielili się przedsiębiorcy m.in. Dorota Zagraba
dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Katarzyna Selwakowska reprezentująca Biuro Rachunkowe Marianny Gabrieli
Nicińskiej oraz Aldona Świderek dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie.
Ich doświadczenie w zakresie pozyskania środków, wydatkowania i rozliczenia było
jak najbardziej pozytywne
i zachęcające do skorzystania
z tej formy dofinansowania na
podnoszenie kwalifikacji pracowników.
W roli eksperta w dziedzinie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wystąpiła Aneta Jarczyńska kierownik wydziału Rynku Pracy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, która omówiła

priorytety wydatkowania
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020
roku. Wśród priorytetów znalazły się: wsparcie kształcenia
ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po
przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie
w zawodach deficytowych,
wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem z firmach technologii

i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy, wsparcie kształcenia
ustawicznego w obszarach/
branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa
wskazanych w dokumentach
strategicznych/ planach rozwoju, wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, bądź
osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów
praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego
oraz szkoleń branżowych dla
nauczycieli kształcenia zawodowego, wsparcie kształcenia
ustawicznego pracowników

zatrudnionych w podmiotach
posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw
społecznych prowadzonej
przez MRPiPS, członków lub
pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
Po przerwie w ramach warsztatów kierownik Aneta Jarczyńska ekspert w dziedzinie KFS, a także pracownicy
Urzędu Pracy odpowiadali na
indywidualne pytania dotyczące aplikowania o środki na
Krajowy Fundusz Szkoleniowy na 2020 rok.
 GK

„Kawą malowane” w bibliotece miejskiej



W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach można już
oglądać kolejną wystawę. Tym razem prezentowane są prace artysty plastyka
Mariusza Gosławskiego pt: "Malowane Kawą".

Plastyk ten zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym. Ulubioną jego techniką malarską jest akwarela,
choć tworzy również akrylem, pastelami, atramentem,
tuszem i kawą. Nieodłącznym elementem każdej jego
podróży jest aparat fotograficzny. Na swoich pracach
przedstawia przede wszystkim pejzaże
i architekturę, ale w jego
twórczości można też znaleźć portrety, akty, czy tematy florystyczne.
Mariusz Gosławski jest znanym w Polsce artystą malującym obrazy kawą, które tworzy od 2017 r. Jego prace są
inspirowane sztuką Kraju
Kwitnącej Wiśni. Działalność
propagująca kulturę Japonii
zyskała uznanie m.in. Ambasady Japonii w Polsce, a artysta stał się ambasadorem

kultury japońskiej w Polsce.
Mariusz Gosławski to także teolog oraz etyk. Ukończył Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli oraz studiował
w Wyższym Seminarium
Duchownym w Częstochowie. W 2007 roku w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał tytuł
magistra teologii moralnej.
Nie został księdzem, wybrał
zawód artysty. W Bełchatowie, gdzie mieszka, należał
do Klubu Twórców Kultury, Grupy Ars Poetica i Klubu Rękodzieła Artystycznego. Jest członkiem Ogólnopolskiej Grupy Art Angel.
Należał też do międzynarodowej grupy „Przestrzeń wyobraźni…” działającej przy
Fundacji „Człowiek i Środowisko” w Łodzi, a w latach 2012-2015 prowadził

Klub Plastyka. Obecnie jest
instruktorem terapii zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bełchatowie, gdzie prowadzi zajęcia
plastyczne z osobami niepełnosprawnymi. Ma w swoim
dorobku już 230 wystaw indywidualnych i ponad 190
wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Napisał też
5 t o m i k ó w w i e r s z y.
W czerwcu 2019 roku obchodził 25-lecie pracy twórczej i był nominowany do tytułu „Człowiek Roku 2018”
w kategorii: kultura. Więcej
informacji o artyście można
przeczytać na jego autorskim
blogu: www.mariuszgoslawski.blogspot.com. Wystawę jego prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej pt. „Kawą
malowane” będzie można
oglądać do końca roku.
 TOM
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Obchody 189. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego

Z

inicjatywy wójta Gminy Jeżów Mariusza Guzickiego oraz komendanta
powiatowego Policji w Brzezinach insp. Marcina Grzelaka w ramach obchodów
Miesiąca Pamięci Narodowej w czwartkowy wieczór 28 listopada odbyły się
obchody 189. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.

W uroczystościach uczestn i c z y l i pr z e d s t aw i c i e l e
władz powiatu, gminy Jeżów, instytucji, ochotnicze
straże pożarne, harcerze,
strzelcy, uczniowie szkół,
policjanci, mieszkańcy oraz
potomkowie rodu Sulikowskich. Wśród uczestników
byli m.in. przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Bogdański, członek Zarządu
Powiatu Krzysztof Kotynia,
przewodniczący Rady Gminy w Jeżowie Michał Matysiak, komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach st. bryg.
Dariusz Guzek, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, których
w imieniu wójta Gminy Jeżów Mariusza Guzickiego
oraz komendanta powiatowego Policji w Brzezinach
insp. Marcina Grzelaka powitał kom. Tomasz Żaczek.
Komisarz T. Żaczek przypomniał zebranym historię Powstania Listopadowego, jego przebieg oraz skutki, a także przybliżył postać

gen. Jana Krukowieckiego –
prezesa Rządu Narodowego
Królestwa Polskiego, uczestnika wojen napoleońskich
i Powstania Listopadowego, którego rodzinny grób,
w tym także symboliczny
nagrobek znajduje się na terenie cmentarza w Jeżowie.
Na tym samym cmentarzu
znajdują się groby mieszkańców Jeżowa poległych
w walce o niepodległość Ojczyzny m.in. groby uczestników p owstania styczniowego, wojny polsko-bolszewickiej, Powstania
Warszawskiego oraz grób
żołnierza Podziemia Niepodległościowego walczącego o wolną Polskę po 1945
roku. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na
cmentarz w Jeżowie, gdzie
złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie gen. Jana Krukowieckiego prezesa Rządu
Narodowego Królestwa Polskiego. Po złożeniu kwiatów
i zniczy przy blasku płonących pochodni uczestnicy przeszli ulicami Jeżowa na Cmentarz Wojenny,

by oddać hołd powstańcom
styczniowym, żołnierzom
wrześniowym, żołnierzom
Podziemia Niepodległościowego oraz funkcjonariuszom Policji Państwowej
II RP, którzy stracili życie
w walce o niepodległość
kraju. Na cmentarzu głos
zabrał Jarosław Olbrychowsk i, któr y przyp ominając wkład i rolę funkcjonariuszy Policji Państwowej
w walkę o niepodległość, los
polskich policjantów – ofiar
zbrodni katyńskiej poprosił
o kultywowanie wśród młodego pokolenia naszej historii i tradycji. Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki
podziękował insp. Marcinowi Grzelakowi za współorganizację uroczystości, a Jan
Maria Sulikowski podziękował za organizację tak wspaniałej uroczystości i kultywowanie pamięci o pomordowanych bohaterach. Po
przemówieniach uczestnicy uroczystości zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów na grobach wojennych.
 GK
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Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Nr 1

W

Przedszkolu Nr 1, jak co roku, został zorganizowany „Dzień Pluszowego Misia”.
Jest to wyjątkowo lubiane przez dzieci święto. W tym dniu każdy przedszkolak
przyszedł do przedszkola ze swoim ukochanym pluszakiem, który towarzyszy
mu przez cały dzień.

W Przedszkolu Nr 1, jak co roku, został zorganizowany „Dzień Pluszowego Misia” FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Dzieci recytowały wiersze o misiach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
AUTOPROMOCJA

Obchody tego uroczego
święta rozpoczęły się od
występów dzieci z koła aktorsko-recytarorskiego
oraz taneczno-muzycznego, które prężnie działają
w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach. „Dzieci recytowały
wiersze o misiach, przekazując równocześnie przesłanie o szacunku dla innych osób i poszanowaniu
czyjejś własności. Pomiędzy wiersze wplatane były
występy wokalne i taneczne. Po częś ci of ic j a lnej
nastał czas zabaw i konkursów, oczywiście z pluszowym misiem w tle” –
mów i Małgorzat a Si kora nauczyciel Przedszkola
n r 1 w Br z e z i n a c h . O b chody Dnia Pluszowego
AUTOPROMOCJA

Misia zostały połączone
z konkursem plastycznym
pod nazwą „Moja ulubiona postać z bajki”. Konkurs ten miał zasięg międzyprzedszkolny i zaangażował do współpracy nie
tylko przedszkola z Brzezin, ale także z Rogowa
oraz Bogdanki. Licznie zebrana publiczność w napięciu oczekiwała na werdykt, a ten mógł być tylko
jeden. Wszyscy uczestnicy
zajęli pierwsze miejsce. Nie
mogło być inaczej. Wszak
nie tylko liczy się efekt, ale
przede wszystkim zaangażowanie i chęć zrobienia
czegoś więcej. My potrafimy to docenić, a ważniejsze od samej nagrody jest
przecież nauczenie dzieci,

ż e p o dj ę t y t r u d z aw s z e
się opłaca. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszyła
Maria Witkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzezinach, zachęcała
przedszkolaków do odwiedzenie biblioteki.
 GK
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
SPRZEDAM Mazdę 626 1998 r.,
604 257 648
SKUP AUT do 25 tys. Każdy
stan. Brzeziny, Słowackiego 46,
505 927 959
ZŁOMOWANIE samochodów,
500 484 727
SPRZEDAM Opel-Zafira 1,8 automat, z 2002, sprawny, bezwypadkowy, 725 682 624
SPR ZEDAM mercedesa GL
450Matic, 604 607 306

USŁUGI
PROFESJONALNE wykańczanie wnętrz, poddasza, malowanie itp., 735 300 550
DROBNE usługi stolarskie
i montaż mebli, 575 685 609
dzwonić po 15.00
USŁUGI ogólnobudowlane, remonty, kompleksowo elewacje, docieplenia, zabudowy k/g,
514 723 688
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
ROLETY! dzień/noc! żaluzje!
plisy! moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508 537 104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych,
606 495 830
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60
„DROBNE REMONTY” malowanie, płytki, panele, kamień, „złota rączka„ 510 779 378
USŁUGI budowlane, remonty,
docieplenia, 793 053 808

OGŁOSZENIA DROBNE
PODCINANIE borówki amerykańskiej z doświadczeniem,
721 276 783
S Y LW E S T E R w Gościńcu,
tel. 46 875 63 99
DROBNE remonty, malowanie,
gładź, panele itd. „złota rączka”,
505 760 223
KOREPET YC JE matematyka
szkoła podstawowa, matura
podstawowa, 518 628 341

PRACA
ZATRUDNIĘ pracownika kuchni, 783 985 926
POSZUKUJĘ chałupniczek.
Praca cały rok, tel. 508 363 991
ZATRUDNIĘ kucharza, młodszego kucharza oraz osobę
na stanowisko garmażeryjne,
tel. 601 050 129
POSZUKUJĘ osoby do założenia
lamp, gniazdek na całym poddaszu, 604 607 306
POSZUKUJĘ osoby do położenia glazury w domu, 604 607 306
ZATRUDNIĘ do produkcji mebli- stolarza meblowego lub osobę z doświadczeniem w branży
meblowej, tel. 519 124 604
POSZUKUJĘ osoby uczciwej do
prac pomocniczych, 604 607 306
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat. C+E,
kraj z doświadczeniem, stała
praca, tel. 606 155 155
SZUKAM pracy, młody, dyspozycyjny, ostatni rok studiów,
prawo jazdy kat B, tel. 601 965
671
SKŁAD drewna zatrudni pracownika fizycznego, kierowcę
z kat.B, 504 010 550
ZATRUDNIĘ prasowaczkę,
500 285 518
Z AT R U D N I Ę
szwaczkę,
500 285 518
TARTAK zatrudni pracowników fizycznych praca na terenie Brzezin, 504 010 550

OGŁOSZENIA DROBNE

Z A T R U D N I Ę
WYKWALIFIKOWANE SZWACZKI,
SZYJEMY PRZEZ CAŁY ROKTYLKO SUKIENKI I ŻAKIETY,
TEL. 601 306 380
ELEKTROMONTERA lub pomocnika zatrudnię, tel. 579 439 613
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, wysokie zarobki, 603 872 901
PRACOWNIK A młodego do
myjni samochodowej przyjmę,
502 778 947
Z AT R U D N I Ę
m u r a r z y,
604 543 817
POSZUKUJĘ pracownika na budowę, 535 662 878
SZWACZKI zatrudnię, praca cały
rok, 663 496 011
ZATRUDNIMY do zakładu garmażeryjnego (również mężczyzn), 509 127 870 po godz.
15.00
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym (wolne
weekendy), 601 366 373
ZAKŁAD krawiecki w Brzezinach
zatrudni krojczego i prasowaczkę, praca stała, tel. 602 898 689
Z AT R U D N I Ę p r a c o w n i k a
do zakładu hydraulicznego,
tel. 602 310 059

NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKĘ budowlaną przy ul.
Okrzei 2100 m, uzbrojoną (prąd,
woda na działce) ogrodzona (panele, siatka, brama, furtka) szeroki dojazd. Sprzedam. 185 tyś.
tel. 696 719 111, 501 034 069
SPR ZEDAM
mieszkanie
M-4, drugie piętro, 60m2 ul.
Modrzewskiego, tel. 602 221 260
POSIADAM do wynajęcia mieszkanie 50m2 ul. Lasockich 17,
46 874 29 96, 889 178 155
WYNAJMĘ mieszkanie 60m2
w bloku (Kulczyńskiego) od
01.12.2019, 507 593 557
MIESZKANIE w kamienicy do
wynajęcia, tel. 783 785 738

OGŁOSZENIA DROBNE

SPR ZEDAM M-3 48,5 m2,
500 606 252
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja 508 301 005, 601 305
357
WYNAJMĘ powierzchnię 300m2
hala, biuro, socjal, winda, parking Brzeziny ul. Łódzka 43,
508 301 005
SPRZEDAM działkę budowlaną,
669 44 63 44
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach
do 3 piętra w blokach do remontu, 731 746 722
SPRZEDAM gospodarstwo rolne w Marianowie Kołackim,
46 874 52 32
WYNAJMĘ dom + garaż i kamienicę na działalność gospodarczą,
centrum miasta, 608 654 436
KUPIĘ M-1, M-2 do 1 piętra, tel.
507 152 151 po 16.00
WYNAJMĘ
mieszkanie,
Modrzewskiego, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, niskie opłaty,
607 728 830

RÓŻNE
SPRZEDAM dębowy, zabytkowy kredens, ciemny brąz,
604 607 306
SPR ZEDAM ser wisy obiadowe i kawowe z porcelany,
604 607 306
SPRZEDAM komplet: biurko dębowe plus komoda, 604 607 306
SPRZEDAM piec żeliwny, ozdobny, 604 607 306
SPRZEDAM duży telewizor 65
cali, stan perfekcyjny Panasonic,
604 607 306
SPRZEDAM w bardzo dobrym
stanie pralkę Miele plus suszarkę, 604 607 306
SPRZEDAM piekarnik z płytą ceramiczną firmy Miele, używany,
niedrogo, 604 607 306

SPRZEDAM profesjonalny rower szosowy Nishiki, stan idealny, 604 607 306
S PR ZE DA M rower męski,
604 607 306
SPRZEDAM lampy jarzeniowe
z demontażu, 604 607 306
SPRZEDAM tanio koła zimowe 175-65-14, do Seata silniki elektryczne 1.5, 2.2 kW,
tel. 662 641 718
SPRZEDAM rower treningowy,
markowy w bardzo dobrym stanie, 604 607 306
SPRZEDAM piękną antyczną
sypialnię, styl ludwikowski,
604 607 306

OGŁOSZENIA DROBNE
SPR ZEDAM niedrogo segment młodzieżowy, biurko,
604 607 306
SPRZEDAM ekspres do kawy
FRANKE PURA, 604 607 306
SPRZEDAM używaną pralkę,
suszarkę, lodówkę, zmywarkę,
604 607 306
SPRZEDAM pianino antyczne,
komodę, komplet wypoczynkowy, zegar stojący i kominkowy,
604 607 306
SPR ZEDAM odpady ziemniaków sadzeniaki Michalina,
600 812 586
S PR Z E DA M kozie mleko,
600 884 135

REKLAMA

GABINETY
STOMATOLOGICZNE
Justyna Hajduk

- dr M. Lewicki
CHIRURGIA
SZCZĘKOWO - TWARZOWA
- IMPLANTY, EKSTRAKCJE,
ZABIEGI CHIRURGICZNE,
KONSULTACJE

Brzeziny,
ul. Głowackiego 45/1,
514 344 243

REKLAMA

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,
lek med. Marian Sobkiewicz
Brzeziny, Piłsudskiego 37,
tel. 601 689 414

Dom weselny Wiktoria

Edyta i Przemysław Prusinowscy
zapraszają na bal sylwestrowy
2019/2020 w Syberii

Cena 560 zł/para
Serdecznie zapraszamy
513 006 418, 512 462 188

Firma SOLCRAFT
zatrudni:
pracownika
produkcji
do zakładu
w Bogdance

Kontakt:
rekrutacjabogdanka@wp.pl
tel: 46 8740100

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

Aby przekonać się ile możesz zyskać powierzając nam swoją sprawę,
przyjdź z umową i porównaj warunki!
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XX sesja Rady Miasta Brzeziny

N

a początku obrad Rady Miasta Brzeziny, w imieniu Stanisława Kracika – dyrektora Polskiego Czerwonego
Krzyża, Teresa Adamska kierownik Biura Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzezinach
wręczyła odznaczenia pracownikom brzezińskiego oddziału. Wśród uhonorowanych znaleźli się: Regina
Wróblewska, Miasto Brzeziny, kierownik MOPS Teresa Kwiecień,Teresa Sulczyńska, Janina Dziubek, Grażyna
Kołada, Halina Ślązak, opiekunki Elżebieta Borowska, Jolanta Kąpińska, Aldona Nawrocka, Małgorzata
Nowicka, Iwona Myśliwiecf, Małgorzata Stańczyk.

Sprawozdanie burmistrza
29.10. zastępca burmistrza
uczestniczył w spotkaniu Rady
Decyzyjnej Stowarzyszenia
Mroga; 30.10. burmistrz podpisała porozumienie z Państwową Strażą Pożarną w Brzezinach
ws. przekazania środków w wysokości 40 000,00 zł na zakup
mikrobusu; 31.10. burmistrz
podpisała umowę z wyłonionym w drodze przetargu, wykonawcą Firmą Bud Drog Stanisław Polus, na przebudowę ciągu dróg w ulicy Dąbrowskiego
i Polna, na kwotę 2 146 105,18
zł, zadanie dofinansowane jest
z Funduszu Dróg Samorządowych w 75 %; 4 listopada burmistrz wraz z zastępcą odbyli
spotkanie z Posłem na Sejm RP
Waldemarem Budą, które dotyczyło trzech tematów – umowa pomiędzy Polską Spółką Gazowniczą a Przedsiębiorstwem
Energetyki Cieplnej w Brzezinach, problem zalewania miasta jego odwodnienia, problem
śmieci zgromadzonych przy
ul. Łódzkiej, poruszono także kwestie związane z obwodnicą Brzezin; 5.11. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, burmistrz podpisała
umowę z Firmą Andro Anna
Fijałkowska na utrzymanie dróg
w okresie zimowym na kwotę
500 000,00 zł; 6.11. odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Spółki PEC, podczas którego dokonany zmiany
powołując na prezesa Katarzynę Wijatę; 6.11. burmistrz odbyła spotkanie ze stowarzyszeniami sportowymi działającymi na
terenie Brzezin; 11.11. uroczyście upamiętniono 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości; 12.11. odbyło się
posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 13.11. zastępca burmistrza uczestniczył w spotkaniu
z marszałkami woj. Łódzkiego;
14.11 burmistrz wraz z zastępcą spotkali się w Wójt Gminy
Brzeziny ws. bieżącej współpracy; 15.11. odbyło się spotkanie
z brokerem Nord Partner ubezpieczenia ws ubezpieczenia majątku miasta Brzeziny; 15.11.
burmistrz podpisała umowę
z wykonawcą Colas Polska Sp.
z o.o. z Palędzi ws. przebudowy
ciągu dróg w ulicy Bohaterów

Warszawy i Konstytucji 3 Maj,
na kwotę 1 728 985,56 zł, zadanie dofinansowane w Funduszu
Dróg Samorządowych w 75%;
18.11. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi burmistrz podpisała umowę na dofinansowanie edukacji ekologicznej mieszkańców
Brzezin w roku 2019 na kwotę 23 500,00 zł; 20.11. burmistrz
odbyła spotkanie z dyrektorami brzezińskich przedszkoli i szkół; 20.11. odbyło się spotkanie z Powiatową Radą Rynku
Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach; 21.11.
odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Brzezinach, podjęto uchwałę ws. sprzedaży lokalu
mieszkalnego; 25.11. odbyła się
konferencja Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach na temat
5-lecia Krajowego Funduszu
Szkoleń oraz omówiono możliwość wsparcia jednostek samorządu i pracodawców na 2020
rok; 25.11. zastępca burmistrza
wziął udział w konferencji pt.
„Mam na imię niepełnosprawność”.
Radna Dorota Sobińska-Chruścielwska pytała o spotkanie ze stowarzyszeniami sportowymi i przyszłość powstania
Rady Sportu przy burmistrzu.
W odpowiedzi usłyszała, że był
to jeden z tematów zebrania
i istnieje szansa powołania takiego organu od 1 stycznia 2020
roku. Radny Przemysław Maślanko z kolei poruszył temat
spotkania ze Stowarzyszeniem
Mroga, zastępca burmistrza
wyjaśniał, że podjęto decyzję
o tym, że na przełomie grudnia
i stycznia uruchomione zostaną
środki, o które miasto się ubiega. Radny Dariusz Guzek pytał
m.in. o kwoty przeznaczone na
zimowe utrzymanie dróg w poprzednim sezonie. W odpowiedzi usłyszał, że były podobne
do tegorocznych. Radny Daniel
Szymczak poruszył m.in. temat
spotkania z władzami gminy
Brzeziny i dyrektorami szkół.
W punkcie Zapytania do
kierowników jednostek organizacyjnych miasta, prezesów spółek miejskich i prezesa
Spółdzielni Socjalnej radna Dorota Sobińska-Chruścielewska

zapytała dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
Joannę Kędzię-Kamińską o postępowanie ws. zawyżonych faktur i czy była dyrektor złożyła wyjaśnienia. Dyrektor odpowiedziała, że postępowanie jest
w toku, sprawą zajmuje się policja brzezińska. Była dyrektor w części wywiązała się z zobowiązań. Dalej radna pytała dyrektor Miejskiej Biblioteki
w Brzezinach o czynności pokontrolne i zaleconą zmianę statutu instytucji. Dyrektor Danuta
Bączyńska wyjaśniła, że biblioteka wykonała zalecenia pokontrolne, a praca nad zmianą statutu trwa.
W dalszej części radna Dorota Sobińska-Chruścielewska
poruszyła temat budowy żłobka, pytała o postęp prac i ewentualny konkurs na stanowisko dyrektora placówki. Pojawiła się również temat sytuacji
Spółdzielni Socjalnej Communal Service. W odpowiedzi
burmistrz Ilona Skipor poinformowała, że prace na budowie żłobka przebiegają zgodnie z harmonogramem, wkrótce
będą przeprowadzane odbioru
robót. Co do konkursu na stanowisko dyrektora, w pierwszej kolejności trzeba dopełnić
wszystkich formalnych wymagań związanych z rejestracją,
do tego czasu funkcja ta może
zostać delegowana na dyrektor Przedszkola nr 3 Agnieszkę Gazdę. Sytuacja w Communal Servis jest trudna. Burmistrz
wyjaśniała, że nie ma dostępu
do dokumentacji finansowej.
Do miasta zgłaszają się wierzyciele. Pracownicy nie otrzymali
wynagrodzenia za październik,
jedynie zaliczki w w kwocie 400
i 1000 zł. 3 grudnia odbędzie się
walne zgromadzenie, na którym
podejmowane będą wszelkie decyzje. Wyznaczono również lustratora, który przeprowadzi
kontrolę w Communal Service.
Radny Przemysław Maślanko pytał kto teraz będzie wykonywał zadania powierzone spółdzielni. W odpowiedzi usłyszał,
że zadania będą delegowane
pracownikom Zakładu Usług
Komunalnych. Radna Marieta Rdesińska pytała o prace na
ulicy Traugutta. Władze wyjaśniały, że prace archeologiczne

wstrzymały remont na 13 dni.
Radny Daniel Szymczak pytał
co dalej z pracownikami spółdzielni Communal Service.
Burmistrz wyjaśniała, że część
znajdzie zatrudnienie w innych
spółkach miasta, ale do czasu
walnego zgromadzenia nie chce
dawać deklaracji. Radny Jakub
Sienkiewicz pytał o o umowę
z PSG i możliwość podłączania
się odbiorców indywidualnych.
Burmistrz udzieliła informacji,
że miasto nie miało podpisanej umowy z PSG, jedynie spółka PEC. Indywidualni odbiorcy
mogą wystąpić o uzgodnienie
warunków, o czym informowano w poprzednim wydaniu gazety „BIS”.
Informacja na temat prowizorium budżetu Miasta Brzeziny na 2020 rok
Informację przedstawiła Skarbnik Marzanna Jagiełło. Z przedstawionych danych
wynika, że dochody budżetowe Brzezin wyniosą 64 692
835,93 zł, dochody bieżące 52
299 894,00 zł, dochody majątkowe 12 392 941,93 zł, dotacja
państwowa na poziomie 17 668
628,00 zł. Wydatki miasta wyniosą 67 791 236,94 zł, w tym
bieżące 52 263,00 zł, inwestycyjne 15 527 973,94 zł. Deficyt planowany jest na poziomie 3 098
401,01 zł. Pożyczki wyniosą 1
234 428,00 zł, a kredyty 1 863
973,01 zł.
Informacja Komisji Rewizyjnej nt. wyników kontroli wydatków związanych z obchodami Dni Brzezin w 2019 r.
Informację przedstawiła radna Dorota Sobińska-Chruścielewska. Kontrola trwała od 31
października do 6 listopada,
w składzie zespołu kontrolnego
znaleźli się: Dorota Sobińska-Chruścielewska, Anna Sokołowska oraz Janusz Nowański.
Zakres kontroli obejmował wydatki. I tak na tegoroczne święto miasta w sumie wydano 186
785,38 zł, wpływy od sponsorów wyniosły 6350,00 zł, co dalej sumę końcową wydatków
w kwocie 180 435,38 zł.
Burmistrz miasta poinformowała, że w 2020 roku nie będzie
dni Brzezin, jest propozycja zorganizowania miejskiego Dnia
Dziecka wraz z Piknikiem Rodzinnym. Nad planem władze

pracują wspólnie z dyrektor
Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach.
Rada rozpatrywała projekty
uchwał w sprawie:
Zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019
rok; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2020-2022; określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020;
określenia stawek wysokości podatku od środków transportowych na 2020 rok; zmiany uchwały nr XVII/111/2019
Rady Miasta Brzeziny z dnia 29
sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Brzezinach zadań
własnych Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej;
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury; powołania doraźnej Komisji Statutowe; zmiany uchwały w sprawie
trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania; przekazania do Wojewody Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę nr XI/81/2011
RM Brzeziny w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania.
Stawki wysokości podatków
zostają na tym samym poziome.
Największą dyskusję wywołał
zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury. Zastępca burmistrza Jakub Piątkowski
wyjaśniał, że uchwała ma charakter intencjonalny i jest polem
do dyskusji. Podjęcie decyzji
przez radę nie jest jednoznaczne
z połączeniem Biblioteki Miejskiej w Brzezinach z (od stycznia) Miejskim Domem Kultury
w Brzezinach. Opinię w tej sprawie muszą wyrazić jeszcze Wojewódzka Biblioteka w Łodzi
oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opinia tego
ostatniego będzie dla miasta
wiążąca. Za połączeniem instytucji przemawia według władz
aspekt ekonomiczny i wola
utworzenia jednej, silniej jednostki, która będzie miała większe szanse na wnioskowanie
o środki zewnętrzne. Obie instytucje mają siedziby w budynkach, które wymagają dużych
remontów, miasto nie jest w stanie samodzielnie ich sfinansować. Poza tym oferta kulturalna proponowana przez nowo
powstałą jednostkę będzie bogatsza i ciekawsza. W dyskusji
głos zabrała dyrektor Miejskiej
Biblioteki, poprzez odczytanie
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pisma skierowanego przez nią
do komisji Rady Miasta, które
odczytał radny Przemysław Maślanko. Na Sali obrad pojawił się
również były przewodniczący
Rady Miasta Zbigniew Bączyński, wyrażając swoje niezadowolenia z proponowanego połączenia. Ostatecznie uchwała
została podjęta przez radę wynikiem głosowania: za 6, przeciw
4, wstrzymujące 2.
Rada powołała Doraźną Komisję Statutową, w skład której
wejdą radni: Marek Matyszczak,
Janusz Nowański, Grzegorz Maślanko, Przemysław Maślanko
oraz Dorota Sobińska-Chruścielwska.Komisja będzie pracowała nad nowym statutem Miasta Brzeziny.
Wolne wnioski
i sprawy różne
Radny Przemysław Maślanko podjął temat związany z dewastacją sprzętu na nowo powstałym obiekcie za basenem,
burmistrz wyjaśniała, że już
jest zamontowana lampa, będzie jeszcze monitoring. P. Maślanko: zgłaszał do inż. Miasta że część elementów została uszkodzona i zabrana. ODP
burmistrza została zainstalowana lampa i niedługo będzie monitoring. Radny Janusz Nowański poruszyl kwestię zanieczyszczonego powietrza na terenie
miasta. Pytał na ile w perspektywie nowych budżetów w latach następnych możemy liczyć
na zmiany? Naczelnik Wydziału RI Agnieszka Guzek informowała, że problem tkwi w finansach, zasoby mieszkańców
nie zawsze nie pozwalają na zakup odpowiedniego paliwa. Na
terenie woj. łódzkiego działają
programy antysmogowe. Na terenie miasta możemy opracować program niskiej emisji, możemy aplikować o środki. Żeby
do tego doszło trzeba najpierw
mieć dokumenty i środki. Wstępem do działania jest przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł na terenie miasta, a to kosztogenny proces. Burmistrz Ilona
Skipor dodała, że będzie prowadzona akcja promocyjna podłączania się do sieci PEC.
Dalej dyskutowano jeszcze
o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego, które mają nastąpić w niedługiej
przyszłości, być może już na koniec styczna plan zostanie wyłożony do wglądu dla mieszkańców, którzy będą mieli szansę na
wniesienie uwag i propozycji.
Całość obrad dostępna pod
adres internetowym: Całość dostępna pod adres internetowym:
www.youtube.com/user/umbrzeziny

 JLB

14

5 GRUDNIA 2019 | NR 34

Bezpłatne szkolenia w ZUS

We wtorek 10 grudnia w sali konferencyjnej Biura Terenowego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Brzezinach przy
ul. Głowackiego 43 odbędzie się bezpłatne szkolenie. O godz. 10.00
szkolenie dotyczyć będzie zasad ustalania stopy procentowej składni
na ubezpieczenia wypadkowe, a o godz. 11.30 funkcjonalności PUE.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prowadzone są zapisy na
szkolenie, które przyjmowane są pod numerem telefonu: tel. 46 874
19 01 bądź pod adresem e-mail szkolenia_lodz@zus.pl.
REKLAMA

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

RESTAURACJA
„NATALIA”
w Natolinie
zaprasza serdecznie
na bal sylwestrowy
2019/2020
kontakt
tel. 604 694 522,

adres: Natolin 30B

1/I/2011

19.12.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Osiny Dmosin,
Poćwiardówka 2.
20.12.2019 r. w godz. 8:00 do 15:00: Rogów PGR 1.
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Tenisiści w najlepszej szóstce

N

a taką wiadomość czekali wszyscy sympatycy tenisa stołowego. Zawodnicy
MLUKS Brzeziny w ostatni weekend kończący zmagania fazy zasadniczej II ligi
mężczyzn w tenisie stołowym zremisowali na wyjeździe z LKS Biała Rawska
i wygrali we własnej sali z UKS Orlęta Bilcza. Dzięki temu brzezinianie zdobyli
cenne trzy punkty, które zapewniły im miejsce w pierwszej szóstce rozgrywek
(grupa mistrzowska), dające pewne utrzymanie i szansę gry o awans do I ligi.

Oba spotkania były dla naszych tenisistów bardzo
trudne. Zespół z Bilczy przed
meczem zajmował miejsce
w środkowej części tabeli
i również musiał wygrać, aby
zagrać w grupie mistrzowskiej. To wróżyło wielkie
emocje i zacięty pojedynek.
Kibice MLUKS w sobotę 30
listopada nie mogli narzekać na nudę, a wszystko rozstrzygnęło się tak naprawdę w ostatnim starciu, po
tie-breaku. Początek meczu
w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach był wyrównany. Na
pierwszym stole Michał Gieraga przegrał po pięciosetowym boju z Maciejem Stochmalem, a na drugim stole Daniel Świerczyński uległ
0:3 Wiesławowi Mazurkowi. Damian Antczak dał naszej drużynie punkt po wygranej 3:1 nad Pawłem Golą,
a po ciężkiej walce Marcin Dens pokonał 3:2 Michała Stochmala. Przed rywalizacją w parach w całym
meczu był remis 2:2. Deblowe starcia na swoją korzyść

rozstrzygnął MLUKS. Michał Gieraga i Damian Antczak wygrali z Maciejem
Stochmalem i Wiesławem
Mazurkiem 3:1, a Marcin
Dens i Daniel Świerczyński takim samym wynikiem
ograli Błażeja i Pawła Golów.
Tym samym nasz zespół wyszedł na dwupunktowe prowadzenie i do remisu potrzebował jednej wygranej, a do
zwycięstwa dwóch wygranych. Michał Gieraga uległ
niestety 2:3 Pawłowi Gola,
a Daniel Świerczyński pewnie 3:0 rozprawił się z Michałem Stochmalem. Kiedy
swój pojedynek 0:3 z Wiesławem Mazurkiem przegrał
Marcin Dens emocję sięgnęły zenitu. O wszystkim decydowało bowiem starcie Damiana Antczaka z Maciejem
Stochamelm. Pierwsza partia
padła łupem zawodnika Orląt 6:11. Drugiego seta 11:9
wygrał Antczak. W trzecim
secie nasz zawodnik przegrał
aż 1:11. Na szczęście w kolejnej partii wygrał 11:7 i o losach całego spotkania zadecydował tie-break. W nim

Damian Antczak stanął na
wysokości zadania i wygrał
11:9 i tym samym MLUKS
Brzeziny wygrał z UKS Orlęta Bilcza 6:4 i dopisał na swoje konto cenne dwa punkty.
Biorąc pod uwagę wyniki innych spotkań w rozegranym następnego dnia
(niedziela – 1 grudnia) pojedynku w Białej Rawskiej
z miejscowym LKS, naszej
drużynie do pełni szczęścia brakował zaledwie jeden
punkt. Podobnie jak w sobotę mecz nie był łatwy. Od
samego początku nasi zawodnicy musieli być bardzo
skupieni i uważać na rywali. Na pierwszym stole Damian Antczak wygrał 3:0
z Mariuszem Lisem, a Marcin Dens uległ 1:3 Jakubowi Synowieckiemu. Kolejne pojedynki rozstrzygnęły
się w pięciu setach. Michał
Gieraga przegrał 2:3 z Michałem Sarneckim, a Daniel Świerczyński okazał
się lepszy 3:2 od Jacka Koziarskiego. W całym meczu
był zatem remis 2:2, a w rywalizacji deblowej Damian

Antczak i Michał Gieraga
wygrali 3:2 z parą Mariusz
Lis/Jakub Synowiecki, natomiast Marcin Dens i Daniel Świerczyński przegrali takim samym wynikiem
z Michałem Sarneckim i Jackiem Koziarskim. Brzezinianie musieli zatem zachować czujność i skoncentrować się w czterech kolejnych
starciach. Michał Gieraga
pewnie pokonał 3:0 Mariusza Lisa, a Daniel Świerczyński przegrał 2:3 z Jakubem
Synowieckim. Decydujące
były ostatnie dwa pojedynki. Damian Antczak wygrał
3:1 z Michałem Sarneckim,
a Marcin Dens takim samym
wynikiem przegrał z Jackiem Koziaskim. Tym samym MLUKS Brzeziny zremisował z LKS Biała Rawska

5:5 i mógł cieszyć się z awansu do grupy mistrzowskiej,
która na początku 2020 roku
powalczy o awans do I ligi.
Nie ma co ukrywać, że
nasz zespół w tym sezonie
nie powalczy o promocję do
wyższej klasy rozgrywkowej.
Punkty i bilanse przechodzą
z fazy zasadniczej do rundy finałowej, a brzezinianie
mają zbyt dużą stratę do liderującego MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka. Najważniejsze jest jednak to,
że MLUKS Brzeziny występując w grupie mistrzowskiej jest pewny utrzymania.
Problem będą miały zespoły,
które zajmą miejsca od siódmego do dwunastego. One
zagrają w grupie spadkowej
i będą walczyć o utrzymanie, a jak wiadomo do III ligi

spadną dwie najsłabsze drużyny, a zespół, który zajmie
dziesiąte miejsce zagra baraż
o utrzymanie. Nasi tenisiści
zakończyli już rundę zasadniczą. O tym, które ostatecznie zajmą miejsce zadecydują wyniki innych spotkań. Na
kolejny mecz brzezinian będzie trzeba zatem poczekać
do stycznia. Wtedy zainaugurowana zostanie runda finałowa i poznamy dokładny terminarz gier. Oprócz
naszej drużyny w najlepszej szóstce zagrają: MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka,
UKS Agris Maków, UMLKS Moszczenica oraz dwa
z trzech zespołów: KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź,
UKS Orlęta Bilcza i LKS Biała Rawska.
 DS

Występ brzezinianek w turnieju karate w Mielcu

S

amanta Zawadzka i Natalia Zawadzka z Brzezin reprezentujące Łódzkie Centrum
Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo ,,BUSHI” wzięły udział w X Ogólnopolskim
Turnieju Karate Shorin Ryu o puchar ziemi mieleckiej. Organizatorem imprezy było
Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” w Mielcu pod honorowym patronatem Starosty
Powiatu Mieleckiego.

W zawodach wzięło udział
prawie 180 zawodniczek
i zawodników z jedenastu
klubów (w tym jeden klub
z Czech). Łódzkie Centrum
Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo ,,BUSHI” reprezentowało dwudziestu
trzech zawodników w tym
młode mieszkanki naszego miasta oraz duża grupa kibiców-rodziców. Złoto
w kategorii kata młodzików
zdobył Miłosz Frątczak ze
Zgierza, wśród młodzików
starszych brąz trafił do Jana
Kuchty ze Zgierza, w juniorkach młodszych zwyciężyła Julia Podkowiak ze

Zgierza, a trzecia była Julia
Jaworska ze Zgierza. W kategor ii juniorów mło dszych złoty medal trafił do
Jana Dąbrowskiego ze Strykowa, w juniorkach na najwyższym stopniu podium
st an ę ł a Mar t a St a chu rska ze Zgierza, a w kategorii seniorów trzecie miejsce zajął Daniel Jędrzejczak
ze Strykowa. W kategorii
Shuyo waza kumite młodzików starszych brąz trafił do
Jana Kuchty i Wiktorii Stachurskiej, wśród juniorów
młodszych bezkonkurencyjni okazali się: Jakub Wasielewski i Jan Dąbrowski,

a na najniższym stopniu
podium stanęli: Aleksander Malinowski i Igor Pałka. W Shuyo waza kumite seniorów starszych trzeci był Daniel Jędrzejczak
brąz. W sumie zawodnicy
Łódzkiego Centrum Okinawa Shorin-r yu Karate
i Kobudo ,,BUSHI” zdobyli sześć pucharów, sześć złotych i osiem brązowych medali. Wiele osób nie dostało się do finałowej ósemki,
zajmując dziewiąte i dziesiąte miejsca: Samanta i Natalia Zawadzka z Brzezin,
Franek Łodkowski, Wiktor Węgłowski i Marcin

Klimkiewicz ze Zgierza,
Daria Bartczak i Krzysztof
Dziedzic ze Strykowa. Wielu otarło się o podium, startując w konkurencji kata:
szósta była Wiktoria Stachurska, piąty Stanisław
Kowalczyk, czwarty Igor
Pałka, piąty Łukasz Pelikan,
a w kategorii Shuyo waza
kumite Natalia Zawadzka
i Julia Jaworska weszły do
finałowej grupy. W przygotowaniach zawodników do
zawodów pomagali: Daniel
Jędrzejczak 2dan, Artur Jędrzejczak 1dan. Konkurencje sędziowali: Dariusz Jędrzejczak 6 dan, Przemysław Lesiecki 1dan, Norbert
Budzyński 1dan. Kierownikiem grupy był Tomasz Dąbrowski, który razem z rodzicami głośno dopingował zawodników. ,,Czas

Zawodnicy Łódzkiego Centrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo
,,BUSHI” i sędziowie
turnieju jest już zamknięty. Teraz czeka nas dalsza praca i nowe wyzwania. Cóż, znów tak niewielu
zrobiło tak wiele. Z wielkim

szacunkiem wszystkich pozdrawiam” powiedział po
zawodach Dariusz Jędrzejczak.
 DS
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Tymczasowa organizacja ruchu
W imieniu Generalnego wykonawcy robót COLAS Polska Sp. z o.o. informujemy, że z dniem 7.12.2019 roku planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robót w pasie drogowym dróg gminnych ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 go Maja, polegającym na obustronnym zwężeniu jezdni ul. Bohaterów Warszawy, na odcinku
od ul Głowackiego do ul. Konstytucji 3 go Maja. Za utrudnienia przepraszamy, Wydział Rozwoju i infrastruktury Miasta Brzeziny.

REKLAMA

UWAGA

zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych
na terenie miasta Brzeziny w okresie przedświątecznym
Dla ulic: Lasockich, Nadrzeczna, Skłodowskiej-Curie, Korczaka, Północna, Jasińskiego, Racławicka, Madalińskiego, Uniwersału Połanieckiego,
Wojska Polskiego, Kilińskiego, Reymonta, Mrocka, Partyzantów, Brzozowa, Kosynierów, Malownicza, Szarych Szeregów, Bohaterów Warszawy,
Modrzewskiego, Kosmonautów, Głowackiego, Cegielniana, Przedwiośnie, Różana, Chryzantem, Konwaliowa, Daliowa, Irysowa, Hetmana
(Kulczyńskiego), Gąsiorka (Berlinga), Hallera, Zawilcowa, Konstytucji 3 Maja, Sasanek, Ogrodowa, Sikorskiego, Tulipanowa, Wspólna, Pileckiego,
Orląt Lwowskich, Klonowa, Porzeczkowa, Słodowa oraz Św. Anny, Reformacka, Sportowa, Przemysłowa, Południowa, Okrzei, Składowa,
Dąbrowskiego, Zdrowie, Wodociągowa, Polna, Spokojna, Cicha, Wesoła, Sienkiewicza, Kościuszki, Staszica, Mickiewicza, Traugutta, Jana Pawła
II.
Odbiór odpadów komunalnych frakcji: bio oraz popiół będzie realizowany w dniu 23 grudnia 2019 r. tj. w poniedziałek.
Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny

