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sobotę 6 stycznia ulicami Brzezin przeszedł Orszak
Trzech Króli, który wyruszył sprzed Kościoła pw.
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej do
kościoła pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach.

Uczestniczyło w nim ponad
2 tys. osób, a zdecydowana
większość uczestników miała na głowie tekturowe korony, których organizatorzy rozdali 1,5 tysiąca.
Uroczysty orszak poprzedziła Msza św. celebrowana przez
ks. prałata Zbigniewa Tracza
kanclerza Kurii Metropolitarnej Łódzkiej, który wygłosił także homilię. Po nabożeństwie wierni utworzyli orszak,
ale nim wyruszyli, aktorzy, rekrutujący się spośród uczniów
i absolwentów brzezińskich
szkół, odegrali pierwszą z sześciu scenek przedstawiających
wyjście Maryi i Józefa połączone z olśnieniem Mędrców.

W rolę Trzech Króli wcielili się proboszczowie trzech
brzezińskich parafii o. Damian Siwula proboszcz parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu
w Brzezinach, który wystąpił
jako Król Europejski – Kacper,
ks. Mariusz Wojturski proboszcz parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach –
jako Melchior - Król Azjatycki
oraz ks. dziekan Marek Balcerak proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, któremu przypadła
rola Baltazara- Króla Afrykańskiego. Tym królestwom przyporządkowane zostały trzy kolory: czerwony, zielony i niebieski, więc peleryny uczniów

trzech brzezińskich szkół podstawowych nr 1, 2 i 3, którzy
reprezentowali poszczególne kontynenty też były w tych
barwach. W orszaku nie mogło zabraknąć aniołków i diabełków. Dostojni królowie
w pięknych strojach, po ujrzeniu gwiazdy, zasiedli w bryczce zaprzęgniętej do czarnego
rumaka i orszak wyruszył ulicami Brzezin. Mędrcy i orszak
podążali za gwiazdą, która
prowadziła ich ulicami Brzezin do Świętej Rodziny. Podczas przejścia orszaku ulicami
miasta wznoszone były okrzyki: „Bóg ciągle czeka! Czeka na
człowieka!”, „Idźmy do Boga!
Dla wszystkich droga!”, „Bóg
jest dla wszystkich! Dalekich
i bliskich!”. W kolejnych scenkach rozgrywanych na ulicach
młodzi aktorzy przedstawili kuszenie Ewy przez szatana

ukrytego pod postacią węża,
zerwanie przez nią jabłka i podarowanie go Adamowi; zabawę na dworze Heroda; biesiadę w gospodzie; walkę dobra
ze złem; przejście przez bramę do nieba i wreszcie pokłon
Trzech Króli, którzy oddali
Dzieciątku Jezus hołd, składając dary – mirę, kadzidło i złoto. Orszak Trzech Króli zakończył się udzieleniem wspólnego błogosławieństwa przez
proboszczów trzech brzezińskich parafii.
Orszak Trzech Króli był oddolną inicjatywą społeczników i wolontariuszy polegającą na przemarszu aktorów
przebranych za Trzech Króli, dwór, wojsko, Świętą Rodzinę, Aniołów, diabłów i Heroda. Scenariusz Orszaku
nawiązuje do tradycji jasełek i jest oparty na przekazie

FOT. Grzegorz Kozieł

I brzeziński Orszak Trzech Króli
W
Proboszczowie brzezińskich parafii uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli
biblijnym. Jego celem była
promocja postawy religijnej,
poczucia więzi trzech brzezińskich parafii a także uczczenie święta Trzech Króli. Piękna
pogoda sprzyjała temu, by wyjątkowo duża liczba wiernych

w koronach na głowie zamanifestowała swoją wiarę, uczestnicząc w wydarzeniu, które na
pewno wpisze się w historię
miasta. 
Fotorelacja str.2
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Rozstrzygnięto konkurs

W Brzezinach zagra WOŚP





Autorów ponad 60 ozdób choinkowych nagrodzono
w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach w konkursie bożonarodzeniowym.
łańcuchy, gwiazdki, bombki, aniołki i inne figurki wykonane ręcznie z najróżniejszych materiałów. Pomysłowość autorów i sposób
wykonania ozdób sprawiły,
że są niepowtarzalne i jedyne
w swoim rodzaju. W związku

FOT. Grzegorz Kozieł

W niedzielę 7 stycznia po
Mszy św. o godz. 11.00 w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
w Brzezinach rozstrzygnięto
parafialny konkurs na ozdoby choinkowe.
Był on przeznaczony dla
dzieci i całych rodzin, które wspólnie wykonały ozdoby choinkowe i miał na celu
szerzenie kultury oraz tradycji rodzinnych związanych
ze świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie zgłoszone
do konkursu prace zwieszone zostały na choince w kościele i śmiało można powiedzieć, że była to najwspanialsza choinka w całej parafii.
Znalazły się na niej m.in.

z tym jury nie miało łatwego
zadania, by wybrać najpiękniejszą ozdobę i dlatego komisja w składzie: Beata Stankiewicz, Katarzyna Wójcicka
i ks. Piotr Górski postanowiła nagrodzić równorzędnymi nagrodami wszystkich
uczestników konkursu. Po
ich wręczeniu autorom prac,
wykonano wspólne zdjęcie.
 GK

W Brzezinach powstały dwa sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 45 wolontariuszy będzie działało w sztabie zawiązanym przy Muzeum Regionalnym
w Brzezinach.

Kolejny, 26. rekrutuje się spośród uczniów i absolwentów
Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Brzezinach.
W najbliższą niedzielę rozpocznie się wielkie granie
i zbieranie pieniędzy w ramach
26 finału WOŚP.
Sztab przy Muzeum Regionalnym posiada siedem skarbon, do których już od początku stycznia zbiera pieniądze. W niedzielę o godz. 15.00
na plenerowej scenie w ogrodzie rozpocznie się wielkie granie. Wystąpią lokalne zespoły muzyczne m.in. „Pilage”,
„Iness”, „Co noc”, a także dzieci i młodzież z brzezińskich
szkół podstawowych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza, a także z LO nr 1w Łodzi. W przerwach między występami odbywać się będzie licytacja,
niepowtarzalnych przedmiotów jak np. bony do restauracji,
pudełko muzealnych pierników, pamiątka Marcina Gortata, książka z autografem Moniki Zamachowskiej. Tradycyjnie zmarzniętych ogrzeje

grochówka, potrawy z grilla i ognisko. Dla dzieci przygotowano specjalny namiot,
w którym będzie można samodzielnie wykonać latawce, korzystając z instruktażu udzielanego przez Bolka i Lolka. Po
raz pierwszy w tym roku światełko do nieba pojawi się w formie laserowej.
Z kolei Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia w Brzezinach zaprasza na koncert, który rozpocznie się we wtorek 16
stycznia o godz. 17.00 w sali
konferencyjnej brzezińskiego
magistratu. W koncercie wystąpią uczniowie i absolwenci
szkoły oraz odbędzie się licytacja zebranych fantów.
 GK
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I brzeziński Orszak Trzech Króli
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baj parlamentarzyści są członkami zespołu przygotowującego dokumenty umożliwiające wyegzekwowanie od Niemiec odszkodowań wojennych dla
Polski. Podjęcie tej kwestii to inicjatywa Prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości.

W piątek 1 grudnia o godz.
18.00 w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi dzięki inicjatywie posła ziemi łódzkiej
Waldemara Budy jej mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniego spotkania z posłem
Arkadiuszem Mularczykiem.
"Przez lata polskie społeczeństwo było karmione sloganami
o Polsko-Niemieckim pojednaniu, tymczasem do dzisiaj
Niemcy nie podpisały traktatu
pokojowego z Polską" - stwierdził na wstępie poseł Mularczyk. "Gdy politycy PO, PSL
i Nowoczesnej głoszą, że nic
nie da się zrobić, my udowadniamy, że się da, ale jest to proces. Najważniejsze, by w sprawie odszkodowań wojennych
od Niemiec posługiwać się
faktami i dokumentami"- dodał poseł Waldemar Buda.
Nieznany do tej pory dokument ONZ dotyczący reparacji wojennych i Deklaracja

międzynarodowej i roszczeniach brać przykład z państwa
Izrael.
Na sp ot k an iu Z i e m i ę

Kupię

Pani Dyrektor
Jolancie Kowalewskiej

ZP

składają

śmierci Mamy
6/I/2018

składają

nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej

nauczyciele i pracownicy Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Dużej

Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM ŻEGNAMY
NASZĄ KOLEŻANKĘ
EWĘ KMIEĆ
ŁĄCZYMY WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
DLA RODZINY

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu

10/I/2018

Dominika Głowacka i Zbigniew Pakuła.

Andrzejowi Wojciechowskiemu
z powodu śmierci Mamy

pellet- wysokiej jakości firmy "STELMET"
kostka, orzech, ekogroszek, miał,
brykiet kominkowy REKORD, brykiet drzewny,
Brzeziny, PAPROTNIA 30,
tel. 691 485 027
9/I/2018

każdy
stary motocykl,
motorower

604 627 402

Brzezińską reprezentowali: wicestarosta powiatu brzezińskiego Roman Sasin, Renata Kobiera, Grażyna Pietrasik,

Wyrazy najszczerszego współczucia

1/I/2018

3/XII/2017

Reklama

rządu PRL z 1969 r., która się
w nim znalazła, świadczą niezbicie, że Polska nie zrezygnowała z praw do odszkodowań wojennych od Niemiec.
Wtedy rząd PRL stwierdził
również, iż „odszkodowania za
zbrodnie wojenne i zbrodnie
przeciw ludzkości nie mogą
być rozpatrywane na podstawie ustawodawstwa agresora,
lecz na podstawie przepisów
międzynarodowych”. Z tego
dokumentu jasno wynika, że
Polska informowała ONZ, że
Niemcy nie chcą płacić odszkodowań Polakom, podczas gdy innym krajom były
wypłacane. Treść dokumentu
przez lata nie była znana opinii
publicznej. Próby dotarcia do
niego przez zespół doradców
przy prezydencie Lechu Kaczyńskim natrafiały na dziwne
trudności, a ówcześni urzędnicy MSZ i polscy przedstawiciele przy ONZ w Nowym Jorku

nie reprezentowali polskiej racji stanu i tworzyli atmosferę
, że Polsce nic się od Niemiec
nie należy. Taki przekaz dominował długi czas - wyjaśniał
poseł Mularczyk.
W okresie II wojny światowej Polska poniosła największe, w stosunku do całkowitej
liczby ludności i majątku narodowego, straty ze wszystkich
państw europejskich. Straty te
wynikały z niemieckiej polityki okupacyjnej i celowej, zorganizowanej eksterminacji
ludności na okupowanych terenach oraz celowego niszczenia mienia. "Jeszcze w tej kadencji będzie rozliczenie, które
będzie bolesne dla strony niemieckiej" -zadeklarowali parlamentarzyści.
Działania posłów Mularczyka i Budy w sprawie reparacji wojennych spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i poparciem wśród
uczestników spotkania. Zebrani wnosili o zintensyfikowanie działań w kwestii nieuznawanej Polskiej Mniejszości Narodowej w Niemczech,
doradzali, aby w polityce

FOT. ZBigniew Pakuła

O nieznanym dokumencie ONZ
- posłowie Buda i Mularczyk

ZARZĄD I PRACOWNICY BRZEZIŃSKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

4
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anim na niebie pojawiła się pierwsza gwiazdka
zwiastująca Boże Narodzenie, w wielu instytucjach
przygotowania do tych rodzinnych świąt zaczęły się
już wcześniej.

We w t o r e k 1 9 g r u d n i a
w sali Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brzezinach, gdzie
na czas remontu odbywają się zajęcia uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach,
miał miejsce świąteczny
koncert kolęd.
W p r z e d ś w i ąt e c z ny m
okresie sala wypełniła
się rodzicami, babciami,

dziadkami oraz znajomymi
dzieci ze szkoły muzycznej.
W koncercie prowadzonym
przez Oliwię Andrzejewską
wystąpiło kilkudziesięciu
uczniów szkoły grających
n a róż nych i nst r u me n tach lub śpiewających najpiękniejsze polskie kolędy, a także piosenki świąteczne, bożonarodzeniowe
i zimowe. Rozpoczynając

wydarzenie, uczniowie klasy I cyklu sześcioletniego
wykonali taniec, po którym prezentowali się inni
młodzi artyści. Wśród występujących zespołów pojawił się wyjątkowo liczny
zespół grający na fletach
złożony z uczniów i absolwentów nauczycielki gry na
tym instrumencie, pani Lucyny Pławner. Świąteczny
koncert zakończył występ
chóru szkolnego prowadzonego przez Macieja Wójcikowskiego.

 GK

Jedynka pomogła schroniskom

Światowy Dzień Pokoju
w miejskiej bibliotece



Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzezinach zaprasza chętnych na styczniowy cykl
spotkań z okazji Światowego Dnia Pokoju.

Konkretne terminy prelekcji
będą uzgadniane przez Marię
Witkowską w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach mogą się
z nią kontaktować w celu ustalenia daty wizyty.
Tematyka prelekcji związana będzie m.in. ze znanym korespondentem wojennym - Waldemarem Milewiczem, który zginął w Iraku
w 2004 roku. Ten wybitny reporter był wszędzie tam, gdzie

toczyły się walki, trwała wojna. Relacjonował wydarzenia
z Bośni, Czeczenii, Kosowa,
Abchazji, Rwandy, Kambodży, Somalii, Etiopii, Rumunii,
Turcji i Hiszpanii. Wszystkie

FOT. Tomasz Guzek

Świąteczny koncert kolęd



swoje doświadczenia opisał
w znanym cyklu reportaży, pt.:
„Dziwny jest ten świat”.
Ważnym tematem rozważań podczas styczniowych
prelekcji będzie także niezwykle tragiczna sytuacja dzieci w czasie konfliktów zbrojnych. Wiadomo bowiem, że to
właśnie one najbardziej wtedy
cierpią.
Organizatorzy tych niezwykłych spotkań zadbali o to, by
wprowadzić zainteresowanych
w tę trudną tematykę. Przygotowano więc okolicznościową
wystawę, do której obejrzenia
pracownicy biblioteki serdecznie zapraszają. 
 TOM

Akcja pomocy niechcianym zwierzętom jest jedną z najprostszych, w jaką mogą
włączyć się dzieci. Dlatego Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach, już po raz kolejny, zorganizowała akcję zbiórki karmy dla podopiecznych schronisk w Skierniewicach i Łowiczu.
Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz
wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w przedsięwzięciach charytatywnych. Koordynator
akcji - pedagog Joanna Stańczyk - podkreśliła swoją radość z powodu, że tak wielu uczniów z klas 0 - 7 wzięło udział w zbiórce i, że los
bezdomnych, porzuconych
zwierząt nie jest obojętny
uczniom.
Zebrano mnóstwo

kilogramów suchej karmy, a także puszki, smycze,
obroże, miski, kasze, makarony, ryż, koce, środki czystości i wiele innych rzeczy
niezbędnych w schronisku.
Tuż przed świętami do szkoły przyjechali przedstawiciele
schroniska w Skierniewicach

BURMISTRZ
MIASTA BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy
z dni a 21 sier pni a 1997r. o gosp o d arce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147
ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu
o pow. 18 m2 stanowiącego część działki
nr 2834/34 położonej w Brzezinach przy ul.
Sienkiewicza, przeznaczonego do oddania
w najem na okres do 31 grudnia 2020r. na rzecz
właściciela naniesień.

i nformuje, że na podstawie art. 35 ustawy
z d n i a 2 1 s i e r pn i a 1 9 9 7 r. o go sp o d arc e
nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147
ze zm.) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz gruntu o pow.
1.595 m2 stanowiącego części działek nr 3726/8
i 3727/115, położonego w Brzezinach przy ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przeznaczonego
do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
na okres do 31 października 2018 r.

Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od
28 grudnia 2017r. do 18 stycznia 2018r.

Wykaz publikowany jest przez 21 dni, tj. od 27
grudnia 2017 r. do 17 stycznia 2018r.

16/I/2018

BURMISTRZ
MIASTA BRZEZINY

8/I/2018

7/I/2018

Reklama

i specjalnie dla jedynkowej
społeczności przygotowali prezentację multimedialną
dotyczącą czworonogów oraz
zasad ich adopcji. Po spotkaniu z pracownikami schroniska nastąpiło uroczyste przekazanie zebranych dla zwierząt przedmiotów.
Udział w akcji przyniósł
uczniom satysfakcję i poczucie, że coś zależy od nich,
że nawet chwilowa poprawa warunków życia zwierząt
w schronisku ma znaczenie,
a dzielenie się tym, co mamy
- to dobry nawyk.
 GK
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Wędkarze podsumowali 2017 rok

R

W niedzielę 17 grudnia w sali
Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyło
się zebranie sprawozdawcze
brzezińskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego.
Uczestników spotkania powitał prezes Jerzy Sobociński, który przedstawił sprawozdanie z działalności. W tym
roku brzezińskim Kołem zarządzał 12 - osobowy zarząd
w składzie: Jerzy Sobocińskiprezes, Zbigniew Jedynak –
wiceprezes ds. sportu, Bronisław Poździej wiceprezes ds.
administracyjnych,Waldemar
Wójcicki- sekretarz, Edward
Wosik – skarbnik oraz członkowie Janusz Matusiak, Jerzy Durański, Łukasz Poździej, Michał Jedynak, Łukasz
Matuszewski i Robert Lewandowski. Najważniejszym
wydarzeniem był jubileusz
70-lecia istnienia Koła PZW
w Brzezinach. Brzezińskie
Koło w województwie łódzkim jest jednym ze starszych.
Dłuższym stażem może poszczycić się Koło w Chodakowie, które już wkrótce obchodzić będzie 90-lecie. Obecnie
Koło liczy blisko 600 wędkarzy i jest jednym z większych
w rejonie. Jego członkowie
w ramach działalności podejmują się wielu zadań.
Od blisko roku prowadzone są prace polegające na
spuszczeniu wody ze zbiornika w Lisowicach związane z bezpiecznym odłowem
ryb i przewiezieniem ich do
zbiorników w Rochnie i Bogdance. Niestety, brak wymaganych zezwoleń w związku zaplanowaną przez Urząd
Miasta w Koluszkach inwestycję odsuwa to zadanie

w czasie.
W 2017 roku zarząd zorganizował 11 zawodów wędkarskich, w tym dwie edycje dla dzieci, w których łącznie uczestniczyło ponad 150
zawodników. Warto wspomnieć, że wędkarze, poza łowieniem ryb i zarybianiem
podległych stawów, utrzymują porządek na zbiornikach
wodnych, którymi się opiekują, koszą nadbrzeża i zbierają śmieci. Wędkarzem roku
2017 został Waldemar Wójcicki, który otrzymał puchar za
udział w zawodach. Co prawda ten zapalony wędkarz
zwyciężył tylko w jednych
spośród 6 zawodów, w których uczestniczył, ale wysoka
pozycja w pozostałych zawodach (2 razy był II, po jednym
razie III, IV i V) zapewniła
mu tytuł Wędkarza roku. Jest
to pierwszy tego typu puchar
Waldemara Wójcickiego, który dołącza do całej galerii innych nagród najczęściej zdobywanych za zwycięstwa
w zawodach wędkarskich.
W podsumowaniu działań Koła uczestniczyli także
asp. szt. Robert Fal dzielnicowy z Komendy Powiatowej
Policji w Brzezinach i przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, którzy promowali
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wskazując, jak
przydatnym narzędziem jest
ta interaktywna mapa oraz
program „Dzielnicowy bliżej
nas. Podczas tego spotkania
asp. szt. Robert Fal zaproponował również swoją pomoc
w przestrzeganiu przepisów
prawa w trakcie wykorzystywania obszarów wodnych.

 GK

FOT. Grzegorz Kozieł

ok 2017 był dla członków brzezińskiego Koła PZW
pracowity i pełen wydarzeń. Organizowano liczne
zawody, prowadzono działania proekologiczne,
a o wszystkich akcjach rozmawiano podczas
grudniowego spotkania sprawozdawczego.

Puchar Wędkarza Roku z rąk prezesa Jerzego Sobocińskiego odebrał Waldemar Wójcicki FOT. Grzegorz Kozieł
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Oferuje:
Szycia na miarę z materiałów powierzonych.
Suknie, sukienki, garsonki
na uroczyste okazje:
5/I/2018

17/VIII/2017

Pracownia Krawiecka
Maria Glonek

tel. 505 280 560

5
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Nowe zasady segregacji odpadów na terenie Brzezin
Ma to wpływa na to, w jaki
sposób będziemy segregować śmieci w bieżącym roku.
Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się
w domu. Oddzielamy surowce
od śmieci, które nie nadają się
do powtórnego przetworzenia.
Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych
odpadów nie wolno wyrzucać
do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną
część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane
przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy
ubrania.
Wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w mieście Brzeziny rozpoczynamy od 1 stycznia
2018 r.
Od tego dnia wszyscy jesteśmy zobowiązani do segregacji
śmieci na następujące frakcje:
do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do
brązowego – odpady ulegające biodegradacji oraz popiół
do pojemnika czarnego (lub
odpowiednio oznakowanego).
Gdzie wyrzucić konkretny
odpad?
Papier – pojemnik/worek
niebieski
Wrzucamy:
• opakowania z papieru,
karton, tekturę (także falistą),

4/XII/2017

18/XI/2017

Reklama

• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy:
• ręczników papierowych
i zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego
i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub
mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po
nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych
i podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych,
• ubrań.
Szkło – pojemnik/worek
zielony
Wrzucamy:
• Butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki po
napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
• szklane opakowania po
kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych
kilku surowców).
Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
• szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,

• reflektorów,
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów i strzykawek.
Metale i tworzywa sztuczne
– pojemnik/worek żółty
Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach,
• nakrętki, o ile nie zbieramy
ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
• plastikowe opakowania po
produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku
i sokach),
• opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach (np.
szamponach, paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików,
• zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii

autopromocja

O

d 1 lipca 2017 roku obowiązuje Wspólny System Segregacji odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.
Podstawową zmianą jest wprowadzenie czterech
głównych kategorii odpadów.

i akumulatorów,
• puszek i pojemników po
farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek
brązowy
Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście,
kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
Popiół - pojemnik przeznaczony tylko na popiół z palenisk domowych.
Jeśli ni e s eg regujemy odpadów to wszystko, z wyłączeniem odpadów

niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie
i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących
chemikaliach (np. środkach
ochrony roślin), a także zużyty
sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach
i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw.
PSZOK-u (Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych), który mieści się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.
Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, że worki,
w których zbieramy poszczególne frakcje odpadów powinny być maksymalnie zapełnione. Zarówno plastik jak
i papier, czy też opakowania
tekturowe należy zgnieść tak,
aby zajmowały jak najmniejszą objętość.
Mi asto Brze ziny j a ko

podmiot odpowiedzialny za
organizację i funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami wyłoniło w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku firmę- GLOBALeko Przemysław
Kozłowski, 95-060 Brzeziny,
ul. Składowa 3. Zadaniem firmy jest również dostarczanie
worków w odpowiednich kolorach na odpady komunalne
oraz oznaczenie pojemników
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny (Uchwała
Nr XLIII/302/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia
2017 r. ).
Od dnia 1 stycznia 2018
roku zacznie obowiązywać
również nowy harmonogram
odbioru odpadów komunalnych, który dostępny jest na
stronie internetowej www.
brzeziny.pl oraz w siedzibie
Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu
Miasta Brzeziny (ul. Sienkiewicza 16, III p. pok. 305).
UM
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Oddano do użytku ulice Niemcewicza,
Czartoryskiego, Potockiego

J

edenastego grudnia 2017 r. odbył się odbiór inwestycji
pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na ul. Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego w Brzezinach – etap II”.
inwestycji na ul. Potockiego
powstała bitumiczna jezdnia
o szerokości 5,5 metra z zieleńcami po lewej stronie. Natomiast po prawej wykonano
ścieżkę rowerową oddzieloną
pasem zieleni od nowo wybudowanego chodnika. Z kostki
brukowej powstały zjazdy do
posesji.
Na ul. Czartoryskiego, podobnie jak na ul. Potockiego,
wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Po lewej stronie powstały zieleńce, po prawej dwumetrowej szerokości
chodnik. Z kolei na ul. Niemcewicza-po lewej stronie- zrobiono nieco węższa bitumiczna drogę z chodnikiem

FOT. Grzegorz Kozieł

Trwająca od 7 września 2017r.
inwestycja stanowiła II etap
prac przeprowadzonych rok
wcześniej na osiedlu Sejmu
Wielkiego. Koszt inwestycji
wyniósł blisko 2 miliony 292,5
tysiąca złotych brutto, z których kwota 888 916 została dofinansowana ze środków rządowego programu pod nazwą
„Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”
oraz Powiatu Brzezińskiego.
Wykonawcą zadania była firma Kral z Łodzi, która z powierzonym zadaniem uporała
się w terminie.
W ramach zakończonej
w grudniu ubiegłego roku

o zmiennej szerokości.
Ponadto wybudowano kanalizację deszczową o łącznej
długości ponad 800 mb obejmującą 18 studni betonowych,
do których wody opadowe odprowadzane są za pomocą 35
ulicznych wpustów.
Ulice objęte tą inwestycją
zyskały również nowe oznakowanie, zarówno pionowe
jak i poziome. Na skrzyżowaniu ulic Niemcewicza i Potockiego, którego tarcza została
wyniesiona, zamontowane zostały znaki drogowe z panelami słonecznymi, które- dzięki
podświetleniu-poprawiają ich
widoczność dla zbliżających
się do skrzyżowania pojazdów.
Dzięki takiemu oznakowaniu
zwiększyło się bezpieczeństwo
użytkowników dróg na tym terenie.

 GK

ZŁOMOWANIE
SAMOCHODÓW

- zaświadczenia o złomowaniu
- zwrot OC
- odbiór auto lawetą gratis

tel. 736 147 889

23/XI/2017

11/I/2018
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roku w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Brzezinach
przy ul. Konstytucji 3 Maja
adepci Akademii Sztuk Walki Figh And Win przystąpili do egzaminu na kolejne
stopnie (KYU) Karate Shinkyokushinkai. W egzaminie

uczestniczyło 87 karateków.
Egzamin przeprowadzał honorowy członek Polskiej Federacji Shinkyokusin Shihan
Krzysztof Borowiec (5 dan).
Do egzaminu adeptów przygotowywał Sensei Krzysztof
Derach (1 dan). Serdecznie
gratulujemy wszystkim zawodnikom biorącym udział
w egzaminie.

 GK

15/I/2013

Nie szczędzą więc wysiłku, by zdobyć jak największe umiejętności. Ukoronowaniem ich działań jest
przystąpienie do egzaminu
i zdobycie kolejnego stopnia.
16 grudnia minionego

1/I/2011



Po ws z e c h n i e w i a d o m o, ż e u c z e s t n i c y z a j ę ć
prowadzonych przez trenerów Akademii Sztuk
Walki Figh And Win chcą być najlepsi.

FOT. Grzegorz Kozieł

Egzaminy na kolejne stopnie (KYU) Karate Shinkyokushinkai

8
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T

egoroczny, organizowany już po raz piaty, Regionalny
Konkurs Kolęd zgromadził ponad 150 uczestników, w
tym 33 solistów i 15 zespołów podzielonych według
czterech kategorii wiekowych.

W piątek 5 stycznia w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny od przesłuchań
rozpoczął się V Regionalny Konkurs Kolęd organizowany przez Miasto Brzeziny,
Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Brzezinach
i Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach pod patronatem starosty brzezińskiego.
Jury w składzie Dariusz Stachura -znakomity tenor i honorowy obywatel Brzezin,
z-ca burmistrza Justyna Nowak, Justyna Terka z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach oraz Marta
Malesa reprezentująca Starostwo Powiatowe w Brzezinach
miało do przesłuchania 33 solistów podzielonych na według 4 kategorii (przedszkola, uczniowie klas I – III, klas
IV – VII, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne) oraz 15
zespołów podzielonych także
według 4 kategorii. Przesłuchania poprowadziła Ewa Kalińska, dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
W konkursie wzięło udział
ponad 150 przedszkolaków
i uczniów różnych szkół m.in.
z Rogowa, Brzezin, Koluszek,
Wiśniowej Góry, Andrespola, Różycy, Bedonia Wsi, Starych Skoszew, Dąbrówki Dużej, Przełyka Dużego, Bogdanki, Dmosina.
Dzieci i młodzież

z ogromnym zaangażowaniem oraz dającą się zaobserwować dużą przyjemnością zaprezentowali kolędy oraz pastorałki. Repertuar
był różnorodny. Prezentowano głównie piosenki świąteczne (najczęściej wykonywaną była „Mario, czy już
wiesz”) oraz kolędy (najczęściej śpiewaną była „Cicha
noc”). Jury zwróciło uwagę
na poziom prezentacji utworów oraz wysoki stopień przygotowania i zaangażowania ze
strony uczniów i nauczycieli biorących udział w konkursie. Koncert Laureatów połączony z wręczeniem nagród,
ufundowanych przez Miasto
Brzeziny i Powiat Brzeziński,
odbył się w niedzielę po Mszy
św. o godz. 12.00 w kościele
pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach. Poprowadziła go Joanna
Paprocka, dyrektor Państwowej Szkoły Muzyczna I stopnia w Brzezinach, zaś nagrody
wręczyli z-ca burmistrza Justyna Nowak, starosta brzeziński Edmund Kotecki, Ewa Kalińska dyrektor Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach.
W kategorii Przedszkola
I miejsce zajął Zespół „Wiolinki Jedynki” z Przedszkola nr 1 w Brzezinach, II miejsce Barbara Dominika Nowak z Gminnego Przedszkola
w Rogowie, III miejsce Zespół

„Biedronki”, z Samorządowego Przedszkola w Andrespolu oddział w Wiśniowej
Górze. Ponadto wyróżniono
Zespół „Marisolki” : Jan Gałązka, Anastazja Janczak, Patrycja Guzek z Niepublicznego Przedszkola Marisol Edu
Care Akademia Malucha
w Brzezinach; Amelię Orłowską z Przedszkola nr 3 w Brzezinach; Mikołaja Purpurowicza z Przedszkola nr 3 w Brzezinach; Zespół w składzie:
Igor Marat, Nikola Jatczak,
Amelia Bączyńska z Przedszkola nr 3 w Brzezinach oraz
Zespół „Sówki” z Przedszkola
nr 2 w Koluszkach.
W kategorii Szkoły Podstawowe kl. I-III wśród solistów
I miejsce zajęła Aleksandra
Andrzejewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach,
II miejsce Milena Lesiak ze
Szkoły Podstawowej im. W Jagiełły w Starych Skoszewach,
III miejsce Beniamin Nowacki ze Szkoły Podstawowej nr
3 im. Wł. Reymonta w Brzezinach. Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Maria Nowak
ze Szkoły Podstawowej im. J.
Piłsudskiego w Rogowie, Alicja Bik ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych
Skoszewach, Wojtek Nowański ze Szkoły Podstawowej nr
3 im. Wł. Reymonta w Brzezinach. Wśród zespołów I miejsce zajęły „Gwiazdeczki” ze
Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym, II miejsce
„Kolorowe Skrzaty” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

FOT. Grzegorz Kozieł

V Regionalny Konkurs Kolęd

w Bedoniu Wsi, III miejsce
„Mali Muzykanci” ze Szkoły
Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach. Wyróżnienie otrzymały: „Aniołki” ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach.
W kategorii Szkoły Podstawowe kl. IV- VII wśród solistów I miejsce zajęła Helena Pikulska ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły
w Starych Skoszewach, II
miejsce Jagoda Szymańska ze
Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Różycy, III miejsce
Weronika Kukieła ze Szkoły
Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach, zaś
wyróżnienia Emilia Piera ze

Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Różycy, Marcel Korbel ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Kazimierza Wielkiego
w Brzezinach.
W kategorii liceum wyróżnienie otrzymał Karol Pawlik
z Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach.
Wśród zespołów w kategorii Szkoły Podstawowe kl. IV
– VII , I miejsce zajął Zespół
w składzie : Joanna Czochra,
Lech Czochra, Gabriela Nowak, Michał Nowak z Zespołu Szkół w Rogowie, II miejsce
„Dwa razy M” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. A.F. Modrzewskiego w Brzezinach, III
miejsce „Kolędnicy” ze Szkoły

Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach. Wyróżnienie przyznano
„Kolorowym Nutkom” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bedoniu Wsi oraz zespołowi „Zygzak” ze Szkoły Podstawowej z odziałem
Przedszkolnym im. J. Brzechwy w Justynowie.
Wśród szkół gimnazjalnych wyróżnienie otrzymała Marlena Karwacka z Zespołu Szkół Samorządowych
w Dmosinie.
Niedzielny występ laureatów wypełnił kościół najpiękniejszymi kolędami, pastorałkami i pieśniami, przedłużając okres Bożego Narodzenia.

 GK
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Dziękujemy za bardzo dobrą opiekę,
jaką przez okres choroby otaczały Ewę Kmieć
Pani doktor Agnieszka Pabin Zielińska
oraz pielęgniarki
Rodzina

10/XI/2017

Kancelaria czynna: pon-pt 10.00-18.00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym
dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

4/I/2018

KANCELARIA PRAWNA
Radca Prawny TOMASZ KOS
ul. 11 Listopada 23, Koluszki
Kontakt: tel. +48 607 580 927

11/XI/2017

2/I/2018

PODZIĘKOWANIA
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FOT. Grzegorz Kozieł

FOT. Grzegorz Kozieł
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21/IX/2017

20/IX/2017

8/XII/2017

9/XII/2017

www.dietaodnowa.pl

11/XI/2017

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

18/IX/2017

5/I/2014

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

PORADNIA
DIETETYCZNA
Mgr Paulina
Mikulska
799 954 991
Koluszki,
ul. Korczaka 5,

22/X/2017

22/X/2017

14/IX/2017

Szukasz
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XLVII sesja rady miasta Brzeziny

R

ada Miasta Brzeziny poraz ostatni w roku 2017r. obradowała 20 grudnia. Tematem sesji były m.in. uchwały
dotyczące zatwierdzenia budżetu miasta na rok 2018,
czy uchwała ws. połączenia spółek miejskich.

Po rozpoczęciu obrad, przewodniczący T. Barucki odczytał proponowany porządek. Z-ca burmistrza
J. Nowak złożyła wniosek o rozszerzenie porządku o uchwałę ws. wniesienia wkładu pieniężnego do
spółki TBS w Brzezinach sp.
z o.o., który został przyjęty.
Z informacji burmistrza
o pracach między sesjami zebrani dowiedzieli się
m.in., że 1 grudnia burmistrz uczestniczył w obchodach 150-lecia Gazowni Łódzkiej; 7 grudnia burmistrz wziął udział
w konferencji „Tworzymy społeczeństwo obywatelskie - dobre praktyki”;
8 grudnia odbyła się wizyta w WFOŚGW ws. pozyskania środków dla miasta; 14 grudnia, po przeprowadzonym postepowaniu
przetargowym, wyłonion o w y k o n aw c ó w z a d a nia termomodernizacji budynków użyteczności publiczności: zadanie nr 1. SP
nr 1- wygrała oferta firmy

Reklama

EKO-team sp. zo.o. z Często chow y, zad anie nr 2
Przedszkole nr 3 i SP nr 3
PPHU Sochbud z Sochacze wa; 14 gr udnia burmistrz podpisał z Ministrem Infrastruktury list intencyjny ws. uczestnictwa
miasta w programie Mieszkanie +; 15 grudnia odbyło się spotkanie Związku
Miast Polskich; 18 grudnia
po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym
na dostawę energii elektrycznej dla miasta wybrana została oferta PGE Obrót
w Rzeszowie.
W pun kcie inter p el acje i zapytania radnych poruszano kwestie związane m.in. z poprawą bezpie czeńst wa w mieś cie.
Uchwała RM dotycząca tej
kwestii została przesłana do
GDDKiA. Kolejnym krokiem będzie wizyta w siedzibie instytucji. Pojawił się
pomysł ustawienia w miejscu przejścia dla pieszych
przy ul. Kościuszki znaku podświetlanego, który

zwiększyłby widoczność
pieszych. Rozwiązania będą
rozważane.
Zapytania do kierowników jednostek, prezesów
spółek miejskich oraz prezesa Spółdzielni Socjalnej.
R adni w tym pun kcie
poruszali tematy związane z inwestycjami realizowanymi w mieście. Pojawił
się temat remontu ul. Leśnej. Wyjaśniono powody
przedłużenia terminu wykonania prac, które wynikają z panujących warunków
atmosferycznych. Rozmawiano także o ofercie kulturalnej CPiK, która została
uznana za różnorodną i odpowiadającą różnym zainteresowaniom odbiorców.
Informacja nt. realizacji
inwestycji i remontów na
terenie mieście w 2017 rok
Naczelnik R. Pyka przedstawił informacje na temat przeprowadzonych inwestycji. W ramach ekologicznej modernizacji źródeł
ciepła w Brzezinach wykonano termomodernizację: zadanie 1. w SP nr 1,
koszt inwestycji 46,599,00
zł brutto. Zadanie 2. - przebudowa ul. Niemcewicza,
Potockiego, Czartoryskiego,

łącznie o dł. 810 mb. Koszt
2,292,417,42 zł brutto dofinansowanie 38%. Zadanie
3. ciąg pieszy przy św. Anny
480 mb, koszt 173,925,00 zł
brutto, zadanie własne. Zadanie 4. wymiana dachów
na ul. Kościuszki 18 i ul. Lasockich 20, koszt 56,014,75
zł brutto - zadanie własne.
Zadanie 5. budowana nowego budynku wraz z wyposażeniem przy ul. Sportowej, wykonano I etap –
wybudowanie budynku do
stanu surowego zamkniętego 1,283,776,46 zł brutto –
środki zabezpieczono w budżecie wojewody łódzkiego.
Zadanie 6. w ramach ochrony dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego
rewaloryzacja parku miejskiego, koszt 1,494,971,39
zł br utto – z RPO 67%
i z WFOŚ 33%. Zadanie 7.
budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Dąbrowskiego, wykonano tylko dokumentacje koszt 35,547,00
zł brutto – zadanie własne. Zadanie 8. remont drogi gminnej ul. Ludowej na
dł. 200 mb, koszt 99,853,00
zł – 72% dofinansowania.
Zadanie 9. remont drogi
gminnej ul. Dąbrowskiego,

zadanie na dł. 100 mb, koszt
184,353,00 zł brutto – 75%
dofinansowanie. Zadanie
10. remont drogi gminnej
ul. Prusa wraz z umocnieniem skarp na dł. 300 mb,
koszt 109,078,00 zł – 68%
dofinansowanie. Zadanie
11. roboty dodatkowe przy
kanale burzowym na odcinku 700 mb, koszt około
238,800,00 zł brutto.
W sprawie połączenie
spółek miejskich (ZUK,
PEC, TBS) odbyła się długa i burzliwa dyskusja. Rozwadze poddano wszystkie
aspekty decyzji rady. Radni pytali o wszystkie szczegóły zawarte w dokumentacji, a odpowiedzi udzielali zarówno prezesi spółek
jak i burmistrz miasta. Głos
zabrali również przedstawiciele pracowników wszystkich spółek.
Głosy radnych rozkładały się następująco: T. Barucki przeciw, Z. Bączyński za, D. Guzek za, K. Jeske za, G. Kędzia przeciw, T.
Klimczak za, Z. Krawczyk
za, A. Kurczewski za, G.
Maślanko przeciw, P. Maślanko przeciw, J. Piątkowski przeciw, G. Pietrasik
przeciw, I. Skipor przeciw,

M. Sysa przeciw, D. Szymczak za. Uchwała nie została podjęta.
Uchwalenie budżetu miasta na 2018 rok
Skarbnik miasta G. Mela
z a p o m o c ą p r e z e nt a c j i
przedstawiła informacje na
temat budżetu miasta na
2018 rok. Uchwała budżetowa powinna być podjęta do końca grudnia 2017
roku. Opinia RIO wpłynęła
na początku grudnia, w sumie były one trzy, wszystkie
pozytywne. Budżet miasta
musi zachować zasadę równowagi. (Szczegółowa informacja dotycząca budżetu
przedstawiona jest w osobnym artykule w bieżącym
wydaniu BIS – red.).
W punkcie wolne wnioski
i sprawy różne przewodniczący T. Barucki oddał głos
obecnemu na sali byłemu
prezesowi TBSu T. Miazkowi. Na zakończenie obrad
radna Z. Krawczyk złożyła wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.
Więcej szczegółów i całość obrad dostępna pod
adres em inter netow ym:
https://www.youtube.com/
user/umbrzeziny.

 JLB

13/I/2018

16.01.2018r. w godz. 9:00 do 11:00: Brzeziny ul.: Kościuszki, Plac
Jana Pawła II-go, Berka Joselewicza,
1-go Maja, Konopnickiej, Orzeszkowej, Chopina, Kilińskiego,
Reymonta, Korczaka, M. Skłodowskiej –Curie, Lasockich, Traugutta,
Mickiewicza, Nadrzeczna, Głowackiego, targowisko miejskie.
22.01.2018r. w godz. 8:00 do 15:00: Ząbki Hydrofornia, Zawady
gm. Dmosin.
w godz. 9:00 do 11:00: Bogdanka 3.w godz. 12:00 do 14:00:
Bronowice A.
22-26.01.2018r. w godz. 8:00 do 15:00: Dmosin 3, Dmosin-Borki,
Borki, Lubianków, Dmosin-Grodzisk, Kałęczew, Ząbki .
23.01.2018r. w godz. 9:00 do 11:00: Dąbrówka Duża 1.
w godz. 12:00 do 14:00: Dąbrówka KR.
24.01.2018r. w godz. 9:00 do 11:00: Gałkówek 1.
w godz. 12:00 do 14:00: Gałkówek Parcela.

24/XI/2017

SUPER PROMOCJE ZIMOWE
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Spotkanie integracyjne emerytów policyjnych

J

uż od kilkunastu lat brzezińskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych organizuje w grudniu
spotkanie, by uczcić i uhonorować zasłużonych dla pracy emerytowanych policjantów, a także, aby świętować
okrągłe jubileusze swoich członków.

Podczas grudniowego spotkania integracyjnego członków
brzezińskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych wręczono odznaczenia i dyplomy. Najwyższym
odznaczeniem stowarzyszenia
– odznaką krzyża z mieczami za wybitne osiągnięcia dla
stowarzyszenia, nadaną decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie
- uhonorowany został Stanisław Pszczółkowski. Odznaką
za zasługi oraz dyplomem wyróżnieni zostali Mieczysław
Reklama

Krysztofiak oraz, nieobecni
na spotkaniu, Piotr Szustowski z-ca komendanta powiatowego KPP Brzeziny i Maria
Marchelak. Dyplom uznania
otrzymali Krystyna Zielewska, Stanisław Horna i Wojciech Łącki.
Z okazji 70-tych urodzin
okolicznościowy ryngraf wręczono Tadeuszowi Klimczakowi - prezesowi, za sprawą
którego koło Emerytów i Rencistów Policyjnych w Brzezinach działa wyjątkowo prężnie i w ciągu kilkunastu lat
rozrosło się z 8 do ponad 30

członków. Z jego inicjatywy
powstała kronika koła oraz
wręczane są okolicznościowe
ryngrafy członkom obchodzącym okrągłe rocznice urodzin.
Ten, który otrzymał Tadeusz
Klimczak, jest już 16 wręczonym podczas spotkań integracyjnych brzezińskich emerytów policyjnych.
W grudniowym spotkaniu
członków brzezińskiego koła
emerytów policyjnych uczestniczyli m.in. burmistrz Marcin Pluta, przewodniczący
Rady Miasta Tadeusz Barucki,
komendant powiatowy Policji
w Brzezinach Marcin Grzelak,
którzy do świąteczno - noworocznych życzeń dołączyli gratulacje wyróżnionym policyjnym emerytom.

 GK

Wyróżnieni emerytowani policjanci FOT. Grzegorz Kozieł
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Motoryzacja
AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁOMOWANIE samochodów, 509-099286
SKUP AUT I MOTOCYKLI, całe, uszkodzone 510-724-923
AUTO SKUP całe, uszkodzone 502-5920-35
AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane, bez opłat, 505-927-959
LPG-MONTAŻ-SERWIS auto naprawa-regeneracja turbin 789-188-646
SPRZEDAM Volkswagena Passata Tanio 691-279-289 SPRZEDAM auto Żuk
A11,1990 r., 692 739 674
SPRZEDAM ciągnik C-330 z turem 2 –
stopniowym, 697 977 590
SPRZEDAM samochód ciężarowy KIA
K2500 z 2003 r., 697 977 590
SPRZEDAM sprintera MAX 316, 604 607
306
SPRZEDAM AUDI A4 sedan 2004r. 604607-306
SPRZEDAM Audi A2 S-life 604-607-306
SPRZEDAM Citroena Saxo, stan dobry,
rok 1999 r., cena 2700 zł do negocjacji ,
tel. 697 821 893

Usługi
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 ALARMY, domofony
– montaż, naprawa, 601-207-689 PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów, zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie ogrodzeń, itp., 44 714
49 45, 605-236-737
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych
i sprzętu budowlanego, 510 809 025
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX oferuje meble: kuchenne, szafy, garderoby,
Łazienki, biurka, nietypowe zabudowy,
stoły drewniane. Tanio i solidnie!, 515361-875
WYLEWKI agregatem zacierane mechanicznie, 600-086-995
BETONOWE wylewki agregatem, 608577-428
NAPRAWA traktorów, remonty maszyn
i traktorów 518-708-935
MINIKOPARKA - USŁUGI tel. 608-612013
KOMPLEKSOWE usługi hydrauliczne tel.
782-948-952
KOREPETYCJE matematyka 515-779048
MATEMATYKA, fizyka, chemia 664-626854
TRANSPORT MASZYN ROLNICZYCH ,
kombajnów zbożowych 665-734-042
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami
ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy, 604381-688
MATEMATYKA- korepetycje 663-250585
KOREPETYCJE (Matematyka, Fizyka,
Chemia) 695-586-245

SYLWESTER w „GOŚCIŃCU” (46) 87563-99
DJ na IMPREZY 662-132-698
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych – karcher, 606-495-830
SALA BANKIETOWA „HAZO” organizuje
:Wesela, komunie, przyjęcia okolicznościowe, imprezy integracyjne 502 778 947
GŁADZIE, glazura, wykończenia wnętrz,
605 431 020
SAMOCHÓD do ślubu, 692 981 421
BRAMY, ogrodzenia siatkowe, panelowe,
producent + montaż, 503 572 046
POSPRZĄTAM w twoim domu i aucie,
pranie dywanów, tapicerki samochodowej, mycie okien. 603-043-007

Praca
ZATRUDNIĘ szwaczki i prasowaczy 601306-380
SZWACZKĘ –sukienki. Prasowaczkę. 661121-966
ZATRUDNIĘ szwaczki , pomocnika na
krojownię z doświadczeniem 601 91 40 90
SZWACZKI zatrudnię - czapki Koluszki
608-810-914
POMOC szwalni Koluszki 508-860-054
ZATRUDNIĘ szwaczkę . Praca stała. 507755-880
ZATRUDNIĘ szwaczki 500-285-518
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna (46)
874-39-22, 605-139-221
SZWACZKI- 512-970-000
ZATRUDNIĘ kucharza 783-985-926
POMOCNIK mechanika . Praca stała.
Atrakcyjne wynagrodzenie 505-027-436
ZATRUDNIĘ ekspedientkę do sklepu spożywczego. Wolne niedziele 503-944-566
ZATRUDNIĘ kierowcę, kraj kat.C+E tel.
690 321 370
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E na kraj, nisko
podwozie, tel. 602-579-706
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kraj, praca
w kółku 508-301-062
SKŁAD budowlany TOBARTUS w Jeżowie zatrudni sprzedawcę/nię 601-692-302
ZATRUDNIĘ na stanowisko – stolarz
meblowy, -pomocnik stolarza 519-124604
POSZUKUJĘ pracownika na budowę 535662-878
ZATRUDNIĘ od zaraz do sklepu spożywczego z działem mięso wędliny. Rynek Nowosolna, ul. Pomorska 606, 604 936 065
ZATRUDNIĘ szwaczki, 504 047 314
PRZYJMĘ do pracy w ochronie, pracownik kwalifikowany, praca w Brzezinach,
500 041 363
HURTOWNIA mat. Budowlanych w Strykowie zatrudni kierowcę z kat. B lub B,C.
Dobre wynagrodzenie, tel. 601 153 348
ZATRUDNIĘ sprzedawcę materiałów budowlanych w Strykowie, dobre wynagrodzenie, tel. 605 086 824
ZATRUDNIE murarzy i na roboty wykończeniowe, 603 872 901
ZATRUDNIĘ preserkę, presera,1/2 etatu,
502 219 299
ZATRUDNIĘ sprzątaczkę w godzinach
popołudniowych, 502 219 299
ZATRUDNIĘ szwaczki – stała praca, 509
477 106
PRZYJMĘ kierowcę do baru, 508 593 330
ZATRUDNIĘ kucharza/kę, 601 944 849
ZAKŁAD przerobu drewna zatrudni pracownika fizycznego oraz kierowcę z prawo jazdy B, 504 010 550

CUKIERNIKÓW, pomocników, sprzątaczki do zakładu cukierniczego w Nowosolnej, 505 096 505
KONSERWATORA maszyn cukierniczo –
piekarniczych (emeryt – rencista), Nowosolna, 505 096 505
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki i preserów
799-781-832
BIURO rachunkowe w Brzezinach poszukuje księgowej/księgowego do prowadzenia ksiąg podatkowych, tel. 46 874 37
54, cv na email: kancelariaroger@gmail.com
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
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki, 574 816 600
ZATRUDNIĘ Ukrainki do szycia, 574 816
600
ZAKŁAD krawiecki zatrudni krojczego,
tel. 506 563 780
KROJOWNIA usługowa zatrudni krojczego, 666 845 570
PRACOWNIKA na stolarnię zatrudnię,
509 771 248
MŁODEGO do przyuczenia, możliwość
zdobycia zawodu, stolarnia, Paprotnia,
509 771 248
FIRMA Gra-Lech zatrudni operatora frezarki CNC oraz operatora robota spawalniczego, prosimy o wysyłanie CV na: gralech@gralech.com
FARMER sp.z.o. w Brzezinach zatrudni na
umowę o pracę pracownika do mieszalni
pasz, tel. kontaktowy 504 184 065
Poszukuje opiekunki do dziecka, 793
672 123

Nieruchomości
DZIAŁKI BUDOWLANE ok. 1000m2 , malownicze położenie, cicha i spokojna okolica, dostęp do mediów Brzeziny ul. Mrocka 607-167-178 po 16.00

SPRZEDAM mieszkanie M-3, 48m2 parter
Brzeziny ul. Przedwiośnie 13, 517-714-918
SPRZEDAM działkę rolną pow. 2,8ha Janów, gm. Dmosin tel.(46)874-72-01 kom.
726-223-824
WYNAJMĘ budynki gospodarcze+
mieszkalny na działalność 505-834-636
SPRZEDAM działkę 1450m2 Żakowice ul.
Wierzbowa 605-604-612
SPRZEDAM kawalerkę w Brzezinach 511239-550
SPRZEDAM działkę 74 ogród „BRATEK”,
664-115-135
LOKAL użytkowy 130m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
WYNAJMĘ mieszkanie w Kołacinie 50m
na parterze. tel. 509-829-274
WYNAJMĘ lokal pod działalność kosmetyczną przy zakładzie fryzjerskim -508
163 335
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia
w bloku 49m2 – 2 pokoje 603-886-341
po 18.00
DOM sprzedam Koluszki , Brzezińska
149a , 665-925-923
DO WYNAJĘCIA hala magazynowo-produkcyjna o pow. 550m2 ul. Południowa ,
519-124-604
SPRZEDAM mieszkanie 32m2 i 48m2 ,
działkę na ogródkach „BRATEK” Nr. 99 ,
605 48 26 48
DOM 140m2 okolice Kalonki 501 384 860,
511 191 496
SPRZEDAM działkę, ul. Hallera, 601 317
866
SPRZEDAM działkę 3 h rolno budowlaną, szeroka 95 m, media przy drodze
asfaltowej, 6zł/m2, gmina Rogów, tel.
502 553 569
WYNAJMĘ mieszkanie w bloku, parter,
796 243 464
SPRZEDAM działki budowlane o pow. do
2000 m, Paprotnia, tel. 533 438 765
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy
C.O. gazowe, 120 tys. do negocjacji, 731
746 722

SPRZEDAM działkę 3200 m, Mroga Dolna, 510 724 760
SPRZEDAM działka 5200m, 510 724 760
SPRZEDAM nieruchomość 60 m2 z działką 600m2, działka ogrodzona, tel. 572
638 345
SPRZEDAM działki budowlane przy ul.
Głowackiego, uzbrojona, 602 259 432
SPRZEDAM działkę budowlaną przy ul.
Malowniczej 607 717 037
SPRZEDAM działkę 1632m2,669 44 63 44
SPRZEDAM lub wynajmę kawalerkę, tel.
601 316 136
2000 m2 budowlana WZ, ogrodzona,
woda, prąd na działce pilnie, okolice Koluszek 512 295 994
SPRZĄTANIE domu 1 raz w tygodniu zlecę, Nowosolna, 509 862 610
TANIO wynajmę mieszkanie 48 m2 po
remoncie, zabudowa, parter, 790 364 371

Różne
SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy. Oferujemy duży wybór
biżuterii srebrnej i złotej, naprawy, grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki urodzinowe, imieninowe,
czyszczenie biżuterii. Brzeziny, Targowisko Miejskie.
KUPIĘ zboże 508-471-814 OD 5 – 2 bis
2018 Ukleja Bartosz
SPRZEDAM drewno na rozpałkę w workach 10zł/szt. 882-928-505
FUTERKO (kozy – ciemne) tanio sprzedam Roz 48-50, 783-995-882
SPRZEDAM – bloczki, cegłę, krokwy,
murłaty. (46) 875-63-99
SPRZEDAM prosięta 512-105-749
SKŁAD drewna, drewno kominkowe oraz
opałowe, rozpałka. Ceny konkurencyjne palet i brykiet drzewny, 504-010-550
HODOWLA owczarka niemieckiego –
szczenięta 660-854-640
SPRZEDAM maszyny do wulkanizacji
cały komplet, prawie nowe, 502 778 947
pilnie!

SPRZEDAM park maszynowy dziewiarski, 504 010 705
ODDAM gruz za darmo w Brzezinach, telefon 798 504 224 (składowany razem)
SPRZEDAM biurko tanio, 506 769 347
FALBANEK i stoły warsztatowe, kompresor, lina stalowa 14-tka, 602 572 606
WYPRZEDAŻ dzianiny podszewkowej
w bardzo atrakcyjnej cenie. Różne kolory. tel. 602-379-302, Adres: Brzeziny ul.
Południowa 14,
KUPIĘ siewnik Poznaniak, 607 717 037
SPRZEDAM elektroniczną wagę samochodową, 15 ton, 697 977 590
SPRZEDAM drewno na rozpałkę w workach 10zł/szt. 882-928-505
SPRZEDAM jałówkę na ocieleniu, 510
038 099
SPRZEDAM kultywator z wałkami 604607-306
SPRZEDAM odśnieżarkę traktorową 604607- 306
SPRZEDAM kufry antyczne rzeźbione,
komody, sekretarka, biurko gabinetowe,
sypialnia Rokoko 604-607-306
SPRZEDAM łóżko regulowane elektryczne 604-607-306
SPRZEDAM kosiarkę John Deere profesjonalna 7 noży tnących silnik Yanmar
65KM 4x4 okazja 604-607-306
SPRZEDAM bramę wjazdową wraz z furtką nową 604-607-306
SPRZEDAM piękne pianino Antyk 604607-306
SPRZEDAM komputer stacjonarny, radio
boombox JVC, tv 46 cali, 26 cali,19 cali,
laptop, drukarkę laserową, amplituner,
kino domowe, rzutnik kina domowego,
aparat fotograficzny, 604 607 306
SPRZEDAM trampolinę profesjonalną firmy Nissen okazja, bieżnię profesjonalną
Tehnogym,604 607 306
SPRZEDAM dwie odśnieżarki 12 KM (spalinowa), 604 607 306
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erie zimowe to wspaniały czas na aktywny odpoczynek. Wielu ludzi wyjeżdża ze swoich rodzinnych miast,
by spędzić czas w zimowych kurortach turystycznych.

Aby wypoczynek był udany,
najlepiej poznać zasoby miasta i pensjonatu, do którego się
wyjeżdża. Ważne jest też, aby
poznać najbardziej atrakcyjne
obiekty w odwiedzanym mieście lub okolicy. Żeby ułatwić
organizację wszystkim, którzy
planują wyjechać w te ferie ze
swojego miasta, przygotowałyśmy przegląd kilku polskich,
ale także zagranicznych miast.
Val di Sole – Dolina Słońca
– jest to duży region narciarski we Włoszech odwiedzany przez wielu Polaków. Dzięki temu, osoba nie mówiąca
po włosku, ale znająca angielski nie będzie miała problemów z komunikacją. Mimo że
miejsce to jest za granicą, wydaje się korzystne cenowo. Na
początku grudnia i pod koniec marca karnety narciarskie są wliczone w cenę noclegu, ponadto w tym czasie
śnieg jest gwarantowany. To
oznacza, że jeśli opłata została

już wniesiona, a po przyjeździe na miejsce nie ma śniegu
na stokach, to pieniądze zostają zwrócone. Znajdziemy
w Dolinie Słońca wiele tras
i, co bardzo ważne, wiele połączeń między trasami. Stoki można porównywać szerokością do autostrad. Trasy
narciarskie mają nawet powyżej ośmiu kilometrów długości. Poza tym, co najważniejsze,
tak dobrej pizzy w naszym
kraju nie znajdziecie.
Szklarska Poręba – jest to
niewielkie miasto, które przyciąga nie tylko trasami dobrymi do nauki jazdy, ale i dla
bardziej zaawansowanych narciarzy, np. Lolobrygida – jedna
z najdłuższych tras w Polsce,
lecz również pięknymi krajobrazami i ścieżkami. Można
podziwiać dwa wodospady:
Szklarkę i Kamieńczyk, które
są wyjątkowo piękne, również
zimą. Dla ludzi fascynujących
się górskimi wędrówkami, są

szlaki m.in. na Łabski Szczyt
lub Szrenicę. W Jakuszycach,
obok Szklarskiej Poręby są
trasy dla narciarzy biegowych.
Mimo że jest to nieduże miasto znajdą się tam atrakcje dla
każdego.
Wisła - miasto Adama Małysza. Miejscowość z wieloma
kompleksami narciarskimi.
Do wyboru mniejsze i większe wyciągi, łatwiejsze i trudniejsze trasy. Raj dla narciarzy.
W tym miejscu każdy znajdzie
coś dla siebie. Najbardziej oblegane kompleksy to: Ośrodek
Narciarski Wisła Malinka, Stacja Narciarska Soszów, Ośrodek Narciarski Nowa Osada,
Ośrodek Narciarski Cieńków.
W Wiśle można również pojeździć na łyżwach. A co możemy robić wieczorem? Wybrać się do karczmy, zjeść regionalną kolację i posłuchać
góralskiej muzyki. Można
też pójść na spacer po miejskim deptaku i wybrać ciekawe pamiątki. Można także odwiedzić Muzeum Beskidzkie
i pospacerować Aleją Gwiazd
Sportu. Na pewno nie dopadnie nas nuda.

FOT. Tpixabay.com

Ferie - okres aktywnego wypoczynku

Małe Ciche - to mała, urokliwa miejscowość położona
kilka kilometrów od Zakopanego. Słynie z licznych stoków
narciarskich i świetnie przygotowanych tras zjazdowych.
Największy kompleks to Stacja
Narciarska Małe Ciche. Posiada kilka wyciągów, dwie koleje
krzesełkowe, dwa wyciągi orczykowe, a dla maluchów jedyny w okolicy wyciąg taśmowy. Trasy przeznaczone są dla

początkujących i bardziej zaawansowanych. Każdy wybierze coś dla siebie. Wokół wyciągu są liczne bary i restauracje. Nie zdejmując nart z nóg,
możemy rozgrzać się przy ognisku góralskim, zjeść kiełbaskę z grilla lub wypić gorącą czekoladę. W kompleksie jest też szkoła narciarstwa,
w której możemy nauczyć się
jazdy na nartach i snowboardzie pod okiem fachowców.

Wieczorem warto odwiedzić pizzerię i posłuchać góralskiej muzyki na żywo. Dla
osób towarzyszących narciarzom oferowane są przejazdy
widokowe. Zamieszczone wyżej zdjęcie na pewno zachęci
do odwiedzenia malowniczej
miejscowości.
Udanego wypoczynku życzą: Paulina Stachowska, Julia
Garnysz, Karolina Rojek.
 Młoda redakcja

Czy wiesz, kim będziesz?

Koncert Damiana Ukeje





zdobyć prawo jazdy kat. B,
następnie kat. C, dopiero
później można ubiegać się
o kategorię E. Należy także
zdać kursy uprawniające do

FOT. Tpixabay.com

Spowodowane jest to brakiem informacji na ten temat oraz osoby, która mogłaby im doradzić. Sami są
również niezdecydowani,
dlatego ważne jest, aby podejść do sprawy poważnie
i nie podejmować pochopnie
decyzji.
Istotne jest także, aby poznać wszystkie możliwości
i każdą przemyśleć oraz zebrać potrzebne informacje.
Warto dowiedzieć się, z czym
wiążą się dane zawody i rozwiać mylne wyobrażenia.
Aby pomóc wszystkim, którzy mają z tym problem,
w każdym wydaniu gazety będziemy umieszczać notatki związane z jednym lub
dwoma zawodami.
Kierowca ciężarówki
Zawód kierowcy kat. C
może wydawać się bardzo
łatwy. Jednak jest to bardzo
mylne wyobrażenie, szczególnie w pierwszych fazach
nauki. Po pierwsze trzeba

przewozu rzeczy. Cały koszt
wraz z materiałami szkoleniowymi to około 2800 zł.
Obowiązkowe są również
badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzają,
że kandydat może ubiegać się

o prawo jazdy tej kategorii.
Niestety, te procedury trzeba
powtarzać co 5 lat oraz brać
udział w kursach dokształcających, które trwają od 3
do 5 dni. Pomimo że na rynku pracy jest dużo ofert, pamiętać należy, że to zawód
trudny. Wymaga czasu, wysokich ubezpieczeń i odpowiedzialności. Nad kierowcą
ciążą terminy, a spedycje często nie uwzględniają korków
na drogach, ani niesprzyjających warunków atmosferycznych. Niestety, za niedostarczenie ładunku w odpowiednim terminie nakładane
są kary finansowe. Dodatkowo kierowcy są zdania, że
w Polsce mamy zbyt mało
dróg, a nasze autostrady są
kolizyjne ze względu na ilość
pasów, co utrudnia sprawne
poruszanie. Mimo wszystkich wad, są ludzie którzy
kochają ten zawód ze względu na możliwość podróżowania i poznawania nowych
ludzi.
Paulina Stachowska, Julia
Garnysz, Karolina Rojek.

 Młoda redakcja

Jak co roku w grudniu Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach organizuje koncerty
w ramach programu „HALOKULTURA”. Wcześniej można było usłyszeć Maję Koman,
LIMBOSKIEGO, a rok 2017 zamknął się występem artysty o korzeniach polskonigeryjskich - Damiana Ukeje.
15 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbył się koncert Damiana Ukeje organizowany przez Centrum
Promocji i Kultury w Brzezinach. Podczas ponad godzinnego koncertu Damian
Ukeje udowodnił, że w pełni zasługuje na tytuł „głosu Polski”. Kariera Damiana Ukeje zaczyna się w 2011
roku od zwycięstwa w programie The Voice of Poland,
zwieńczonego nagraniem
debiutanckiego krążka. Singiel „Bezkrólewie” pochodzący z tego albumu od razu
dotarł na szczyty list przebojów. W 2013 Ukeje był nominowany do „Fryderyków”
w kategorii Debiut Roku.
Kolejna płyta ujrzała światło dzienne pod koniec 2016
roku. Jej tytuł „UZO” oznacza drogę w języku nigeryjskim. Płyta ukazuje wewnętrzną drogę wokalisty,

FOT. Grzegorz Kozieł

Młodzi ludzie stoją przed podjęciem bardzo
ważnych decyzji związanych z ich przyszłym życiem.
Mają trudności z wyborem nowej szkoły, zawodu.

jaką musiał przebyć przez
całe swoje życie. Opisuje jego stany emocjonalne
oraz wewnętrzną przemianę, na jaką musiał się zdobyć. Oprócz tekstów samego Damiana, znalazły się na
niej również teksty Piotra

Roguckiego, Zofii Jaworowskiej, czy Sarsy.
Ponad godzinny występ
Damiana Ukeje był różnorodny – artysta zagrał i zaśpiewał nie tylko covery kultowych twórców, ale przede wszystkim prezentował
swój materiał. Jego piosenki są przesycone melancholią i głęboką liryką. Klimat
koncertu podbijał atmosferę wyjątkowości, a bliskość
i kameralność dawały poczucie współodczuwania
z artystą. Mocny głos Ukeje wybrzmiewał i współbrzmiał z akustyczną gitarą. Fani mogli usłyszeć m.in.
piosenki, takie jak „Film”,
„Niedźwiedź”, „Od połowy”,
czy „Stan nieważkości”. Na
koniec swojego występu Damian zagrał i zaśpiewał jeszcze kultowy „Purple rain”
Prince’a, czy „Fly away”
Lenny’ego Kravitz’a.
 GK
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Budżet Miasta Brzeziny
na rok 2018
Podczas grudniowej sesji miejscy radni uchwalili budżet miasta na rok 2018.
Plan dochodów wynosi 53.473.930,81 zł, przy planie wydatków wynoszącym
53.794.068,49 zł, co oznacza deficyt w wysokości niewiele ponad 320 tys. zł
zł, czyli 76,14% i wydatki
majątkowe- 12.833.332,93
zł, czyli 23,86%. Największe wydatki przeznaczono
na pomoc społeczną i rodzinę– 15.953.663,00 zł co
stanowi– 30% , z tego: dotacje z budżetu państwa–
13.284.572,00 zł–83% wydatków na pomoc społeczną
oraz środki własne w wysokości 2.669.091,00 zł co stanowi 17% wydatków na pomoc społeczną. Druga dużą
gr upę w ydatków stanowią wydatki na oświatę–
11.950.774,00 zł co stanowi 22% wydatków, z których
wynagrodzenia stanowią ponad 10,260 mln. zł., a zadania
statutowe ponad 1,6 mln zł.
Na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska obejmującą zadania z zakresu gospodarki odpadami, oczyszczanie miasta, utrzymanie
zieleni, oświetlenie ulic zaplanowano wydatki w wysokości 8,32 mln zł, co stanowi
15,4% wydatków. Na administrację publiczną zaplanowano 4,41 mln zł – 8% wydatków ogółem; na kulturę
fizyczną – 4,31 mln zł – 8%
wydatków ; na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
– 4,28 mln zł – 8%; na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego – 1,42 mln zł,

co stanowi 2,6% wydatków;
na gospodarkę mieszkaniową 717 tys.zł, co stanowi
1,3% wydatków ; na transport i łączność 689 tys. zł
– 1,3% wydatków; obsługę
długu (odsetki od pożyczek,
kredytów i obligacji) – 551
tys. zł co stanowi 1% wydatków ; działalność usługową
433 tys. zł (0,8% wydatków);
bezpieczeństwo publiczne
305 tys. zł – (0,6%) ; ochronę
zdrowia 266 tys. zł (0,5% wydatków) oraz pozostałe wydatki -178 tys. zł (0,3% wydatków).
Wy d a t k i m a j ą t k o we zaplanowane w kwocie
12.833.332,93 zł – 23,9% planu wydatków i sfinansowane
będą w 73,8% z dotacji Unii
Europejskiej, z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i wpłat
mieszkańców (9,5 mln zł)
oraz ze środków własnych
(ponad 3,3 mln zł)
W budżecie zaplanowano
również przychody z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów
wartościowych w wysokości blisko 2 mln zł. Planowane zadłużenie na koniec 2018
roku zaplanowano w wysokości 14,5 mln zł czyli 27,08
% dochodów.
 GK

Emeryci zabawą powitali Nowy Rok



Blisko 70 emerytów i sympatyków zarządu oddziałowego w Brzezinach Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów zabawą powitało Nowy Rok.

Zabawa taneczna rozpoczęła
się 31 grudnia 2017r. o godz.
20.00 w stołowce „Smakosz”
i trwała do godz. 4.00 rano
następnego dnia. O północy, przy symbolicznej lampce szampana, noworoczne
życzenia najpierw złożyła
prezes Krystyna Amrozińska, a później życzenia składali sobie nawzajem wszyscy uczestnicy zabawy. Nie
zabrakło pokazu sztucznych
ogni. Noworoczna zabawa
była wyjątkowa udana i aż
żal było rozchodzić się nad
ranem.
 GK

Ruszamy z fotowoltaiką
dla mieszkańców Brzezin
Pod koniec grudnia 2017 roku Urząd Miasta Brzeziny podpisał umowę z wykonawcą
– firmą Phin Inwestycje Grupa Kapitałowa PHIN Consulting z siedzibą w Łodzi, która
w ramach zobowiązań przeprowadzi wizje lokalne, opracowanie studium wykonalności
oraz programu funkcjonalno – użytkowego na potrzeby realizacji projektu pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.
Już w styczniu wykonawca będzie kontaktował się ze wszystkimi mieszkańcami Miasta,
którzy wyrazili chęć zainstalowania w swoich domach ogniw fotowoltaicznych w celu
przeprowadzenia wizji nieruchomości obejmującej w szczególności dobór (określenie
mocy instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z rozplanowaniem przebiegu i zakresu instalacji) wspólnie z właścicielem nieruchomości (m.in. na podstawie okazanych
dokumentów dotyczących ponoszenia kosztów z tytułu energii elektrycznej i cieplnej)
odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła oraz oszacowanie z najwyższą
starannością przewidywanych kosztów zakupu, dostawy i montażu dobranej instalacji
dla każdej nieruchomości, w tym kosztów budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej lub cieplnej służącej podłączeniu źródła produkującego energię
z obiektem, który ma być zasilany. Umowa z wykonawcą została zawarta na czas do 29
marca 2018 r., w skutek czego wszystkie wizje nieruchomości powinny zostać przeprowadzone do końca lutego 2018 r.
Wizje przeprowadzone zostaną przez pracowników firmy Phin, którzy posiadać będą ze
sobą stosowne identyfikatory z pełnymi danymi osobowymi, danymi firmy Phin oraz
podstemplowane będą przez Urząd Miasta Brzeziny wraz z kontaktem do osoby w Urzędzie, u której można będzie zweryfikować, czy odwiedza Państwa pracownik do tego
uprawniony.

Firma Citynet Sp. z o.o. poszukuje osoby
na stanowisko:

Serwisant sieci telekomunikacyjnej

Oferujemy możliwość rozwoju kariery zawodowej
w ramach polskiej firmy
Citynet Sp. z o.o. - wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych
w Brzezinach, Koluszkach i okolicznych miejscowościach.
Zapewniamy:
- stałe godziny pracy,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- szkolenia z zagadnień związanych z telekomunikacją,
- narzędzia niezbędne do realizacji zadań,
-samochód służbowy
-telefon służbowy
-pakiet socjalny; karta fit, bezpłatny internet i inne.
Oczekujemy:
-wykształcenie min. średnie
-znajomość systemów operacyjnych Mac OS/MS Windows
-wiedza na temat serwisowania infrastruktury sieciowej LAN/WiFi
-prawo jazdy kat. B
CV prosimy przesyłać na adres:
rekrutacja(@)city-net.pl

Zabawa Noworoczna brzezińskich emerytów FOT. Grzegorz Kozieł

12/I/2018

Tegoroczne wpływy do
budżetu miasta pochodzić
będą z dochodów bieżących
w wysokości 43.588.914,42
zł, co stanowi 81,51 % dochodów oraz z dochodów
majątkowych w wysokości 9.885.016,39 zł, co stanowi 18,49% dochodów. Dochody Miasta pochodzić
będą z następujących źródeł: dotacji na zadania bieżące – 13.957.081,00 zł, dotacji
na inwestycje- 5.432.485,00
zł, subwencji ogólnej –
9.468.072,00 zł, podatków
i opłat 8.022.475,00 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych– 10.342.000,00
zł, pozostałych dochodów
własnych– 1.720.607,00 zł,
dotacji ze środków UE –
4.126.210,81 zł oraz dochodów ze sprzedaży majątku
– 405.000,00 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest
przede wszystkim dotacjami
na projekty współfinansowane z środków unijnych w wysokości 4,04 mln zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 5,372 mln
zł.
Te g o r o c z n e w y d a t ki zaplanowano w kwocie
53.794.068,49 zł, w tym: wydatki bieżące– 40.960.735,56

15/I/2018
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Trzy drużyny w Koluszkowskiej Halówce
Pierwszy raz w historii w tych
prestiżowych zmaganiach
biorą udział, aż trzy zespoły
z naszego miasta. Tegorocznym debiutantem jest m.in:
Wybrzeże Klatki Schodowej.
To już dziewiętnasta edycja piłkarskich zmagań w hali
w Koluszkach. Mistrzowskiego tytułu bronić będą piłkarze Pol-Hun. W tym sezonie
w rozgrywkach bierze udział
dwanaście drużyn. W każdej kolejce odbywa się sześć
spotkań. Zespoły rywalizują ze sobą systemem każdy
z każdym po jednym spotkaniu, bez pojedynków rewanżowych. Po zakończeniu pierwszej rundy, czyli
tzw. fazy zasadniczej, najlepsze sześć drużyn z największą liczbą punktów zakwalifikuje się do drugiej rundy,

w której będzie rywalizować
o mistrzostwo rozgrywek
z uwzględnieniem zdobytych
wcześniej punktów systemem każdy z każdym po jednym meczu. Zespoły z miejsc
od siódmego do dwunastego
natomiast utworzą tzw. grupę aspirującą i będą mierzyć
się o miano najlepszej z grona outsiderów na tych samych zasadach. Oprócz brzezińskiego zespołu Wybrzeża Klatki Schodowej, po raz
pierwszy o halowe mistrzostwo walczą: Chłopaki Nie
Płaczą i Wild Cats. Stawkę uzupełniają dobrze znane
ekipy: Czerwone Diabły, Pol-Hun, Red Devils, LKS Gałkówek, Sonata, Zdrowie Rogów i Mariany.
W ostatni weekend odbyła się już szósta seria spotkań.

Do tej pory najlepiej z naszych drużyn radzi sobie
Start Brzeziny. Czarno-czerwoni wygrali pięć spotkań,
jedno zremisowali i nie ponieśli żadnej porażki. Start
kolejno wygrał z Marianami
5:0 po dwóch golach Artura Poździeja oraz po jednym
Macieja Borowskiego, Mariusza Matusiaka i Roberta
Łakomego, pokonał 8:1 LKS
Gałkówek po hat-tricku Macieja Borowskiego, dwóch
golach Roberta Szuberta oraz
po jednym: Szymona Skwarka, Roberta Łakomego i Artura Poździeja, zwyciężyli 5:0 z Chłopaki Nie Płaczą
po czterech bramkach Macieja Borowskiego i jednej Szymona Skwarka, wygrali 3:2
z Red Devils po dwóch trafieniach Macieja Borowskiego
i jednym Wojciecha Koperniaka, zremisowali 2:2 z Pol-Hunem po golach Macieja Borowskiego i Artura Poździeja, a w ostatni weekend

rozgromili 6:0 Wybrzeże
Klatki Schodowej. Tym razem po dwie bramki strzelili Maciej Borowski i Wojciech Koperniak, a po jednej Paweł Swaczyna i Szymon
Skwarek. Start zgromadził
szesnaście punktów i jest liderem tabeli. Na miejscu ósmym z dorobkiem czterech
punktów sklasyfikowane są
Misie, które kolejno: zremisowały 1:1 z Sonatą po bramce Grzegorza Kaźmierczaka, wygrali 1:0 z Wild Cats
po golu Macieja Maślanko,
przegrały 3:4 z Czerwonymi
Diabłami po golach: Grzegorza Kaźmierczaka, Macieja Grochowalskiego i Macieja Maślanko, poniosły
porażkę 0:1 z Marianami,
przegrały 2:6 ze Zdrowiem
Rogów. Po bramce strzelili: Maciej Maślanko i Mariusz Kaźmierczak, a ostatnio przegrały 1:5 z Chłopaki
Nie Płaczą. Na przedostatnim jedenastym miejscu

Mistrzowski krok hokeistek

Aleksandra Kuzmecka, Emilia Kowalska, Dżesika Mazur, Patrycja Chodakowska,
Weronika Dziubek, Martyna
Gabra, Paula Sławińska, Monika Polewczak, Tatiana Tsymonchyk. Przed zawodniczkami z Brzezin jeszcze dwie
imprezy. Drugi turniej mistrzowski zaplanowano na
niedzielę 14 stycznia w Gąsawie, a trzeci na niedzielę 28
stycznia w Skierniewicach.
Przypomnijmy, że o tytuł Halowego Mistrza Polski sięgnie
zespół, który po trzech turniejach zdobędzie największą liczbę punktów i zajmie
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.
 DS



Olbrzymi krok w stronę Halowego Mistrzostwa Polski w hokeju na trawie kobiet
zrobiły zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny. Podopieczne trener Małgorzaty
Polewczak wygrały jeden z trzech turniejów mistrzowskich i zajmują pierwsze
miejsce w klasyfikacji generalnej najważniejszej imprezy hokejowej w naszym kraju.
Pierwsza impreza odbyła się
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach, a gospodarzem zawodów był
Klub Sportowy Hokej-Start
Brzeziny. Gospodynie turnieju okazały się mało gościnne i w pięknym stylu wygrały swoje mecze. Brzezinianki
najpierw rozgromiły 5:0 (2:0)
odwieczne rywalki AZS Politechnikę Poznańską.

Trzy bramki strzeliła Paulina Okaj, a dwie Paula Sławińska. W drugim meczu
Hokej-Start rozbił 6:0 (3:0)
Ludowy Klub Sportowy Gąsawa. Tym razem trzykrotnie na listę strzelców wpisała się Paula Sławińska, dwie
bramki dołożyła Martyna
Gabara i jedną Emilia Kowalska. Przewaga naszych hokeistek w obu spotkaniach nie

ulegała wątpliwości, a rezultaty mogły być o wiele wyższe. W innych meczach LKS
Gąsawa wygrał 2:1 (1:0)
z ZSMS Poznań, a AZS Politechnika Poznańska przegrała z ZSMS Poznań 1:4 (0:1).
KS Hokej-Start w tym turnieju wystąpił w składzie: Anna
Gabara, Klaudia Głowacka,
Karolina Grochowalska, Paulina Okaj, Marzena Pawlak,



W ostatni weekend przed Świętami Bożego Narodzenia grupa młodzieżowa BKS Start Brzeziny Młodzik spotkała się na specjalnej grupowej Wigilii.

Nie zabrakło smakołyków,
dobrej atmosfery, a przede
wszystkim Świętego Mikołaja, który wszystkim małym
piłkarzom i sztabowi szkoleniowemu przyniósł upragnione prezenty.
Kolacja wigilijna odbyła się w restauracji „Gala”
przy u lic y Słowack iego

w Brzezinach. Spotkanie rozpoczęło się od dzielenia się
opłatkiem, składania życzeń
i wspólnego posiłku. Następnie w lokalu pojawił się Święty Mikołaj. Długo wyczekiwany gość miał dla wszystkich prezenty, ale zanim
wręczył je uczestnikom spotkania, mali piłkarze musieli

zaśpiewać krótkie piosenki, kolędy lub wyrecytować
wierszyk. Święty Mikołaj poprosił również dorosłych, by
wykazali się swoimi umiejętnościami. Wokalnymi talentami popisywali się więc trener Mariusz Matusiak i kierownik Krzysztof Ławski.
Wszyscy znakomicie się bawili i w radosnych nastrojach wrócili do domu, przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia.
DS

FOT. Dawid Saj

Wigilijne spotkanie Młodzików

znajduje się Wybrzeże Klatki
Schodowej. Debiutanci do tej
pory zgromadzili tylko jeden
punkt kolejno: przegrywając
1:2 z Pol-Hunem po bramce
Mateusza Koralewskiego, ulegając 1:3 Zdrowiu Rogów po
bramce Marcina Bykowskiego, przegrywając 1:3 z Marianami również po golu Marcina Bykowskiego, remisując
2:2 z LKS Głkówek po golach: Mateusza Koralewskiego i Marcina Bykowskiego,

FOT. Dawid Saj

P

o raz kolejny w zimowej przerwie między rozgrywkami ligowymi na trawie i orliku piłkarze Startu Brzeziny i Misiów biorą udział w rozgrywkach Halowej Lidze Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Koluszek

przegrywając 2:5 z Sonatą po
trafieniach: Bogdana Łąckiego i Marcina Bykowskiego
oraz ostatniej kolejce ponosząc porażkę 0:6 ze Startem.
Następne spotkania odbędą się w sobotę 13 stycznia i niedzielę 14 stycznia.
Wszystkie mecze Halowej
Ligi Piłki Nożnej rozgrywane są w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ulicy Ludowej 2 w Koluszkach.

DS
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Mam jeszcze wiele do zaoferowania miastu i mieszkańcom
– rozmowa z Marcinem Plutą, burmistrzem Brzezin
Michał Gołąbek: Panie burmistrzu, całkiem niedawno
deklarował pan, że nie wystartuje w wyścigu o fotel
burmistrza Brzezin po raz
trzeci. A jak jest dziś?
– Marcin Pluta: Szanowni
Państwo, na początku chcę
złożyć wszystkim mieszkańcom Brzezin najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Aby nowy rok obfitował zdrowiem, sukcesami,
wzajemnym zrozumieniem
i, aby nasze miasto w duchu współpracy rozwijało
się jeszcze szybciej niż dotychczas. Moja decyzja dotycząca ewentualnego ponownego kandydowania na
zaszczytne stanowisko Burmistrza Miasta Brzeziny jest
podyktowana wieloma czynnikami, jednak najważniejszym z nich jest poszanowanie woli wyborcy. Jestem osobą, która nie zwykła rzucać
słów na wiatr, lecz z szacunku dla moich wyborców jak
i z poczucia odpowiedzialności za to miasto wiem, że
miałbym jeszcze bardzo wiele
do zaoferowania. Ponadto realizacja programu wyborczego, a więc spełnienie obietnic
wyborczych, stanowi podstawę mojego działania. Z przyczyn ode mnie niezależnych
i zupełnie przeze mnie niezrozumiałych projekty mające na celu przede wszystkim
rozwój naszego miasta i dobro jego mieszkańców spotykają się od jakiegoś czasu
z dezaprobatą części radnych
miejskich, co uniemożliwia
mi sprawne działanie. Przykład stanowić może uchwała
dotycząca konsolidacji spółek
miejskich.

Os t at n i o w i e l e e m o cji wzbudzała sprawa połączenia miejskich spółek.
Na razie – za sprawą większości radnych – pomysł
upadł. Wielogodzinne dyskusje i spory zainteresowanych stron raczej zaciemniają obraz niż pomagają wyrobić sobie własne zdanie
mieszkańcom Brzezin. Proszę w przystępny sposób wyjaśnić mieszkańcom, dlaczego – pana zdaniem – tak
ważna dla miasta jest fuzja

PEC, ZUK i TBS.
– Troską moją jako gospodarza miasta Brzeziny wybranego przez jego mieszkańców jest dobro miasta i ludzi
w nim mieszkających oraz
sukcesywne podnoszenie jakości ich życia. Propozycja
połączenia spółek miejskich
ZUK, PEC i TBS podyktowana była przede wszystkim potrzebą rozbudowy zasobów
mieszkaniowych w Brzezinach. Nie od dziś wiadomo,
że w naszym mieście brakuje mieszkań. Dowodem może
być ilość wniosków, która
wpłynęła ostatnio do TBS.
Do najmu zgłoszono cztery mieszkania, a chętnych na
wynajem było aż 47 osób. Co
ważne, większość z tych osób
to rodziny z dziećmi. Nie ma
tygodnia, aby podczas moich spotkań z mieszkańcami
nie był poruszany temat braku mieszkań dla młodych, ale
i starszych mieszkańców naszego miasta. Problem ten jest
również bliski wielu radnym
miejskim – jednak niestety
nie wszystkim, na co wskazuje wynik głosowania nad
uchwałą (8 głosów przeciw na
15 radnych – przy red). Najistotniejszymi dla mnie przesłankami do wypracowanej
i popartej niezależnymi analizami społecznymi, ekonomicznymi i prawnymi propozycji stworzenia jednego,
silnego operatora świadczącego kompleksowo usługi
dla mieszkańców i pozostającego w 100% właścicielsko
podległym miastu, jest potrzeba rozwoju budownictwa
mieszkalnego, sieci wodociągowej oraz ciepłowniczej, jak
również wdrożenie kompleksowego programu remontów
„starych” zasobów mieszkaniowych w Brzezinach. Chcę
też zadać kłam twierdzeniom
pojawiającym się w przestrzeni publicznej o rzekomym
zagrożeniu dla pracowników którejkolwiek ze spółek.
Art.231 kodeksu pracy zapewnia bezpieczeństwo pracownikom wszystkich spółek,
o czym rozmawiałem z pracownikami, podpisałem również porozumienia ze związkami zawodowymi gwarantujące pracę i płacę w okresie

czterech kolejnych lat. Z całą
mocą pragnę podkreślić, że
nie ma i nigdy nie było planu
jakichkolwiek zwolnień. Ludzie byli, są i będą dla mnie
najważniejsi, więc swoją uwagę skupiam na pracownikach
wszystkich trzech spółek. Zastanawia mnie brak zainteresowania ze strony części radnych 20 pracownikami TBS.
To tacy sami pracownicy
korzystający z uprawnień
pracowniczych, mieszkańcy Brzezin i wyborcy
jak wszyscy inni, więc im
również należy się troska
i uwaga, bo przecież to
oni pracują najciężej ze
wszystkich naszych kadr,
co potwierdzają mieszkańcy naszych zasobów i klienci
rynku miejskiego. Zarówno
mnie, jak i prezesom spółek,
zarzucano brak transparentności i tajność,

również z uwagi na indywidualizację procesu komunikacji, dającą nową jakość w naszych kontaktach.
Taka formuła spotkań dawała możliwość swobodnej wymiany poglądów i szczegółowego wyjaśnienia interesujących poszczególne osoby
kwestii. Słuszność mojej decyzji potwierdziły spotkania
z radnymi, którzy nie odmówili mojemu zaproszeniu. Na

spotkania zostali zaproszeni
wszyscy radni i uczestniczyli
w nich również ci, którzy finalnie zagłosowali przeciwko. Do osiągnięcia porozumienia niezbędne były przede wszystkim chęć dialogu
i wymiany informacji. Przed
podjęciem decyzji dotyczącej połączenia spółek radni miasta pisemnie zgłaszali
prośby o przekazywanie dokumentów spółek (sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych za 2016
r.) i gruntownych analiz –
szczególnie prawnych, podatkowych i ekonomicznych.
Wszystkie dokumenty i analizy przekazywałem na bieżąco. Podjęcie przez część radnych miejskich decyzji blokującej realizację projektów
związanych z rozwojem budownictwa mieszkalnego,
sieci wodociągowej, ciepłowniczej oraz wielu innych projektów inwestycyjnych, jak
również z wdrożeniem

FOT. Grzegorz Kozieł

Z

burmistrzem miasta Brzeziny Panem Marcinem Plutą o podsumowaniu roku
2017, tym co się udało, oraz planach na przyszłość – rozmawia Michał Gołąbek

powołując się na organizację indywidualnych
spotkań z radnymi. Decyzję o takiej
formule spotkań podjąłem
przede wszystkim ze względu na p owagę sytuacji, lecz

kompleksowego programu remontów
„starych” zasobów mieszkaniowych
w Brzezinach,
jest więc dla
mnie zupełnie niezrozumiałe. Konsolidacja spółek mogłaby

stworzyć odpowiedni potencjał do wybudowania w krótkim czasie ponad pięćdziesięciu nowych mieszkań. Tylko w 2018 roku inwestycje
w Brzezinach osiągną rekordową kwotę blisko 15 milionów złotych. Konsolidacja spółek w jednego, silnego
operatora to również sposób
na ograniczenie wydatków
przy jednoczesnym rozwoju
naszych zakładów miejskich
i podwyższeniu wynagrodzeń
ich pracowników jako głównych wykonawców miejskich
inwestycji. Dlatego dziękuję radnym – Zbigniewowi
Bączyńskiemu, Dariuszowi
Guzkowi, Krzysztofowi Jeske, Tadeuszowi Klimczakowi,
Zofii Krawczyk, Andrzejowi
Kurczewskiemu i Danielowi
Szymczakowi, którzy potrafili wznieść się ponad podziałami i rozumiejąc potrzebę zreformowania spółek na rzecz
rozwoju miasta, wyrazili swoje poparcie imiennie głosując „za”.
 Jesteśmy na progu roku
wyborczego. Pora na podsumowanie pana misji. Zacznijmy może od minionego
roku. Co uważa pan za swój
szczególny sukces?
– Wszyscy doskonale wiemy, co w naszym mieście się
zmieniło i jak ta zmiana poprawiła poziom naszego życia. Warto jednak podkreślić,
że największymi realizowanymi w ubiegłym roku inwestycjami były: „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta
poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”,
„Przebudowa infrastruktury
drogowej w Brzezinach przy
ulicach: Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego – etap II” czy „Budowa
nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia przy ul.
Sportowej”. Podpisane zostały również umowy z wykonawcami na termomodernizację budynków użyteczności
publicznej: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej
nr 3 i Przedszkola nr 3 w ramach zadania „Ekologiczna
modernizacja źródeł ciepła
w Brzezinach” – inwestycje
realizowane będą w bieżącym
roku. Długo oczekiwany gaz
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ziemny zostanie doprowadzony do miasta w 2018 roku,
kontrakt z wykonawcą w systemie „projektuj i buduj” został podpisany, a prace projektowe są już realizowane.
Złożyliśmy również akces do
Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Socjalnej w przedmiocie budowy pierwszego w Brzezinach żłobka miejskiego przy Przedszkolu nr
3, którego remont, zgodnie
z moją wcześniejszą obietnicą, znalazł swoje miejsce
w tegorocznym budżecie. Do
tego celu wykorzystaliśmy
projekt techniczny, którego
wizualizację mogliście Państwo zobaczyć w ubiegłorocznych wydaniach BIS.
Jest pan burmistrzem Brzezin od siedmiu lat. Z tej perspektywy można już formułować oceny odnośnie
realizacji zakładanych na
początku pierwszej kadencji
celów. W 2010 roku startował pan z długoterminową,
rozłożoną na dwie kadencje strategią całkowitej zmiany oblicza miasta. Udało się
panu?
– Trudno w krótkich słowach
podsumować dwie udane kadencje. Wiele osób podkreśla,
że to były kadencje zmieniające oblicze naszego miasta ze
względu na skalę i różnorodność, obejmujące niemalże
cały obszar miasta i wszystkie
grupy społeczne. Słowa te potwierdzają liczby i sumy zapisane w budżecie, który wzrósł
z 31 milionów zł na początku mojej kadencji do 53 milionów złotych w 2018 roku.
Moje dwie kadencje to inwestycje twarde – infrastrukturalne i miękkie, dotyczące
rewitalizacji społecznej, dofinasowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
za które zostaliśmy wyróżnieni w kraju i województwie. Były również projekty
znacznie poszerzające ofertę
dla mieszkańców: dom kultury, Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych Senior- WIGOR czy ŚDS, którego otwarcie planujemy na
2018 rok. Ponieważ mamy
jeszcze kilka miesięcy drugiej kadencji, to pracujemy
do końca i w planach na ten
rok mamy między innymi
rozpoczęcie inwestycji „Zaginione Miasto”, której wartość to około 7 milionów złotych, w tym 5 milionów zł
z EFRR. Wracając do infrastruktury, warto wspomnieć
o filozofii, jaką się kierujemy.
Wszelkie podejmowane przez
nas inicjatywy charakteryzują

się innowacyjnością, a przede wszystkim są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Brzezin. Nie boimy się
wyzwań, a każdą konstruktywną krytykę przekuwamy
w działanie. Dzięki strategicznemu i kompleksowemu planowaniu etapowo zmieniamy funkcjonalnie całe obszary. W tych czasach szybkich
zmian ludzie są niecierpliwi i oczekują wszystkiego „tu
i teraz”. Ja odpowiadam, że liczy się profesjonalizm, planowanie i upór w realizacji celów – przecież nie od razu
„Mały Kraków” zbudowano
(śmiech – przyp. red.). Przykładem jest kompleksowa
rewitalizacja terenu w otoczeniu Kościoła Św. Anny.
Kościółek został odnowiony przez komitet społeczny,
my zrewitalizowaliśmy plac
i okoliczne ciągi drogowe od
ul. Okrzei po okolice szkoły Podstawowej nr 1. Na terenie zdegradowanym wybudowaliśmy blok wielopokoleniowy, a spółka miejska PEC
imponujący blok mieszkalny,
który jest wizytówką starego
miasta. Urząd Stanu Cywilnego przenieśliśmy do głównej siedziby Urzędu Miasta,
a siedziba Szkoły Muzycznej
w uzgodnieniu z panią dyrektor została przekazana do
Ministerstwa Kultury, które
w konsekwencji podjęło decyzję o generalnym remoncie
budynku. Wraz z Centrum
Kultury Fizycznej w Brzezinach rewitalizujemy obiekty
przy ul. Sportowej, a obecnie
budujemy tam Środowiskowy Dom Samopomocy. Efekty są imponujące, bo wspomniana rewitalizacja opiewa
na łączną kwotę około 10 milionów zł. Kolejnymi inwestycjami, o których należy wspomnieć, są przebudowy infrastruktury drogowej (drogi,
miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe i chodniki) przy
ulicach Przedwiośnie i Głowackiego oraz na terenie tzw.
Osiedla Kwiatowego i Osiedla
Niemcewicza, na łączną kwotę ponad 7 milionów złotych.
Ważną dla mieszkańców inwestycją jest również przebudowa Parku Miejskiego.
Park istotnie wygląda imponująco, jednak nie wszystkim radnym ta inwestycja się
podoba. Uważa pan, że warto było inwestować w ten
fragment tkanki miejskiej?
– Wszystkie podejmowane
przeze mnie działania skupione są na poprawie jakości życia mieszkańców Brzezin. Tak też było w przypadku
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Burmistrz Marcin Pluta przyjmuje dzieci z przedszkola FOT. Tomasz Pietraszewski
rewitalizacji Parku Miejskiego. Niektórzy radni od początku sprzeciwiali się tej
inwestycji, której jednym
z podstawowych elementów
była bardzo potrzebna architektura oświetlenia parku.
Nie przekonywały ich nawet
pozyskane na ten cel dotacje
z WFOŚiGW w Łodzi i EFRR
w wysokości ponad 1,2 mln
zł. Z opinii docierających
do mnie i do pracowników
Urzędu wynika, że przemiana Parku Miejskiego podoba
się nie tylko mieszkańcom,
ale i osobom odwiedzającym
Brzeziny. Tak liczne pozytywne opinie odnośnie zmian architektonicznych w Parku
Miejskim utwierdzają mnie
w przekonaniu, że warto było
„walczyć” o tę inwestycję.
Wiele emocji budziła swojego czasu przebudowa targowiska. Publikowaliśmy
w BIS koncepcje architektoniczne, ale sprawa ostatnio
ucichła. Proszę przedstawić
mieszkańcom obecny stan
prac.
– Sprawa trochę ucichła,
ale nie została zapomniana. Uważam, że mieszkańcy naszego miasta zasługują
na to, aby mieć do dyspozycji funkcjonalną przestrzeń,
a realizacja tej inwestycji wpisuje się w strategię rozwoju
miasta i plany rewitalizacji.
W ubiegłym roku planowaliśmy inwestycję pod nazwą
„RYNEK OD NOVA”, która

po zrealizowaniu miała mieć
znacznie wyższy standard
niż reprezentowany obecnie
przez targowisko miejskie.
Do powodzenia tej inwestycji była potrzebna zgodna
współpraca wielu podmiotów: radnych, organizacji kupieckich i spółek miejskich.
Uważam, że wszyscy, którym
zależy na rozwoju Brzezin,
powinni być orędownikami
tej inwestycji w proponowanym wówczas kształcie, który zakładał, że nowe centrum
będzie oparte na istniejącej
osi komunikacyjnej łączącej
ulicę Modrzewskiego z Lasockich, dzielącej teren na dwie
części. Pierwsza z nich miała zachować dotychczasowy
handlowy charakter, ale planowane obiekty miały mieć
wygodne drogi komunikacyjne i parkingi dla osób robiących tutaj zakupy. Powierzchnia handlowa tego miejsca to
aż 1527 m2 i 100 stoisk targowych przeznaczonych dla
handlu obwoźnego, do których – dla wygody sprzedających – miała być „przypisana” taka sama ilość dużych miejsc dla furgonetek.
Drugą część tego kompleksu
miał stanowić wielofunkcyjny 3-kondygnacyjny budynek
handlowo-usługowo-mieszkalny z przeznaczeniem dla
firm usługowych, handlowych i biur. Na piętrach po
wschodniej stronie budynku zaplanowano 12 mieszkań o powierzchniach do 60

metrów2. Miały one być oddzielone funkcyjnie od reszty obiektu tak, aby ich lokatorzy nie odczuwali, że mieszkają obok części targowej.
Planowaliśmy, że cały teren
nowego centrum miasta będzie oświetlony, wzdłuż alejek staną ławki i będzie posadzona zieleń, aby przebywanie w tym miejscu było
jak najbardziej przyjazne,
a wewnętrzny plac centralny będzie służył jako miejsce spotkań i spacerów. Takie
założenia projektu pozwalały zapewnić rozwój i nowe
funkcje dla tego terenu, a jednocześnie wykorzystać potencjał tkwiący w dzisiejszych
użytkownikach targowiska.
Plany inwestycyjne uzyskały dobre oceny banków, które były gotowe inwestować
w „RYNEK OD NOVA”. Analizy ekonomiczne przygotowane przez niezależną instytucję potwierdzały bowiem
realność powodzenia tego
przedsięwzięcia. Dziś musimy jednak myśleć o nowych
rozwiązaniach dla tego terenu i dlatego chcę rozmawiać
o nich i współpracować przede wszystkim z organizacjami
kupieckimi, abyśmy wspólnie
wypracowali najlepszy model
rozwojowy i funkcjonalny dla
tego miejsca.
Ostatnio sporo działo się
w kwestii strefy inwestycyjnej. Kiedy pojawią się inwestorzy?

– W październiku ubiegłego roku podpisałem umowę
z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego
na rekultywacji terenu przy
ul. Waryńskiego (wartość zadania: ok. 4,6 mln zł, dotacja
100%), a w listopadzie zawarłem umowę na dofinansowanie ze środków EFRR zadania
polegającego na przygotowaniu terenów inwestycyjnych
dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach (wartość
projektu: ok. 10 mln zł, dofinansowanie z EFRR: 4,8 mln
zł). Zgodnie z otrzymanymi
informacjami w tym miesiącu zapadnie decyzja w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju o włączeniu terenów przy
ul. Waryńskiego do Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wówczas przedsiębiorcy,
którzy realizować będą na terenie naszej strefy swoje inwestycje, skorzystają z pomocy publicznej w formie
zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności określonej w zezwoleniu, od podatku
dochodowego. Takie rozwiązania finansowe oraz przygotowana infrastruktura gwarantują rozpoczęcie procesów
inwestycyjnych przez przedsiębiorców. Rozmowy trwają
z trzema dużymi przedsiębiorcami. 	
 Rozmawiał
Michał Gołąbek
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Urodzeni w starym i nowym roku
w brzezińskim szpitalu

N

ajmłodszą mieszkanką Brzezin urodzoną w 2017
roku w szpitalu w Brzezinach jest córka Aleksandry
i Krzysztofa Mędrych z Brzezin.

Agatka urodziła się 28 grudnia o godz. 1.50 ważąc 3,150
kilograma i mierząc 52 centymetry długości. Najstarszym
mieszkańcem Brzezin urodzonym w 2018 roku w szpitalu w Brzezinach jest Adam
Wojciech Kamiński, syn Joanny Kędzia-Kamińskiej i Radosława Kamińskiego z Brzezin.
28 grudnia o godz. 1.50
w szpitalu w Brzezinach urodziła się córka Aleksandra i Krzysztofa Mędry. Pani
Aleksandra jest analitykiem
medycznym, Pan Krzysztof
właścicielem plantacji borówki amerykańskiej. Obydwoje są mieszkańcami Brzezin.
31- letnia Pani Aleksandra do
szpitala zgłosiła się 27 grudnia. Co prawda termin porodu wyznaczony był na Wigilię i córka miała być gwiazdką
pod choinkę, jednak Agatce nie spieszyło się i zapewne perspektywa spędzenia sylwestrowej imprezy w domu
zachęciła ją do przyjścia na
świat. Noworodek Sylwestra spędził razem z rodziną
w domu, gdyż szpital opuścił
30 grudnia, dlatego odwiedziliśmy dziewczynkę w domu.
Małą Agatkę na świecie przywitali: lekarz Grzegorz Kowalewski i położna Aneta Ziemey. „Był to rodzinny poród. Ja trzymałem żonę za
rękę przez co czuła się bardzo bezpiecznie i mobilizowałem ją do większego wysiłku”
- wspomina Krzysztof Mędry.
„Imię dla naszej córki ja wybrałam, uparłam się na Agatkę
i nie było dyskusji. Wybrałam
to imię dlatego, bo znam same
fajne Agatki, a mąż się zgodził
– mówi dumna mama córki.
Agatka jest drugim dzieckiem Aleksandry i Krzysztofa Mędrych, którzy mają
jeszcze 3- letnią Zuzię. „Zuzia od początku była bardzo
podobna do taty, a z Agatką mamy problem, oczy ma
męża, a moje usta- mówi
mama dziewczynek. Zuzia,
gdy pierwszy raz zobaczyła

siostrzyczkę, to powiedziała: „Agatko daj nóżkę, pomiziam”. „Najwyraźniej Zuzia
jest bardzo opiekuńcza” - dodaje Pani Aleksandra.
„Teraz jako mama czuję się
spełniona. Mam cały świat
od A do Z. Dziewczynka jest
dla każdej matki spełnieniem,
a ja jestem podwójnie spełniona, bo mam dwie córeczki” mówi dumna mama dziewczynek. „Cieszę się z drugiej
córki, gdyż córka to oczko
w głowie ojca, a ja, mając dwie
córki, mam komplet oczu –
dodaje tata. Agatka dużo śpi,
jest książkowym dzieckiem
czyli je, śpi i robi kupę”.
Jeszcze tego samego dnia
o godz. 18.40 urodził się syn
mieszanki Przecławia gmina
Brzeziny Izabeli Loby i Grzegorza Kijo. Chłopiec odebrany
został przez położną Bogumiłę Brodecką. Mimo dość długo trwającego porodu chłopiec otrzymał 10 punktów
w 10- punktowej skali Apgar.
Mama do szpitala stawiła się
27 grudnia, tydzień po terminie, więc nie ma się co dziwić, że poród trwał tyle czasu. Najwyraźniej chłopcu nie
spieszyło się z przyjściem na
świat. Chłopiec ważył 3,100
kg i mierzył 54 centymetry
długości. Mama chłopca jest
nauczycielką języka angielskiego, a ojciec - zawodowym
strażakiem. Syn Izabeli i Grzegorza ma na imię Franciszek.
„Wybór imienia to była nasza
wspólna decyzja, chociaż wydaje mi się że bardziej moja,
gdyż mi się zawsze to imię podobało" - mówi dumna mama
chłopca. „Franciszek chyba bardziej podobny jest do
mnie, bo ma moje usta jak
i oczy” – dodaje Pani Izabela. Chłopiec wspólnie z mamą
opuścił szpital 31 grudnia i bal
sylwestrowy spędził w domu
obdarowany wyprawką i zabawkami kupionymi wspólnie
przez dziadków, którzy oszaleli na punkcie wnuka. „Mój
Franciszek jest najbardziej

Izabela Loba z synem Franciszkiem FOT. grzegorz Kozieł

Tomasz Brzeziński z córką Matyldą FOT.grzegorz Kozieł

Agatka córka Aleksandry i Krzysztofa Mędry oraz siostra Zuzia FOT. Grzegorz Kozieł
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wyczekiwanym skarbem.
Jest bardzo grzeczny, wszystko mogę zrobić, nie licząc 14
przerw na karmienie” - dodaje żartobliwie mama.
28 grudnia w brzezińskim
szpitalu o godz. 22.55 urodził
się syn mieszkanki Różycy
gmina Koluszki, a 29 grudnia
o godzinie 15.15 córka mieszkanki Wolborza.
2 stycznia o godz. 4.20
za pomocą cesarskiego ciecia przeprowadzonego przez
Krzysztofa Michiewicza urodziła się Matylda- drugie dziecko Marzeny i Tomasza Brzezińskich, mieszkańców Rogowa. Dziewczynka ważyła
4,100 kg, mierząc 58 centymetrów długości. 27- letnia Pani
Marzena do szpitala z bólami
trafiła 1 stycznia, a już w nocy
urodziła córkę. Pani Marzena jest specjalistą ds. kadr
w agencji pracy w Łodzi, zaś
Pan Tomasz prowadzi własną działalność gospodarczą
w zakresie usług dekarskich.
W domu na siostrę czeka 2,5letni brat - Maksymilian.
„Imię dla naszej córki wybraliśmy wspólnie. Byliśmy
na wakacjach i stwierdziliśmy że to jest dobry moment,
aby je ustalić. „Kiedy przeglądaliśmy kalendarz, najbardziej nam się spodobała Matylda” – mówi dumna mama
pierwszego dziecka urodzonego w brzezińskim szpitalu. „Matylda z buzi najbardziej podobna jest do swojego
brata Maksymiliana, za wyjątkiem włosów. Maksymilian
jest blondynem, a Matylda ma
ciemne włosy i dlatego uważam, że z włosów podobna
jest do mojego brata Sebastiana, który także urodził się 2
stycznia”- dodaje Pani Marzena. „Matylda pierwszego dnia
była bardzo grzeczna i pierwszą noc przespała pięknie, jedynie z dwoma przerwami na
karmienie. Drugiego dnia już
trochę marudziła. Jest bardzo
śliczną dziewczynką i liczymy
na to, że będzie bezproblemowym dzieckiem jak jej braciszek” – mówi Pani Marzena.
2 stycznia o godz. 9.20
za pomocą cesarskiego ciecia dokonanego przez lekarzy Zygmunta Poborskiego
i Krzysztofa Szram urodził się
syn Joanny Kędzia– Kamińskiej i Radosława Kamińskiego z Brzezin. Chłopiec ważył 4,150 kilograma, mierząc
56 cm długości. Adam Wojciech jest trzecim dzieckiem
Pani Joanny - specjalisty ds.
BHP, komendanta Hufca
ZHP w Brzezinach oraz Pana

Krzysztofa kierownika sklepu w sieci handlowej w Łodzi. W domu na młodszego
brata czekali: 3- letnia Zuzia
i prawie 2-letni Jakub. „Imię
dla chłopca- Adam Wojciech- wybraliśmy wspólnie.
Wojciech to imię po dziadku, a Adam, bo to imię się
nam podobało”– mówi dumna mama. „Wszyscy mówią że
Adam podobny jak dwie krople wody do taty, zresztą podobnie jak dwoje starszych
dzieci i jest najukochańszym
synem na dodatek urodzonym jako przerywszy brzezinianin w tym roku w naszym
szpitalu – dodaje Pani Joanna.
Chłopiec głownie śpi z przerwą na jedzenie więc zapowiada się, że będzie wyjątkowo grzeczny, podobnie jak rodzeństwo. Urodził się zgodnie
z terminem.
2 stycznia o godz. 10.16
za pomocą cesarskiego cięcia przeprowadzonego przez
Zygmunta Poborskiego i Jarosława Cieślaka urodził się
pierworodny syn Małgorzaty
i Przemysława Chałat z Białynina Podbór. Pani Małgorzata pracuje w Domu Pomocy
Społecznej w Dąbrowie jako
opiekun, zaś Pan Przemysław
prowadzi własną działalność
w zakresie produkcji ogrodzeń.
„Co prawda poród planowany był na 28 grudnia, ale
imię Mikołaj wybraliśmy
znacznie wcześniej, gdyż bardzo nam się spodobało. „Mikołaj jest nie tylko naszym
pierwszym synem ale i pierwszym chłopcem w rodzinie” mówi Pani Małgorzata. Chłopiec ważył 4 kilogramy. Mama
do szpitala trafiła 29 grudnia,
jednak zanim się syn urodził,
upłynęły jeszcze trzy dni.
„Syn jest cudowny, trochę
głośny, ale daje spać mamie.
Nie jest wybredny, powiedziałabym, że nawet trochę <<żarłok>>. W nocy śpi. Kochany
słodziak, uśmiecha się i jest
bardzo podobny do taty, który
był tak przejęty, że sfotografował nie swoje dziecko. Jesteśmy szczęśliwi bo w naszym
domu pojawiła się radość” –
dodaje Pani Małgorzata.
„W 2017 roku w brzezińskim szpitalu urodziło się 455
dzieci, a więc o ponad 40 więcej niż rok wcześniej. Spośród
455 dzieci urodzonych w 2017
roku 227 to chłopcy, a 228 to
dziewczynki – mówi Elżbieta
Jochman oddziałowa oddziału ginekologiczno- położniczego szpitala w Brzezinach.
Matki 85 dzieci zameldowane
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Joanna Kędzia Kamińska i Radosław Kamiński z synem Adamem FOT.Grzegorz Kozieł

Małgorzata Chałat z synem Mikołajem FOT. Grzegorz Kozieł
były w Brzezinach. Rodzice
pozostałych dzieci urodzonych w brzezińskim szpitalu mieszkali w okolicznych
miastach i miejscowościach

m.in. Łodzi, Skierniewicach,
Koluszkach, Dmosinie, Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim,
Rogowie. W 2017 roku urodziła się jedna para bliźniąt

– mieszkańcy Koluszek. Najmniejszym dzieckiem urodzonym w minionym roku
w brzezińskim szpitalu była
dziewczynka – wcześniak

ważąca 875 gram , a największym dziewczynka ważąca 5
kilogramów.

 GK
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Święta Bożego Narodzenia w Brzezinach
Koncert orkiestry OSP Przecław w Parafii pw. Najświetszej Maryi Panny Czestochowskiej

Pasterka w parafii pw. św Franciszka z Asyzu

Świateczne warsztaty w Muzeum Regiionalnym

Wigilia Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora Młodzi Duchem

Wigilia Gromady Zuchowej Wędrowcy z Lipin ufundowana przez restaurację Państwa Kuś

Wigilia Stowarzyszenia Rodzicow i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Naszym Dzieciom
FOT. pwd. Bożena Kosuda Tomasz Guzek
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Jasełka w Przedszkolu nr 1

Jasełka w Przedszkolu nr 3

Jasełka w Szkole Podstawowej nr 1

Jasełka w Szkole Podstawowej nr 2

Jasełka w Szkole Podstawowej nr 3

Jasełka w Zespole Szkół Specjalnych
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FOT. Grzegorz Kozieł
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Wigilia w Senior Wigor

Na spotkaniu świąteczno - noworcznym brzezińskich emerytów wystapił zespół Brzezinianki

Spotkanie z Mikołajem dzieci ze Świetlika

Wigilia dla uczestników Uniwersytetu III wieku

Na Wigili w Urzędzie Miasta proboszczowie trzech brzezińskich parafii złozyli życzenia

Betlejemskie Światełko Pokoju przynieśli brzezińscy harcerze
FOT. Grzegorz Kozieł
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Spotkanie świąteczno - noworoczne Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy VIOLA
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Szopka Bożonarodzeniowa w Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Szopka Bożonarodzeniowa w Parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża

Szopka Bożonarodzeniowa w kościele pw. Św. Ducha w Brzezinach

Szopka Bożonarodzeniowa w kościele pw. Św. Anny w Brzezinach
FOT.Grzegorz Kozieł
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„Dla mnie interesujący jest zwykły człowiek…”

W

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyło się zorganizowane we
współpracy z Biblioteką Wojewódzką im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik.

Spotkanie z pisarką, która
swoją karierę pisarską rozpoczęła w 2008r., jak sama mówi
„mocnym debiutem” czyli
wydaniem „Kieszonkowego
atlasu kobiet”, za który otrzymała Paszport Polityki oraz
nominację do Literackiej Nagrody „Nike”, było także możliwe dzięki temu, że objął je
patronatem Instytut Książki.
Poza wspomnianą wcześniej książką znana publicystka
wydała też „Dzidzię” (2009),
„Warszawę kobiet”(2011),
„Cwaniary”(2012), zbiór felietonów „Mama ma zawsze rację”(2012), zbiór opowiadań
„W krainie czarów” (2014),
powieści „Jolanta” (2014),
„Smutek cinkciarza”(2016).
Oprócz wykonywania zawodu pisarza Sylwia Chutnik zajmuje się działalnością
społeczną, była przez wiele
lat prezeską Fundacji MaMa
działającej na rzecz poprawy
sytuacji matek w Polsce, a za
swoje zaangażowanie otrzymała tytuł „Innowator dla dobra ogółu”, społecznego Nobla przyznawanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Innowatorów Społecznych
Ashoka.
Pisarka mieszka w Warszawie, skąd przyjechała na
spotkanie z czytelnikami,
które przygotowała i prowadziła Ewa Kalińska - dyrektor
Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach.
Podczas rozmowy prowadząca pytała Sylwię Chutnik
o jej życie prywatne, pracę
społeczną, ale przede wszystkim skupiła się na twórczości
pisarki.
Autorka felietonów to
osoba niezwykła. Już od
najmłodszych lat jej ulubionymi postaciami, które ją
w pewnym stopniu inspirowały, były Mała Mi bohaterka

cyklu historii o Muminkach
autorstwa Tove Jansson, Pippi Langstrumpf z książki Astrid Lindgren czy słynna amerykańska piosenkarka
MADONNA. Jak wyjaśniała Sylwia Chutnik te osoby,
zarówno fikcyjne jak i postać rzeczywista, były dla niej
ważne, bo od nich uczyła się
głośno wyrażać swoje poglądy, kreować siebie, być wiernym wyznawanym przez siebie zasadom, bez względu na
opinię otoczenia. Chociaż bohaterowie wyżej wspomnianych utworów czy MADONNA, to postacie wykraczające
poza utarte schematy, można
by rzec „niegrzeczne”, to jak
zauważyła podczas spotkania autorka „Dzidzi”, ona raczej do takich” osób nie należy i nigdy nie należała. Oczywiście, jako uczennica liceum
księgarskiego, bo takie ukończyła, buntowała się przeciwko rzeczywistości, ale w głębi serca była raczej osobą
nieśmiałą i mało odważną.
Istniała w niej jednak chęć
przekraczania wewnętrznych barier i podejmowała
się działań, które jej to umożliwiały. Wyrażała wiec głośno swoje poglądy, często uważane za kontrowersyjne, jednak jak sama stwierdziła: „dla
mnie nie ma wielkich kontrowersji w tych poglądach, one
są takie same, jakie ma każdy z nas, tylko nie każdy ma
możliwość je uzewnętrznić,
a ja jako artystka takie możliwości mam.”
Umiejętność obserwacji
świata, wrażliwość na drugiego człowieka, praca społeczna sprawiły, że S. Chutnik zaangażowała się w stworzenie
fundacji MaMa oraz opisywanie rzeczywistości, ludzi
i ich problemów. Echa pracy w organizacji, kontaktów

z rodzicami chorych dzieci
znajdziemy w „Dzidzi”, obraz
zwykłych, szarych ludzi obarczonych różnymi kłopotami, mierzących się z własnymi traumami oraz przeszłością często bolesną ujrzymy
w każdym z utworów np.:
„Kieszonkowym atlasie kobiet”, „Jolancie”, „Smutku
cinkciarza”, „W krainie czarów”.
B ohaterkami twórczości S. Chutnik są przede
wszystkim kobiety związane
z Warszawą. Nie są to zazwyczaj ułożone dziewczynki czy
damy. To osoby często wykluczone: staruszki, alkoholiczki,
bazarowe królowe. Postacie
skłócone ze światem, ale też
walczące o siebie, o koleżanki,
o zwykłą sprawiedliwość. Jak
stwierdziła podczas spotkania
autorka, właśnie tacy ludzie ją
interesują, bardziej niż ci, którzy odnoszą spektakularne
sukcesy. To czego szuka u bohaterów i wplata w swoje opowieści, to zwykłe problemy,
codzienność, z którymi każdy z nas się boryka. Bo „codzienność jest jednym z łączących nas elementów niezależnie od tego, co robimy, i na
którym miejscu drabiny społecznej się znajdujemy”- mówiła S. Chutnik.
Poza tym w swoich utworach autorka „Cwaniar” pisze
o tym, co ją, ale też i inne kobiety denerwuje w życiu, co
jest dla nich ważne, co „chciałyby załatwić” tylko nie mają
takich możliwości. Pisarka
je ma, więc jej teksty stanowią trochę taki wentyl bezpieczeństwa. Stara się stworzyć przestrzeń, w którą wkłada się pragnienia, frustracje
i ona przynosi uczucie ulgi,
bo w końcu ktoś wypowiedział to, co nosimy głęboko
ukryte.

Obok kobiet, bohaterami
jej książek są także mężczyźni: słabi, zagubieni, nieporadni. Nawet jeśli starają się sobie
radzić z rolą społeczną, w jakiej są: męża, ojca, który ma
zapewnić godziwy byt swojej
rodzinie, to oni także nie są
idealni, chociaż na zewnątrz
tacy się wydają. Tak jak Wiesiek, główna postać powieści
„Smutek cinkciarza”. Bohater
handluje walutą, oszukuje - to
jego praca. Stara się zaoszczędzić pieniądze, by zapewnić dobrą przyszłość swoim
dzieciom. Musi być odważny, pewny siebie. Przecież jest
Królem Życia. Tymczasem
Wiesiek zmaga się z przeszłością, z niemożliwą do rozwiązania sytuacją z ojcem, nie
układa mu się z synem. Niby
jest głową rodziny, ale tak naprawdę dom trzyma w ryzach
żona. Robi to w sposób typowy dla kobiet, czyli niewidoczny. Jeździ za granicę na
handel, jest spryciulą, dzięki
której rodzina funkcjonuje.
Wykreowany w tej opowieści obraz mężczyzny to obraz
typowy, rozumiany bardzo
stereotypowo. Ożenił się
z obowiązku, bo narzeczona
spodziewała się dziecka, pracuje intensywnie, by zapewnić rodzinie byt, chce być idealny, ale niestety ponosi klęskę, gdyż nie ma czasu myśleć
o sobie i swoich uczuciach.„To bardzo przykre. Bo takie myślenie o <<idealnym
mężczyźnie>> czy <<idealnej kobiecie>> krzywdzi zarówno jedną jak i drugą stronę”- podsumowuje swoje rozważania na temat tej powieści
S. Chutnik.
Swoich bohaterów i ich historie autorka umiejscawia
w Warszawie, mieście szczególnie jej bliskim. Jednak w jej
książkach patrzy na Stolicę
nie przez pryzmat pocztówki
biura promocji miasta, gdzie
pokazuje się miejsca, którymi
można się pochwalić, które są
ładne, przyjazne. Wydobywa

miejsca zapomniane, undrgroundowe, z nocnych klubów, gdzie robi się brudne interesy, żeby pokazać „podszewkę” miasta, miejsca,
których powinniśmy się wstydzić, ale których jest więcej
niż tych ładnych. To piwnice,
brudne podwórka, zarośnięte cmentarze, zwykłe blokowiska, gdzie dorastała większość z nas. Ale są też szklane
biurowce, które w szalonym
tempie wyrastają na gruzach
starych kamienic. Te nowoczesne budynki powinny zachwycać, są symbolem nowoczesności, a jednocześnie
napawają smutkiem. Kiedy
pustoszeją ok.19:00, miasto
wydaje się pozbawione ludzi.
Zresztą - jak zauważa pisarka - ci, którzy właśnie wyszli z biurowców, udają się na
obrzeża miasta do swoich obciążonych kredytem domów,
może spotkają się z rodziną,
może ze znajomymi. Nie mają
za dużo pieniędzy, muszą liczyć tylko na siebie, nieważni są inni, bo mają Internet,
telewizję. I to jest alarmujące,
w tym tkwi zagrożenie.
Mimo tego, że w większości tekstów Warszawa jawi
się jako miasto „groźne”, to
S.Chutnik składa mu jednak
hołd. Podobnie jak kobietom, które wiele dobrego zrobiły dla innych kobiet i Stolicy. Jako przewodniczka po
Warszawie napisała „Warszawę kobiet.” Jest to książka niezwykła, gdyż możemy wędrować z nią po mieście i zwiedzać jego niezwykłe zakątki,
ale też poznajemy z niej historię ok. 900. kobiet związanych ze Stolicą, min: Cezarii
Baudoin de Courtenay, Marii
Walewskiej, Anny Potockiej
z Tyszkiewiczów oraz Justyny Chopin, Zofii Stryjeńskiej,
czy też drugiej żony Marszałka J. Piłsudskiego - Aleksandry. Zwłaszcza ta postać jest
niezwykle ważna w utworze,
gdyż to ona przyczyniła się do
tego, że 99 lat temu podpisano

dokument przyznający kobietom prawa wyborcze i obywatelskie. Oczywiście wszystkie przedstawione w utworze
sylwetki kobiet są istotne, bo
jak skonstatowała pisarka: „te
prekursorki były o tyle ważne,
że torowały drogę, choć było
to dla nich trudne, bo walczyły z ogromną ilością stereotypów, ale dzięki nim inne kobiety mogły zaczynać swoje
kariery naukowe w zawodach
zarezerwowanych dotychczas
dla mężczyzn”.
Ważnym elementem kreującym świat przedstawiony
w twórczości S. Chutnik jest
język. Z jednej strony bardzo
realistyczny, czasami wręcz
naturalistyczny, ale też groteskowo zniekształcony, ironiczny, pełen humoru, a niekiedy poetycki. Jest to zabieg
celowy, zwłaszcza stosowanie humoru, ironii czy groteski, bo pozwalają rozładować napięcie wywołane przede wszystkim poruszaniem
przez autorkę tematów ważnych, ale przecież trudnych.
Poza tym, jak zauważyła publicystka, nie chce z tej ironii
czy groteski rezygnować, gdyż
„ po pierwsze pochodzi z kraju Gombrowicza, a po drugie
ironii jest coraz mniej w naszym życiu. Nie cynizmu, ale
ironii, która pozwala nie opowiadać się po żadnej ze słusznych stron, umożliwia bycie
obiektywnym".
Proza Sylwii Chutnik jest
ważna i potrzebna. Oprócz
tego, że autorka porusza
w niej problemy dotyczące kobiet, dotyka też zagadnień ogólnoludzkich. Mówi
o samotności, braku tolerancji, wykluczeniu, konflikcie
na płaszczyźnie miasto - wieś,
fanatyzmie religijnym. Warto
więc po jej książki sięgnąć, bo
autorka zmusza czytelnika do
zastanowienia się nad kondycją człowieka i współczesnego
świata.

 Ewa Kalińska

Zapraszamy na spotkanie DKK
do Centrum Promocji i Kultury w Brzezianch
30 stycznia 2018 r. godz.17.30
Gwarantujemy dobrą książkę i kawę

21.12.2017 r. Zaginął biało-rudy kotek
niedaleko gabinetu weterynaryjnego
przy ul. Lasockich.
Gdyby ktoś go widział lub się nim
zaopiekował proszę o kontakt
14/I/2018

autopromocja

Reklama

tel. 665 085-552, 667 286 670

