Przygotowania
do Orszaku
Trzech
3
Króli

Muzealny
wypiek
świątecznych
5
pierników

DWUTYGODNIK MIASTA BRZEZINY i ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ 

27. Finał Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej
10
Pomocy

Tygiel
Świąteczny
w CPiK czas radości

13 letni
Kacper Płoszka
bije kolejne
15 rekordy
20

20 GRUDNIA 2018 | NR 25 (755) ROK XVI | ISSN 1730-6817 | GAZETA BEZPŁATNA

Rozwój miasta jest moim priorytetem
– rozmowa z Iloną Skipor, Burmistrz Miasta Brzeziny

S

z anowni Mieszkańcy, drodzy Czytelnicy! Z wielką radością oddajemy w Wasze
ręce obszerny tekst pierwszego wywiadu z Burmistrz Miasta Iloną Skipor –
mamy nadzieję, że tym samym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom bardzo
wielu mieszkańców Brzezin, którzy z niecierpliwością wyglądali informacji
o pierwszych posunięciach i planach nowej władzy samorządowej oraz
wyjaśnienia wzbudzających rezonans społeczny spraw, które pojawiły się na
progu bieżącej kadencji. Życzymy satysfakcjonującej świątecznej lektury!

 ichał Gołąbek: ZleciM
ła pani wykonanie audytu
wewnętrznego pod kątem
funkcjonowania miasta
zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Podejrzewa pani, że
sytuacja miasta jest zła czy
to raczej rutynowe działanie burmistrza obejmującego urząd.
– Ilona Skipor: To rutynowe działanie, ponieważ ustawa o finansach wymaga, aby
miasto, które dysponuje budżetem powyżej 40 mln zł zatrudniało audytora albo zlecało wykonanie audytu wewnętrznego. To kwestia
obligatoryjna, przyjęta ustawą, nie ma tu żadnej insynuacji z mojej strony, że coś
jest nie w porządku. Obecnie pracujemy nad ogłoszeniem, które niebawem pojawi się na BIP miasta w sprawie ustalenia ceny wykonania
audytu przez firmę zewnętrzną, która skupi się na podanych przeze mnie kryteriach
dotyczących funkcjonowania urzędu pod kątem finansowym i inwestycyjnym.
Po otrzymaniu informacji
o kosztach takiego przedsięwzięcia zabezpieczymy środki w budżecie (których na
chwilę obecną nie ma) i po
konsultacji prawnej przymierzymy się do audytu zewnętrznego.
MG: Krążą pogłoski, głównie w przestrzeni wirtualnej, że ustępujący burmistrz dokonał posunięć administracyjnych

i personalnych, które miały utrudnić pani swobodne
administrowanie miastem
i spółkami.
IS: Tak, potwierdzam. Dosłownie chwilę po objęciu
przeze mnie stanowiska, po
zaprzysiężeniu 21 listopada, otrzymałam informację
o zmianach w jednej z jednostek, w których miasto jest
udziałowcem, czyli w spółdzielni Communal Service. 5 listopada podpisano
aneks do umowy na wykonanie żłobka, który budził wiele wątpliwości pod względem
prawnym, ponieważ oprócz
podpisu prezesa i ustępującego burmistrza nie zawierał
kontrasygnaty skarbnika. Dokument został również podważony przez obsługę prawną urzędu. Kolejnym posunięciem ustępującej władzy
było dość zaskakujące podjęcie 15 listopada uchwały
o powołaniu w poczet właścicieli spółki osoby fizycznej. Jest to osoba zatrudniona w spółce. Sytuacja bardzo
skomplikowała dalszą współpracę z Communal Service
odnośnie wykonywania zadań dla miasta. W tej chwili pracujemy nad stanowiskiem, które pomoże tę sytuację rozwiązać w taki sposób,
aby obie strony były zadowolone, ponieważ zlecanie „in-housem” zadań miasta w takim układzie jest poważnie
utrudnione („in-house” – sytuacja prawna, gdy zamawiający usługę, zamiast udzielać zamówienia na wolnym

rynku, zleca wykonanie zadań zależnym od siebie spółkom – przyp.red). Dlatego
staramy się dojść do porozumienia z pozostałymi akcjonariuszami spółdzielni, a jeżeli takiego porozumienia nie
osiągniemy, będziemy rozpatrywać możliwość podjęcia innych działań prawnych,
aby tę sytuację wyjaśnić.
MG: Czyli, patrząc realnie,
znaleźliśmy się w sytuacji,
w której miasto nie może
zlecać żadnych zadań spółdzielni CS na zasadzie procedury in-house.
IS: Tak.
M G: Czy to oznacza, że
w przypadku np. intensywnych opadów śniegu, miasto zostanie sparaliżowane?
– IS: Nie będzie takiej sytuacji. Mamy wyjście w postaci zlecenia tego zadania innej spółce miasta, mam tu
na myśli Zakład Usług Komunalnych, który „in-housem” może realizować takie
zadania. Dlatego nie ma zagrożenia, że miasto zostanie
sparaliżowane w jakikolwiek
sposób i jakiekolwiek świadczenia nie będą realizowane.
M G: ZUK jest przygotowany pod względem infrastruktury do takich działań?
– IS: Tak, jest przygotowany,
prowadziłam rozmowy z prezesem, nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że nie będą
w stanie ich realizować.
MG: Czyli gwarantuje pani,
że nie będzie oblodzonych

ani zaśnie ż onych u lic
i chodników?
– IS: Oczywiście.
MG: Rzekomo poprzedni
akcjonariusze zareagowali
tak (wprowadzając trzeciego akcjonariusza – przyp.
red.) w obawie, że będzie
chciała pani zlikwidować
Communal Service.
– IS: To wierutna, wyssana
z palca bzdura. Nie potwierdzam tej informacji, byłam
zaszokowana faktem, że
taka pogłoska pojawiła się
w przestrzeni publicznej.
Nigdy nie deklarowałam
– ani w trakcie kampanii, ani wcześniej, że jestem zdeterminowana, aby zlikwidować
ten podmiot. Moje
plany związa-

zab ezpieczy liśmy ob ecny stan przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Natomiast, aby przybliżyć i wyjaśnić sytuację
mieszkańcom, trzeba powiedzieć, że obecne problemy
to przede wszystkim kwestia
niewywiązania się z umowy
przez Communal Service. 5
listopada został podpisany aneks do umowy na budowę
żłobka, który
zakładał przedłużenie do
28 czerwca
przyszłego roku
terminu wykonania
tej in-

Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
ne ze spółką zakładały jej restrukturyzację i wprowadzenie procesów polegających
na podnoszeniu kwalifikacji
pracowników, którzy obecnie
mają dość ograniczone możliwości wykonywania niektórych zadań. Dotyczy to
zwłaszcza inwestycji budowlanych, które były zlecane,
a które w mojej ocenie budziły wiele wątpliwości.
MG: To było w ogóle normalne, że Communal Service zajmował się ostatnio
prawie wyłącznie działalnością budowlaną?
– IS: Zlecanie wielomilionowych inwestycji w trybie „in-house” budziło wątpliwości
nie tylko moje, ale i radnych.
Jako radna ostatniej kadencji
zwracałam uwagę, że Communal Service nie dysponuje wystarczającym zapleczem

w postaci wykwalifikowanych pracowników ani infrastruktury, żeby realizować takie zadania. Ta sytuacja spowodowała, że żłobek nie
został ukończony na czas, nie
zrealizowano nawet pierwszego etapu harmonogramu
planu budowy. Teraz widać,
że pewne decyzje były podejmowane chaotycznie i skutkowały nieprzewidzianymi sytuacjami, między innymi dlatego, że nie było kadry
wykwalifikowanej do prowadzenia tego typu działalności.
MG: Kwestię żłobka omawiała pani wprawdzie na
sesji, ale może przybliżymy
mieszkańcom obecną sytuację? Został smętny szkielet.
– IS: Ten smętny szkielet mnie również bardzo zasmuca. Ale przynajmniej

westycji bez zabezpieczonych w budżecie środków.
W związku z tym, żeby nie
oddawać dotacji zewnętrznej i móc aplikować o kolejne środki, poprosiliśmy wojewodę o rozwiązanie tej umowy. W tej chwili aplikujemy
o pieniądze w tzw. drugim
rozdaniu. Tym razem jednak
składamy wniosek na inwestycję z okrojoną do około 43
ilością miejsc dla dzieci. Myślę, że termin realizacji, który ambitnie założyliśmy do
30 września, jest możliwy do
realizacji, ale tylko pod warunkiem, że wyłonimy firmę,
która sprosta naszym oczekiwaniom, czyli będzie mogła zrealizować tę inwestycję
przy takich założeniach, jakie
zaplanowaliśmy.
 CIĄG DALSZY STR. 12-14.
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Mikołajkowe spotkanie
brzezińskich emerytów



W sobotę 8 grudnia o godz. 15.00 w stołówce „Smakosz” blisko 100 osób - członków
i sympatyków brzezińskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów uczestniczyło w mikołajkowym spotkaniu.

Spotkanie rozpoczęło
się od powitania wszystkich uczestników przez
przewodniczącą brzezińskiego oddziału Kr ystynę Ambrozinską, która przedstawiła plany na
n a d c h o d z ą c y r o k . Na stępnie w yst ąpił zesp ół

instrumentalno–wokalny
„Brzezinianki” prowadzony
przez Czesławę Dziedzic.
Zwieńczeniem występu był
słodki upominek wręczony przez Mikołajów w czerwonych czapkach. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym poczęstunkiem, który

Wystąpił zespół instrumentalno–wokalny „Brzezinianki” prowadzony przez Czesławę Dziedzic, spotkanie zakończył poczęstunek FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

rozpoczął się od ciepłego
obiadu.
Kolejną imprezą brzezińskich emerytów jest sylwester, który rozpocznie się
31 grudnia o godz. 20.00,
później 5 stycznia będzie
spotkanie opłatkowe.
 GK
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Przygotowania do Orszaku Trzech Króli



W Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach trwają intensywne przygotowania do
Orszaku Trzech Króli, który już po raz drugi 6 stycznia przejdzie ulicami Brzezin.
Uczestnicy orszaku wraz królami z Azji, Afryki i Europy wyruszą z parafii Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej po mszy św. o godz. 12.15.

Ich droga prowadzić będzie
ul. Głowackiego, Modrzewskiego, Lasockich, Traugutta,
plac Jana Pawła II, Kościuszki do kościoła farnego, aby
oddać cześć Świętej Rodzinie
z nowo narodzonym Jezusem.
Orszak Trzech Króli 2019 organizuje ta sama grupa w ramach oddolnej inicjatywy.
„Orszak Trzech Króli ma swoje cechy szczególne i tradycje,
ale każdy rok przynosi coś
nowego. Tak też będzie i tym
razem, ale niech pozostanie to jeszcze niespodzianką.
Zdradzić możemy, że nie zabraknie znanych i wyczekiwanych atrakcji – bitwy Aniołów

z diabłami, wizyty u Heroda
czy Świętej Rodziny. Oczywiście, nie zabraknie kolęd –
mówi katechetka Mirosława
Lechowska.
Orszak Trzech Króli odbywa się już w ponad 700
miejscowościach w Polsce,
a także m.in. we Francji, we
Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Do poprzednich
edycji włączały się także parafie misyjne z Burundi i Republiki Środkowej Afryki.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że tak jak i w roku
ubiegłym w grę w poszczególnych scenach zaangażowana jest młodzież z całego

3

miasta. W specjalnie na tę
okazję przygotowanych strojach w scenach wystąpi ponad
30 uczniów m.in. z Liceum
Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach, Szkoły Podstawowej
nr 3 w Brzezinach, Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzezinach, a także absolwenci brzezińskiego gimnazjum.
Organizatorzy serdecznie
zapraszają mieszkańców miasta i gości na uroczystość 6
stycznia 2019 r. po mszy św.
o godz. 12.15. w kościele Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach.

 GK

REKLAMA

Informujemy, iż z końcem 2018 roku, sklep ogrodniczy PINIA B. Kolasa,
mieszczący się przy ulicy Staszica 9 w Brzezinach – kończy swoją działalność.
Dziękujemy wszystkim miłym klientom za współpracę
i zapraszamy do Skierniewic, ul. Łódzka 39, tel. 46 833 01 50.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i dużo szczęścia w 2019 r.
życzą Bożena i Tadeusz Kolasowie.
W Brzezinach polecamy kwiaciarnie i sklep Oli i Marcina Benków
(na placu rodzinnym)

Przygotowania do Orszaku Trzech Króli FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
informuje, że na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz.
2204 ze zm.) wywieszony jest na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz gruntu o pow. 36 m2 stanowiącego
części działki nr 3745/3, położonego
w Brzezinach przy ul. Elizy Orzeszkowej,
przeznaczonego do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym na okres do
31 stycznia 2019r.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni,
tj. od 6 grudnia 2018r.
do 27 grudnia 2018 r.

Zarząd Koła P.Z.W. Brzeziny
zaprasza wszystkich członków
na zebranie sprawozdawcze
za rok 2018, które odbędzie się
w dniu 13.01.2019 r. w godz.
9.30 - 13.00, pierwszy termin,
drugi termin 10.00 -13.00.
Zebranie odbędzie się
w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12

MATERIAŁ INFORMACYJNY

Spółdzielnia Socjalna „Communal Service”
ul. Henryka Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
communal-service [at] tlen.pl; kontakt [at] communalservice.pl
tel. 42 235 17 52, fax. 42 235 17 53

Spółdzielnia Socjalna Communal Service



zisiaj chciałem się podzielić z mieszkańcami
D
Brzezin wydarzeniem jakie miało miejsce 13
grudnia 2018 roku (dlatego ciąg dalszy mojego
art. o Spółdzielni w następnym numerze BIS)

W dniu tym byłem zaproszony na posiedzenie Komitetu
Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego gdzie reprezentowałem Spółdzielnię
Socjalną Communal Service. W obecności wielu przedstawicieli różnych środowisk
i profesji nasza Spółdzielnia
była wielokrotnie wymieniana jako wiodąca w skali centralnego regionu Polski jak
również w skali całego kraju,
za dokonania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej.
Mam świadomość, że jest to
zasługa mojego poprzednika
Pana Ryszarda Śliwkiewicza

i członków Spółdzielni (Burmistrza Brzezin i Wójta Rogowa) jak również pracowników Spółdzielni, niemniej jednak i mnie było miło słyszeć,
że o naszym mieście wie i docenia je cały kraj , dzięki właśnie działalności tej skromnej
Spółdzielni. W wydanym z tej
okazji Informatorze Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego na 2018
rok Spółdzielnia nasza zajmuje pierwsze miejsce w subregionie obejmującym 7 powiatów i miasto Skierniewice.
Uczestnicząc w tym spotkaniu i słuchając, że tak wiele

dobrego mówi się o Spółdzielni Communal Service, nie
mogłem się pozbyć wrażenia,
że jesteśmy bardziej doceniani poza Brzezinami niż w samych Brzezinach.
Pokłosiem przedstawianego wyżej wydarzenia było
kolejne spotkanie ( w dniu
14.12.2018 r.) w Zgierzu gdzie
na moje ręce jako przedstawiciela Spółdzielni Socjalnej z Brzezin - jak podkreślano - lidera realizacji usług
i działań wspierających rozwój Ekonomii Społecznej złożono dokument informujący o wsparciu finansowym
(Wsparcie Społeczne JA-TY-MY) z kwotą dofinansowania
96.000,- złotych za zorganizowanie 3 miejsc pracy w ramach reintegracji społecznej.

Jak do tych dwóch przykładów dodam (przypomnę), że
Spółdzielnia nasza otrzymała
statuetkę "Złoty Kłos" w kategorii Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2016 za
uzyskane wyniki w pracy na
rzecz reintegracji społecznej
i zawodowej to przecież są to
przykłady dobrze funkcjonującego zakładu gdzie miejsce
znalazły również osoby potrzebujące wsparcia
Dotychczas Spółdzielnia
i szczególnie Miasto Brzeziny
żyły w symbiozie. Spółdzielnia
była potrzebna Miastu i jego
mieszkańcom, Miasto było
potrzebne Spółdzielni. Mamy
nadzieję, że będzie tak dalej.
Jesteśmy otwarci na propozycje.
 Tadeusz Klimczak

Najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym członkom
- udziałowcom, klientom i życzliwym nam mieszkańcom Brzezin
składa

Zarząd Spółdzielni i wszyscy jej pracownicy.

4
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

pow i at

brzeziński

Starostwo Powiatowe w Brzezinach • ul. Sienkiewicza 16 • 95-060 Brzeziny • tel./fax 46 874 11 11
www.powiat-brzeziny.pl • starostwo@powiat-brzeziny.pl • promocja@powiat-brzeziny.pl
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Muzealny wypiek bożonarodzeniowych pierników

T

radycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia
Muzeum Regionalne w Brzezinach organizuje
warsztaty produkcji tradycyjnych pierników.
odbyły się ostatnie warsztaty
przez zbliżającymi się świętami. Tym razem były to rodzinne warsztaty, gdyż do

kto zechciał tylko rozwałkować ciasto, wycinając przygotowanymi foremkami pożądane kształty przyszłych
pierników. Z dwóch kilogramów ciasta powstało aż 18
blach piernikowych wypieków. Warto dodać, że sukcesy podczas muzealnych

warsztatów piernikowych
możliwe były głównie dzięki
piecowi chlebowemu, w którym piernikowe ciasta pieką
się wyjątkowo i po 10 minutach są już gotowe. Po kilku
latach tradycji wypieku pierników brzezińskie muzeum
dorobiło się kilkudziesięciu

foremek do wycinania ciasta,
których kształty zadowolą
nawet najbardziej wybrednego wielbiciela piernikowych
wypieków. Przygotowane
podczas niedzielnych wypieków pierniki z pewnością będą ozdobą świątecznego stołu. 
 GK

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

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

ALEXANDER-MED.

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Z zaproszenia chętnie korzystają zarówno brzezińskie szkoły jak i przedszkola. W niedzielę 16 grudnia

grona dzieci dołączyli ich
rodzice. Ciasto zagniecione wcześniej przygotowali pracownicy Muzeum Regionalnego. Dwa kilogramy
ciasta przygotowanego z rodzimego miodu z doliny rzeki Mrogi i brzezińskiej mąki
wystarczyło dla każdego,

- hala 652m2
- teren 4000
-11700m2
- WAGA 50 ton
Przeznaczenie:
- magazyn,
- usługi,
- produkcja,
- skład,
- handel,
- baza transportowa.

Zarząd i Członkowie Koła P.Z.W. Brzeziny
Restauracja nowa Zachęta Koluszki
ul. Partyzantów 15 A,
zaprasza na obiady domowe
w cenie 11 zł zestaw,
dowóz na terenie Brzezin Gratis
Menu dostępne na
FACEBOOK.com/GARSPOLKA
lub tel. 519 867 360

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

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

17/VIII/2017

23/I/2018

tel. 509 920 555

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

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

WYNAJMĘ
OBIEKT
przy drodze
krajowej 72

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów
w Nowym 2019 Roku
składa Państwu

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

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

5/I/2014

Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2019 r.
"Brzeziński Informator Samorządowy" będzie dostępny w sklepach
i wyznaczonych punktach na terenie miasta.
Odchodzimy tym samym od kolportażu gazety
do skrzynek pocztowych.
Redakcja BIS

1/X/2018

REKLAMA

Aby skorzystać z promocji
zamów produkt do 31 grudnia
z terminem wykonania/odbioru na
STYCZEŃ - LUTY - MARZEC

P.H. BARTEK
KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

III sesja Rady Gminy Brzeziny

O

siemnastego grudnia o godz. 10 rozpoczęły
się obrady III sesji Rady Gminy Brzeziny.
W porządku obrad znalazło się m.in.
uchwalenie budżetu na 2019 r.

Początek sesji miał tradycyjnie charakter informac yjny. Obok sprawozdania wójt Barbary Hojnackiej znalazła się także
informacja pracowników
Agenc ji Restr uktur yzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rogowie dotycząca
Rejestracji Kół Gospodyń
Wiejskich. Stosowną ustawę w tym zakresie podpisał już prezydent Andrzej
Duda. Jak wynika z informacji ARIMR nowe przepisy mają na celu „nadanie
osobowości prawnej kołom
gospodyń wiejskich,
zapewnienie
możliwo-

ści szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej
tradycji".
Zgodnie z ustawą koło
gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od
a d m i n ist r a c j i r z ą d owe j
i jednostek samorządu ter ytorialnego, samorządna sp ołe czna organizacja mieszkańców wsi. Ma
ona reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji
społecz-

no-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów
wiejskich. Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń
Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do
tego rejestru, koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną. Na terenie
jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło. To ograniczenie nie będzie miało
zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających
na podstawie przepisów dotychczasowych.
Członkiem koła gospodyń wiejskich może być
każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejs cem zamieszkani a j est
w i e ś , b ę d ą c a t e re n e m

działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż
za zgodą przedstawicieli ustawowych, w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także
udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą
również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła. Szczegółowych informacji udziela
Biuro Powiatowe Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rogowie ul. Wojska Polskiego
9, tel. (46) 864-10-46, które jest czynne codziennie
w godzinach 7.30-15.30.
W dalszej części obrad
radni jednogłośnie przyjęli
14 uchwał w następujących
sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata

2018-2021 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022;
zmian w budżecie gminy
Brzeziny na 2018 r.; ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym
2018; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata
2019-2022 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022;
uchwalenia budżetu gminy
na 2019 rok, o którym szerzej napiszemy w kolejnym
numerze BIS; uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Gminie Brzeziny na rok
2019; uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeziny na 2019 rok;
reprezentowania Gminy

Brzeziny w Zgromadzeniu
Związku Międzygminnego „BZURA”; ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023; podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w jego ramach oraz zasad zwrotu wydatków na
świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Radni przegłosowali też zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów wsi Gałkówek Kolonia i Małczew
oraz uchwalili nowy regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Brzeziny.

 TOM

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
życzymy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Brzeziny,
aby radość, szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach.
Niech ten piękny, rodzinny czas, w blasku świec i przy dźwiękachstaropolskich kolęd,
po całym roku ciężkiej pracy, będzie dla Was czasem wytchnienia i dobrych refleksji.
Tradycyjnie życzymy Państwu również dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2019 roku.
Wójt Gminy Brzeziny		
Barbara Hojnacka

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY
Informuje, że na podstawie art.35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2018r. poz.2204) wywieszony
jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości
położonej w Brzezinach przy ul.
Sienkiewicza 16 o pow.180,59 m2 dz.
Nr 2841/60 Kw LD1B/00035620/9 na
rzecz dotychczasowego najemcy.
Wykaz publikowany jest przez 21 dni
tj. od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia
2018 r.

1/I/2011

15/I/2013
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Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza ponowny nabór kandydatów
do Społecznej Rady Seniorów Miasta Brzeziny II kadencji

Społeczna Rada Seniorów jako organ doradczy i inicjatywny Burmistrza Miasta Brzeziny został utworzony w 2014 roku w celu zapewnienia wpływu
Seniorów na sprawy dotyczące całej społeczności miasta, a zwłaszcza najstarszych jego mieszkańców. Do najistotniejszych zadań Społecznej
Rady Seniorów należy opiniowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów, zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego
przedłożonych przez Burmistrza oraz przedstawianie Burmistrzowi propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych
w perspektywie krótko i długoterminowej na rzecz seniorów.
Kadencja Społecznej Rady Seniorów trwa 4 lata, licząc od dnia powołania jej członków. Rada składa się z 15 członków , w tym 2 powołanych przez
Burmistrza. Uczestnictwo w Radzie jest nieodpłatne. W skład ww. Rady, utworzonej na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.), mogą wejść przedstawiciele:
• organizacji pozarządowych, m.in. prowadzące kluby seniora lub Uniwersytety III Wieku;
• osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
• stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielni socjalnych;
• spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
• organów administracji publicznej.
Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać poprzez złożenie pisemnego wniosku adresowanego do Burmistrza Miasta Brzeziny. Wniosek powinien
zawierać uzasadnienie zgłaszanej kandydatury, a w szczególności opisywać zasługi kandydata, doświadczenie w działalności na rzecz osób
starszych, reprezentatywność środowiska, informację czy dany kandydat jest członkiem organizacji, która go zgłosiła. Do wniosku należy dołączyć
oświadczenie kandydata na wyrażenie zgody na kandydowanie i korzystanie z pełni praw publicznych. Do pisma należy załączyć wypełnione
klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych przez kandydata oraz podmiot zgłaszający (dostępne w Urzędzie Miasta Brzeziny
w pok. 126). Więcej informacji pod nr tel. 46 874 22 24.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 (I piętro pok. 110) do dnia 10 stycznia 2019 r.
do godziny 16.00.
Burmistrz Miasta Brzeziny
Ilona Skipor

BURMISTRZ
MIASTA BRZEZINY
Informuje, że na podstawie art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018r. poz. 2204)
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Brzeziny
wykaz nieruchomości położonej
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza
16 stanowiącej działkę: nr 2841/13
o pow. 23m2 KW LD1B 00004939/2
przeznaczoną do oddania w najem
na okres do trzech lat na rzecz
właściciela nakładów poniesionych
na wybudowanie naniesień.
Wykaz publikowany jest przez 21
dni tj. od 12 grudnia 2018 r. do 2
stycznia 2019 r.
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Świąteczna zbiórka żywności dla podopiecznych noclegowni

P

rzez dwa dni 30 listopada i 1 grudnia wolontariusze wraz z pracownikami
brzezińskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta zbierali
dary żywnościowe w Biedronce przy ul. Modrzewskiego. W piątek zbiórka
trwała zaledwie dwie godziny, a w sobotę od godz. 9.00 do 18.00.

Wolontariusze rekrutujący
się spośród uczniów Gimnazjum w Przecławiu oraz
Szkoły Podstawowej nr 1
w Brzezinach spotkali się
z dużą życzliwością i hojnością klientów sklepu.
Większość osób dokonujących zakupów bez specjalnego namawiania okazała się empatią, kupując także coś z przeznaczeniem dla
innych. Koszyk zapełnił się
kilkukrotnie. Podczas dwudniowej akcji udało się zebrać blisko 100 kilogramów
artykułów spożywczych,
m.in. cukier, mąka, ryż i kasze, oleje, makaron, herbata i słodycze. Zebrana żywność zostanie przeznaczona na potrzeby noclegowni
prowadzonej dla bezdomnych mężczyzn przez Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta przy ul.

św. Anny, natomiast słodycze trafią do świetlicy środowiskowo terapeutycznej „Świetlik” Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Od 1 października do 30
kwietnia w budynku przy
ul. św. Anny funkcjonuje noclegownia i ogrzewalnia prowadzona przez
brzezińskie koło Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta. 14-łóżkowa noclegownia dla bezdomnych mężczyzn czynna
jest od godz. 18.00 do godz.
8.00 następnego dnia. Bezdomni poza łóżkiem z pościelą mają zapewniona dwa
ciepłe posiłki, nową i używaną odzież na przebranie, bieliznę i obuwie, środki czystości, środki higieny osobistej oraz pomoc
opiekuna. Miasto Brzeziny

dzięki podpisanej umowie
ma do dyspozycji 10 łóżek,
za które płaci 8,5 tys. miesięcznie. W ubiegłym tygodniu z noclegowni korzystało 7 mężczyzn, z których 4 było mieszkańcami
Brzezin. Osoby mogą korzystać z noclegowni tylko
pod warunkiem, że są trzeźwe. Nietrzeźwi (do 1 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) mogą skorzystać
z funkcjonującej całodobowo ogrzewalni. Tutaj jednak
nie ma łóżka, które do czasu wytrzeźwienia zastępuje
krzesło. Osoby korzystające
z ogrzewalni mogą liczyć na
gorącą zupę, herbatę i suchy
prowiant.
W budynku przy ul. św.
Anny świadczone są także usługi łaziennicze, z których mogą korzystać zarówno bywalcy noclegowni

Joanna Kędzia – Kamińska
odznaczona brązowym krzyżem
„Za zasługi dla ZHP”
Brązowy krzyż może być nadany instruktorom ZHP
w stopniu co najmniej podharcmistrza, którzy są naturalnymi liderami swoich środowisk, kształtującymi, niezależnie od pełnionej funkcji,
poszanowanie dla wartości płynących z Prawa Harcerskiego będących wzorami
do naśladowania dla innych
za systematyczną i skuteczną pracę motywacyjną. Nie
jest to pierwsze odznaczenie
komendantki brzezińskiego
Hufca, która tę funkcję sprawuje od 4 lat. We wrześniu
2017 r. Joanna Kędzia-Kamińska otrzymała srebrną odznakę „Zasłużony dla Chorągwi
Łódzkiej”. Odznaczona wywodzi się z rodziny o tradycjach
harcerskich. Mama Barbara
była wieloletnią komendantką

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ



 sobotę 1 grudnia podczas zjazdu zwyczajnego Chorągwi Łódzkiej Związku
W
Harcerstwa Polskiego w Łodzi komendant Hufca ZHP w Brzezinach podharcmistrz
Joanna Kędzia-Kamińska odznaczona została brązowym krzyżem „Za zasługi dla
ZHP”. Krzyż „Za zasługi dla ZHP” jest najwyższym wyróżnieniem organizacyjnym
ZHP, które ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Hufca, tata Wojciech także był
zaangażowany w pracę harcerstwa, podobnie jak dziadkowie Barbara i Czesław Kędzia.
Sukcesy w harcerstwie odnosi
także jej brat Grzegorz Kędzia,
który również był komendantem brzezińskiego hufca.
Prywatnie Joanna jest żoną
Radosława Kamińskiego

kierownika sklepu w Łodzi,
z którym ma trójkę dzieci: 4letnia Zuzię, blisko 3-letniego
Kubę oraz 11 – miesięcznego
Adasia. Z zawodu jest specjalistą ds. BHP, aktualnie powoli wraca do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka.
Trzeba także dodać, że rodzina ją bardzo wspiera w działaniach na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego. „Nadanego
Krzyża nie traktuję, jako mój
osobisty sukces. Jest to zasługa całej społeczności harcerskiej działającej w Brzezinach.
Bez wspólnej pracy nie osiągnęlibyśmy tak wiele – mówi
phm. Joanna Kędzia-Kamińska. ZHP w Brzezinach skupia ok. 150 harcerzy z Brzezin,
Koluszek i Lipin. Gratulujemy
sukcesu.

 GK

Podczas akcji udało się zebrać blisko 100 kilogramów artykułów spożywczych FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
oraz ogrzewalni, jak i osoby z zewnątrz. Mężczyźni
mogą się wykąpać w gorącej

wodzie, ogolić, dokonać
prania odzieży, a w przypadku braku ubrania mogą

nawet otrzymać odzież adekwatną do pory roku. 
 GK

Klubokawiarnia „Balonik Kids Cafe”



 d początku października na parterze bloku przy ul. Moniuszki 14/16 w Brzezinach
O
funkcjonuje klubokawiarnia edukacyjna dla dzieci. Klubokawiarnia „Balonik Kids
Cafe” łączy miejsce kreatywnych warsztatów dla dzieci z miejscem relaksu przy dobrej książce i pachnącej kawie dla rodziców.

Jej nazwa związana jest
z dziećmi i ulubioną dziecięcą zabawką, jaką jest balonik. Klubokawiarnia „Balonik Kids Cafe” powstała
z pasji do dzieci, dobrej edukacji i wspólnych chwil. Dzieci mogą u nas uczyć się bawiąc, a rodzice znaleźć odrobinę czasu dla siebie. - mówi
Katarzyna Rutkowska, która
klubokawiarnię prowadzi razem z Katarzyną Dens. Klubokawiarnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 70
tys. zł w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” prowadzonego przez Stowarzyszenie
Mroga w Koluszkach. Na powierzchni 66 metrów kw. powstała sala warsztatowa, łazienki oraz niewielka kawiarenka. Od poniedziałku do
piątku w godzinach od 11.00
do 19.00 w klubokawiarni

odbywają się zajęcia i warsztaty dla dzieci. Funkcjonują m.in. warsztaty kulinarne, eko-twórcze, florystyczne,
z rysunku i malarstwa, zajęcia
sensoryczne i umuzykalniające dla maluchów, fitness, zajęcia teatralno-aktorskie, zajęcia
z języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna, a nawet warsztaty z szycia czy też warsztaty stolarskie.
Warsztaty przewidziane są
dla dzieci w wieku od roku
do kilkunastu lat, a liczebność
w grupie z reguły nie przekracza 10 osób. Cena jednorazowych godzinnych zajęć waha
się od 15 zł (języka angielski)
do 39 zł (warsztaty kulinarne, w cenie produkty do przyrządzenia potraw). Sporym
zainteresowaniem cieszy się
„Akademia zdrowych smaków”, w której dzieci oprócz
tego, że maluchy gotują, poznają także zasady zdrowego odżywiania. Prowadzi je
doświadczona dietetyczka,
szczęśliwa eko-mama pełna

indywidualności, twórcza
i kreatywna Kurka Domowa
na szpilkach, a przygotowywane potrawy są na bazie naturalnych roślinnych produktów. Wyszukaną propozycją są
również warsztaty stolarskie,
na których dzieci majsterkują w drewnie oraz zajęcia plastyczne rozwijające kreatywność naszych dzieci. Nowością
w naszym regionie są zajęcia
sensoryczne, czy umuzykalniające dla najmłodszych stymulujące zmysły, dające możliwość doświadczania świata, poznawania własnego ciała
i odczuwania. Z kolei w soboty odbywają się zajęcia okazjonalnie wynikają np. z okazji
zbliżających się świąt, a także
przyjęcia okolicznościowe np.
urodziny.
W klubokawiarni funkcjonuje także bufet, w którym rodzice mogą nabyć kawę lub
herbatę oraz ciasto i smakołyki z roślinnej pracowni cukierniczej.
 GK
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Spokojnego i rodzinnego czasu
oraz duchowych przeżyć na czas
Narodzin Jezusa Chrystusa,
oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku
życzą

ksiądz Marek Balcerak
i ksiądz Piotr Górski,
duszpasterze Parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny w Brzezinach.

FOT.PIXABAY.COM

Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą……
Drodzy Parafianie i Sympatyczny kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów
Słowa tej pięknej i starej polskiej kolędy nabierają szczególnego znaczenia właśnie w tym roku
kiedy obchodzimy 100-lecie Niepodległości Polski. Kolęda ta była śpiewana przez naszych Rodaków
w chwilach trudnych: podczas zaborów, przez syberyjskich zesłańców,
w hitlerowskich obozach i sowieckich łagrach… Ale także w chwilach radości i chwały.
Śpiewał ją na Watykanie także św. Jan Paweł II.
Wyraża ona prośbę aby Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas
swoim błogosławieństwem ogarnęło i naszą Ojczyznę - Polskę!
Tego błogosławieństwa w imieniu swoim i całej wspólnoty franciszkanów,
chcemy także życzyć Parafianom i Sympatykom. Wszystkim bliskim,
współpracownikom i tym, którym na sercu leży dobro Kościoła i naszej Ojczyzny.
Po staropolsku łamiąc się opłatkiem, symbolem miłości, życzymy zdrowia i ludzkiej życzliwości.
Niech nadchodzący Nowy 2019 Rok będzie dla nas wszystkich czasem prawdziwie błogosławionym.

o. Damian ofm
gwardian i proboszcz

FOT.PIXABAY.COM

Na święta Narodzenia Pańskiego życzymy:
niech pamiątka i doświadczenie przychodzącego do nas Boga,
rozjaśni mroki codzienności i przepełnia nas
„świadomością, że On nigdy nie zostawia nas samych”;
niech „W mocy Bożego Ducha” wlewa w nasze serca nadzieję,
która potrafi dostrzec radość rodzącą się w bólach i smutku.
Niech troska o pokój wejdzie na drogę jedności i braterstwa.
Duszpasterze parafii Podwyższenia Św. Krzyża.

FOT.PIXABAY.COM

REKLAMA

Niech w naszych domach zagości mądrość i zgoda,
uśmiech i dostatek.
Niech przez cały rok nie braknie miłości!
Zdrowych Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym roku
członkowie, sympatycy
i Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości
w Brzezinach

FOT.PIXABAY.COM

życzą
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27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W

orkiestrę będzie można przekazać do specjalnych skarbon, które już wkrótce trafią
do różnych instytucji.
W tym roku WOŚP gra
dla dzieci małych i bez focha
- na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych – placówek z oddziałami II oraz III stopnia
referencyjności, czyli takimi, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz
udzielić pomocy medycznej
najciężej chorym dzieciom.
W Polsce funkcjonuje blisko

niedzielę 13 stycznia odbędzie się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Tradycyjnie w Brzezinach zagrają dwie orkiestry. Od rana datki
do puszek zbierać będzie 45 wolontariuszy rekrutujących się do sztabu
zawiązanego w Muzeum Regionalnym w Brzezinach.

Drugi sztab zawiązał się
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Brzezinach, a jego 31 wolontariuszy rekrutuje się spośród
uczniów i absolwentów tej
szkoły. Tradycyjnie zbiórka
prowadzona przez sztab zawiązany przy szkole muzycznej zakończy się koncertem,
po którym zorganizowana

zostanie licytacja gadżetów
WOŚP.
Sztab przy Muzeum Regionalnym zaprasza do ogrodu
na godz. 17.00. Podczas trzygodzinnej imprezy na scenie charytatywnie wystąpią
rodzime zespoły m.in. Iness, Co noc, Pilage. Dla dzieci przygotowano warsztaty z bączkiem – dziecięca

zabawką, wokół której kreci się tegoroczny finał. Nie
zabraknie wypiekanego na
miejscu chleba, licytacji różnych przedmiotów, gorących
potraw oraz dobrej zabawy.
Warto dodać, że finał WOŚP
po raz drugi jest organizowany przez społeczny komitet zawiązany przy Muzeum Regionalnym. Datki na

50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie
ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy

wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

 GK

„Brzezińskie drogi do
niepodległości”



 o najmniej do wiosny, a właściwie do remontu planowanego wiosną w sali
C
wystawienniczej Muzeum Regionalnego w Brzezinach można oglądać wystawę pt.
„Brzezińskie drogi do niepodległości”.

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wystawę obejrzeli uczniowie jednaj z klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Jest to wystawa kończąca obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
Jako pierwsi wystawę obejrzeli
uczniowie jednaj z klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach, którzy na wernisaż
przyszli już w piątek 14 grudnia wraz z dyrektorem Zbigniewem Zielińskim. Jest to
wystawa kończąca obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W brzezińskim muzeum rocznica rozpoczęła się na
początku marca od promocji
książki Grzegorza Panka przewodniczącego Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny pt.
„Motocyklem w poszukiwaniu idei”. Grudniowa wystawa
jest ostatnim akordem obchodów setnej rocznicy.

„Poprzez tę wystawę chcieliśmy pokazać, że brzezinianie
od zawsze byli patriotami, nie
czekali z założonymi rękoma
ale walczyli o niepodległość.
Wybierając eksponaty skupiliśmy się na działalności mieszkańców Brzezin na przełomie XIX i XX wieku, do roku
1918. Punktem finalnym jest
udział brzezinian w wojnie
polsko-bolszewickiej, w której
uczestniczyło aż 100 mieszkańców Brzezin, potwierdzając, że są godowi zapłacić najwyższą cenę za wolność ojczyzny” - mówi Paweł Zybała
dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Wśród
prezentowanych eksponatów

są plansze poświęcone straży ogniowej, której pierwszy oddział w Brzezinach powstał w 1897, a oficjalnie po
rejestracji rozpoczęła działać w 1902 roku. Inna dotyczy powstania w 1915 roku
na ziemi brzezińskiej harcerstwa za sprawą Franciszka Gąsiorka. Jeszcze inna powstałej w 1916 roku utworzonemu gimnazjum, jako szkoły
macierzy polskiej, której koło
w Brzezinach zawiązało się 10
lat wcześniej.
W Brzezinach od 1915
roku funkcjonowało Towarzystwo Dobroczynności,
a także strzelcy brzezińscy
uznawani za wybijająca się

jednostkę w okręgu łódzkim,
o czym może świadczyć artykuł prasowy o ich zwycięstwie
w marszu kadrówki. Brzezinianie uczestniczyli w rozbrajaniu Niemców w 1918 roku.
Józef Mróz, Zygmunt Karczewski, Antoni Hetman i Julian Grobelny to najbardziej

znane nazwiska z tego okresu.
Na wystawie prezentowane
są unikatowe zdjęcia uczestników wojny. Zbiory muzeum wzbogacili sami brzezinianie np. Grzegorz Kędzia
udostępnił replikę munduru swojego pradziadka Władysława Ciesielskiego, a także

jego wojskowe dokumenty. Na wystawie pojawiają się
nazwiska brzezinian, których
potomkowie wciąż mieszkają w Brzezinach. Chociażby z tego powodu warto na
chwilę wejść i zobaczyć tę wystawę.

 GK

Edukacja i aktywizacja bezrobotnych



Urząd Skarbowy w Brzezinach, współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy
w Brzezinach w zakresie edukacji i aktywizacji osób bezrobotnych i przyszłych
przedsiębiorców przeprowadził szkolenie.

Po zidentyfikowaniu problemów i trudności związanych z przyznawaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
z uwzględnieniem prawa
do odliczenia podatku VAT
od zakupów finansowanych z dotacji na spotkaniu
z pracownikami Urzędu
Skarbowego i Powiatowego
Urzędu Pracy, które odbyło

się 10 grudnia można było
przeprowadzić szkolenie.
11 grudnia w sali Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach pracownicy brzezińskiej skarbówki przeprowadzili szkolenie dla osób
bezrobotnych ubiegających
się o wypłatę przedmiotowych dotacji.
Podczas szkolenia prac ow n i c y Pow i atowe go

Urzędu Pracy omówili warunki niezbędne do uzyskania dotacji, natomiast
pracownicy Urzędu Skarbowego przedstawili informacje na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej, form opodatkowania
(w tym zasad rejestracji do
VAT) oraz założeń konstytucji biznesu.
 GK
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Egzamin na kolejne stopnie szkoleniowe kyu

7

grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach odbył
się egzamin na kolejne stopnie szkoleniowe kyu. Do egzaminu przystąpiło 78
adeptów Akademii Sztuk Walki Fight & Win z sekcji Brzeziny, Jeżów, Różyca,
Ujazd i Rokiciny Kolonia.

Egzamin przeprowadził Shihan Krzysztof Borowiec polski karateka stylu Kyokushin
posiadający 5 Dan, wieloletni
działacz sportowy, trener Polskiej Kadry Narodowej Karate Kyokushin. Krzysztof Borowiec obecnie prowadzi kilkadziesiąt klubów Shinkyokushin
(WKO) kierowanych przez
shihan Kenji Midori 7 Dan
osobistego ucznia sosai Masutatsu Oyamy. Wśród zawodników egzamin wzbudził wiele
emocji. Aż ośmioro z nich zdało egzamin z wyróżnieniem,
przeskakując w ten sposób po
2 pagony. Najlepszymi okazali się: Wiktor Góralczyk 5 lat,

Kacper Jóźwik 8 lat, Mateusz
Markowski 12 lat, Maja Gruchała 11 lat, Piotr Chojnacki
10 lat, Gabriela Głąb 16 lat oraz
Martyna Bączyk 16 lat, która była uczestniczką z najwyższym zielonym pasem.
Z wyróżnieniem zdał także najstarszy uczestnik egzaminu 58-letni Waldemar Waltratus, który trenuje w Akademii Sztuk Walki Fight & Win
już drugi rok. Najmłodszym
zawodnikiem, który przystąpił
do egzaminu był 4 letni Adam
Zwoliński. Egzamin składał
się m.in. z prezentacji Kata,
Kihon (technik), ćwiczeń siłowych i sprawnościowych. Do

egzaminu uczestników przygotowywał Sensei Krzysztof Derach 2 Dan i Sensei Róża Derach-Gardocka 1 Dan. Wszystkim uczestnikom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów
na arenie ogólnopolskiej oraz
międzynarodowej i oczywiście
stopni mistrzowskich. Warto
dodać, że ostanie w tym roku
mikołajkowe zawody, które
odbyły się w Kielcach 1 grudnia zawodnicy Akademii Sztuk
Walki Fight & Win zakończyli z wywalczonym przez Witolda Sobolewskiego mieszkańca
Brzeziny srebrem w kategorii
open kumite mężczyzn. 
 GK

Krzysztof Borowiec polski karateka stylu Kyokushin posiadający 5 Dan FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej i oczywiście stopni mistrzowskich FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Zimowe skrzaty w urzędzie
Nietypowy wystrój holu Urzędu Miasta Brzeziny przygotowały w tym roku nauczycielki Przedszkola nr 3 w Brzezinach. Justyna Dziubińska,
Justyna Pawlak i Aleksandra

Antosiak przygotowały zimową krainę.
Kilka skrzatów siedzących
na drewnianych pniach w zimowej scenerii informuje petentów brzezińskiego

magistratu o nadchodzących
świętach. Jest nawet domek
skrzatów i stare narty. Za sprawą zimowej scenerii w holu
zrobiło się świątecznie.
 GK

REKLAMA

To miejsce na Twoją
reklamę
46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

Wystrój holu przygotowały w tym roku nauczycielki Przedszkola nr 3 w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Rozwój miasta jest moim priorytetem – rozmowa z Iloną Skipor, Burmistrz Miasta Brzeziny
 CIĄG DALSZY ZE STR. 1
 G: Trzeci akcjonariusz
M
Communal Service złożył
już rezygnację. Jaki będzie
pani kolejny ruch w sprawie spółdzielni? Pytam,
ponieważ w tzw. „mieście”
mówi się, że w zamian za
rezygnację trzeciego akcjonariusza zażądano od pani
podpisania czegoś w rodzaju gwarancji nietykalności
dla obecnego prezesa.
– IS: Pojawił się taki dokument, który przedłożono mi
do podpisu. Dokument zakładał gwarancję nietykalności nie tylko prezesa, ale również całej załogi Communal
Service. Gdybym go podpisała, wytworzyłby się układ
dość kontrowersyjny, ponieważ ja nie jestem gwarantem integralności spółki. Ja
swoją deklarację złożyłam
wcześniej, nigdy nie miałam
również zamiaru likwidować spółdzielni ani zwalniać
pracowników. Nigdy z moich ust takie słowa nie padły,
więc nie rozumiem, skąd takie obawy, że zaraz zlikwiduję spółdzielnię, wyrzucę pracowników na bruk i pozbędę
się prezesa. Oczywiście, było
dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że zmiana prezesa
nastąpiła w chwili, kiedy było
już wiadomo, że zostałam
burmistrzem – ta decyzja i ta
uchwała zostały podjęte 15 listopada, więc te czynności
prawne odbywały się niejako
za moimi plecami. A ja sądziłam, że będę mogła uczestniczyć w tak ważnych zmianach strukturalnych. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt,
że drugim udziałowcem jest
gmina Rogów, i to wójt gminy Rogów wspólnie z ustępującym burmistrzem podjęli tę
uchwałę. Próbuję w tej chwili sprawę wyjaśnić, jest na etapie rozpatrywania przez obsługę prawną spółdzielni
i urzędu miasta.
MG: Czyli nie podpisała
pani tego dokumentu?
– IS: Nie podpisałam tego dokumentu i nie podpiszę, ponieważ nie mam zamiaru
działać pod presją, a przede
wszystkim nie lubię być zmuszana do czynności, które nie
tylko nie przynoszą żadnych
skutków, ale wręcz budzą powszechny społeczny sprzeciw.
 M G: Jak wygląda w tej
chwili akcjonariat spółdzielni?
– IS: Dwa udziały wykupiła osoba fizyczna, pracownik spółki, natomiast miasto

Brzeziny i gmina Rogów mają
po 49 procent.
 MG: Jak przedstawia się
sytuacja pozostałych spółek miejskich? Dotychczasowy prezes PEC został
odwołany z funkcji. Tzw.
opinia publiczna spodziewała się również, że wykona pani jakiś spektakularny ruch w kwestii TBS
i nie tylko tam. Można zaryzykować twierdzenie, że
niektórzy żądają od pani
urządzenia prawdziwej
„jatki” na kluczowych stanowiskach w mieście. To
uprawnione roszczenia?
– IS: W związku z tym, iż docierały do mnie intensywne sygnały, że PEC znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, podjęłam decyzję
o odwołaniu rady nadzorczej
i prezesa. Sytuacja finansowa
PEC jest zadziwiająca, z uwagi na fakt, że tak stabilna do
pewnego czasu spółka obecnie boryka się z problemami
finansowymi. Głównie świadomość tego stanu była podstawą mojego działania, jak
również to, że w radzie nadzorczej zasiadały osoby, które
nie były w ogóle z Brzezinami związane. Uczestniczyłam
również w zebraniu z załogą
PEC, która dobitnie opowiedziała się za podjęciem tych
działań. Jeżeli chodzi o TBS,
odwołałam radę nadzorczą i mam nadzieję, że nowa
rada nadzorcza będzie działała w kierunku dokończenia przez obecną panią prezes rozliczenia, czyli sporządzenia bilansu spółki. Kiedy
go przeanalizuję, będę myślała o konkretnych decyzjach.
Oczywiście, ja znam sytuację
w tzw. mieście i kategoryczne
opinie, że powinnam zacząć
od „ścinania głów”. Genezy
takich oczekiwań należy chyba szukać w posunięciach poprzedniego burmistrza, który utrudniał radnym komunikację z prezesami spółek.
Jednak w tej chwili, żeby podejmować właściwe decyzje,
muszę przede wszystkim rozeznać sytuację. Moje decyzje nie mogą być krzywdzące
ani dla pracowników jednostek podległych i spółek, ani
dla mieszkańców.
 MG: Czyli sytuacja prawno-finansowa TBS jest stabilna?
– IS: Tego nie mogę z całą stanowczością stwierdzić, ponieważ jeszcze nie mam bilansu spółki, a rada nadzorcza pracuje dopiero od

tygodnia. Mam nadzieję, że
do końca roku sytuacja finansowa TBS zostanie przynajmniej oszacowana, wtedy będę mogła stwierdzić, jak
się przedstawia stan finansowy spółki.
 MG: Prezesi spółek dostali
nagrody za poprzedni rok?
Ta sprawa mocno bulwersowała radnych, mieszkańców i pracowników spółek.
– IS: Z moich ustaleń wynika,
że dostali, natomiast kontrowersje wśród mieszkańców
i radnych budził fakt, że przyznano im tak wysokie nagrody w sytuacji, kiedy spółki
nie są w dobrej kondycji. No,
może oprócz ZUK.
 MG: Jakie to były sumy?
– IS: W przedziale od 16 do
30 tys. złotych.
 MG: Rozumiem, że pracownicy spółek też dostali
nagrody za poprzedni rok?
– IS: Nagrody dostała załoga ZUK. Pracownicy PEC nie
otrzymali nagród, nie wiem
jaka jest sytuacja w TBS, ponieważ, niestety, przepływ
informacji pomiędzy radą
a prezes TBS był mocno zaburzony.
 MG: Po rozpoznaniu sytuacji i pierwszych ruchach
personalnych posiada pani
już bardziej sprecyzowane
plany odnośnie funkcjonowania spółek miejskich
w najbliższej kadencji?
– IS: Mam takie plany, ale
w tej chwili nie chciałabym
informować o nich opinii
publicznej, ponieważ – jak
wszystkie plany – mogą ulec
zmianie, a nie chciałabym
wprowadzać mieszkańców
w błąd.
 MG: Procedury konkursowe na niektóre kluczowe
stanowiska w mieście są
już w toku. Wyjdzie pani
naprzeciw oczekiwaniom
niektórych mieszkańców
w kwestii zatrudniania wyłącznie „swojaków- brzeźniaków”, co jest zawsze
podnoszone w przestrzeni medialnej, czy raczej
rozstrzygać będą głównie
kompetencje i doświadczenie?
– IS: Tak, pojawiły się ogłoszenia w związku z rezygnacją z pracy pani skarbnik,
która złożyła podanie o rozwiązanie stosunku pracy za
porozumieniem stron, które przyjęłam, dlatego pojawił się konkurs. Wynika to
z ustawy, natomiast podtrzymuję deklarację z mojego programu wyborczego, że

w przypadku ogłoszenia jakichkolwiek konkursów, nie
tylko na stanowiska kierownicze, ale i urzędnicze, przy
jednakowych kwalifikacjach
pierwszeństwo będą mieli zawsze mieszkańcy Brzezin.
 M G: Opinia publiczna,
głównie na portalach społecznościowych, daje również wyraz swojemu rozczarowaniu odnośnie dynamiki zmian, które pani
obiecała w kampanii. Niektórzy spodziewali się, że
natychmiast pełną parą
ruszy pani do odkręcania
nieudanych posunięć poprzedniej władzy.
– IS: Trudno jest po trzech tygodniach urzędowania jednoznacznie stwierdzić, że
można dać wyraz jakiemukolwiek rozczarowaniu. Przejęcie urzędu, rozpoznanie
struktury zarządzania miastem i wszystkich zależnych
obszarów nie jest tak proste jak się niektórym wydaje.
Wymaga to ogromnej pracy
i czasu, natomiast zapewniam
mieszkańców, że nieustannie pracuję nad procedurami, które na pewno spowodują to, że sytuacja miasta
będzie ulegała stopniowemu uzdrowieniu – niektóre
umowy, budzące wątpliwości moje, jak również prawników, zostały już rozwiązane. Odnośnie dalszych rozstrzygnięć, potrzebuję więcej
czasu, ponieważ jestem wciąż
na etapie przejmowania urzędu i sporządzania nowego regulaminu, na etapie prac nad
nową strukturą organizacyjną. Mam nadzieję, że kluczowe decyzje zapadną po nowym roku, po uchwaleniu
budżetu, po ustabilizowaniu
wszystkich sytuacji, które budzą moje wątpliwości.
 M G: A propos sytuacji,
które budzą kontrowersje
– dostała pani od poprzedniej władzy w spadku park
zrewitalizowany za ogromne pieniądze, a w nim
m.in. fontannę, jaz i to, co
zostało po PAS. Co z nimi?
– IS: Fontanna jest w tej chwili zmagazynowana. Był to zakup w mojej ocenie niepotrzebny i nieuzasadniony, po
prostu niegospodarność, ponieważ nie przygotowano zaplecza technicznego, które
umożliwiałoby montaż takiej
fontanny w miejskim stawie,
tym bardziej że przewidziany
był przegląd jazu i spuszczenie wody w stawie. Odnośnie jazu, jak już wyjaśniałam

na sesji, do maja zostaną wykonane wszystkie naprawy
wynikające z protokołu kontrolnego. Jeżeli chodzi o PAS,
każdy widzi jak to wygląda.
Była to całkowita porażka,
może założenie budowy PAS
było szczytne, natomiast brak
konserwacji i jakiegokolwiek
zainteresowania ze strony
władzy skończyły się tak jak
widać: totalną ruiną. Trwałość projektu już się skończyła, więc wydaje mi się, że
nie będziemy szli w kierunku reaktywowania PAS, wolałabym skupić się na budowie
placu zabaw dla dzieci, który jest w tym miejscu bardziej
potrzebny. Natomiast mam
nadzieję, że kiedy dokładnie
zapoznamy się z dokumentacją, wyjaśnią się również kontrowersje związane z budową
PAS.
 MG: No i mityczna już toaleta w parku
– IS: Wielokrotnie artykułowałam na sesjach, że parkowa toaleta nie spełnia nawet
takich wymogów, aby można
było nazwać ją toaletą z prawdziwego zdarzenia. Przygotowana jest już dokumentacja
projektowa i będziemy działać w kierunku przeniesienia
tego obiektu w takie miejsce,
by można było podłączyć go
do kanalizacji i wody. Mam
nadzieję, że te prace zostaną
wykonane już na wiosnę, ponieważ środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie 2018. Nie doszło do realizacji przedsięwzięcia z uwagi
na fakt, że park jest objęty
trwałością projektową, ponieważ był finansowany z użyciem środków zewnętrznych..
 MG: Co pani powie mieszkańcom np. Piłsudskiego
i Mickiewicza, kiedy znów
dojdzie do zalania miasta?
Jak ma się sprawa z zapowiadanym projektem by-passa?
– IS: Projekt by-passa nie był
moim projektem, tylko mojego poprzednika. Natomiast
jest to sprawa, która bardzo
leży mi na sercu. Wielokrotnie podnosiliśmy tę kwestię
na sesjach, począwszy od remontu kanału, który zakończył się fiaskiem. W mojej
ocenie należy wypracować
projekt budowy nowego kanału, który odwodni miasto. Na ten problem składa
się kilka czynników, ponieważ np. „osiedle kwiatowe”
w ogóle nie posiada odwodnienia, więc wody opadowe
spływają do centrum miasta

z ogromnego obszaru. Sytuacja, kiedy przekrój kanału
został zwężony do szerokości 560 mm, powoduje, że nie
jest on w stanie odebrać takiej ilości wody. Ta tak zwana
„zlewnia” jest o wiele większa
niż się wydaje, ponieważ to
nie tylko ulica Sienkiewicza,
jest jeszcze Okrzei, Reformacka, Przechodnia, jest ulica Staszica – wody opadowe
zbierają się w jednym punkcie i to powoduje zator.
 MG: A do pierwszych ulew
może dojść już w kwietniu.
Ma pani jakiś plan, żeby
zapobiec ponownym podtopieniom miasta?
– IS: Na pewno dołożymy
wszelkich starań, żeby zapewnić drożność kanalizacji.
Będziemy zlecać ustawiczne czyszczenie kanalizacji
deszczowej i studzienek, bo
piach, który zalegał w okolicy też powodował, że studzienki były pozapychane.
Czy te tymczasowe działania natychmiast przyczynią
się do poprawy sytuacji, trudno przewidzieć. Będziemy
się starać o dofinansowanie
na budowę nowego kanału, ponieważ wyremontowanie tego, co jest teraz, jest niemożliwe technicznie. Dotychczasowy kanał został zalany
taką ilością betonu, że każda
ingerencja w jego strukturę
będzie powodowała lawinowy wzrost kosztów.
 MG: Jako radna była pani
wyczulona m.in. na kwestie lekceważenia głosu
mieszkańców przez struktury władzy lokalnej. Teraz ma pani okazję przyjąć
na siebie impet oczekiwań
i pretensji mieszkańców.
Łatwa ta pełna otwartość
nie jest, zgodzi się pani?
– IS: Nie jest łatwa rzeczywiście, ale jestem przekonana, że tylko bezpośredni dialog z mieszkańcami da nam
narzędzia do uruchomienia
działań pozwalających realnie określić ich potrzeby,
w które do tej pory władza
samorządowa nie wsłuchiwała się w zadowalający sposób. Mam tu na myśli również potrzeby radnych, które dotąd nie były dostatecznie
brane pod uwagę. Aby komunikacja na linii mieszkańcy –
burmistrz – radni była konstruktywna i transparentna,
zamierzam w niedługim czasie utworzyć „social-media”
w CPiK, które będą czymś na
kształt kanału informacyjnego łączącego mieszkańców ze
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mną i z urzędnikami. Wówczas stworzymy możliwość
dialogu bezpośredniego ze
wszystkimi mieszkańcami,
o którym marzę, ponieważ
niestety nie jestem w stanie
wysłuchać wszystkich mieszkańców od razu, to fizycznie
niemożliwe.
 MG: Słyszałem, że mieszkańcy mają jednak wrażenie, że pani jest w stanie
i odwiedzają panią bardzo
często?
– IS: Odwiedzają, co mnie
bardzo cieszy, spotykam się
z nowym wyzwaniem.
 M G: O czym chcą przede wszystkim rozmawiać
z panią mieszkańcy?
– IS: Zazwyczaj o codziennych ludzkich bolączkach:
braku mieszkań, stanie dróg
i chodników, a także na przykład gospodarce odpadami.
 M G: Podtrzymuje pani
swój pomysł rozwiązania
problemu mieszkaniowego z kampanii? (rozwój
mieszkalnictwa w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
i tzw. „domy modułowe” –
przyp.red.)
– IS: Tak, podtrzymuję w całej rozciągłości. Wierzę, że to
jest pomysł jak najbardziej
możliwy do realizacji, ponieważ największym problemem jest brak mieszkań socjalnych, z tego powodu cierpimy najbardziej. Jest jeszcze
problem stanu technicznego
kamienic, pozostawia on wiele do życzenia. W przypadku
remontu takiej kamienicy nie
ma możliwości czasowej relokacji mieszkańców, bo nie
ma gdzie ich wyprowadzić.
To jedno z zadań priorytetowych, na którym chciałabym
się skupić.
 M G: Wpuści pani kolejnych deweloperów do miasta?
– IS: Biorąc pod uwagę, że
głód mieszkaniowy dotyczy najuboższej części społeczeństwa, podejrzewam, że
większości tych osób nie będzie stać na zakup mieszkania od dewelopera, mają tu
też znaczenie warunki kredytowania. Dlatego wolałabym
się skupić raczej na budownictwie socjalnym – mamy
działki na to przeznaczone
i można byłoby zabezpieczyć
te potrzeby mieszkańców.
Mam na myśli przede wszystkim te obszary miasta, które
pod kątem stanu technicznego budynków są szczególnie
zdegradowane.
 MG: Kiedy można się spodziewać pierwszych pani

decyzji odnośnie budownictwa socjalnego?
– IS: Po przygotowaniu strategii rozwoju miasta, nad którą będziemy pracować od
nowego roku. Wierzę, że do
marca uda nam się tę strategię uchwalić, a pracę możemy
zacząć w połowie roku.
 MG: Nie po raz pierwszy
użyła pani słowa „my”. Rozumiem, że zbudowała
już pani w urzędzie zespół
kompetentnych urzędników i doradców, zintegrowane zaplecze, które będzie razem z panią
realizować te wszystkie zamierzenia?
– IS: Mówiąc „my”, mam na
myśli nie tylko urzędników,
ale przede wszystkim radnych, którzy również dysponują szeroko pojętą wiedzą.
Natomiast przy realizacji projektu strategii miasta współpracuję z urbanistami, którzy pomogą zagospodarować określone przestrzenie
w taki sposób, żeby udało się
pomyślnie wkomponować je
w tkankę miasta. Będziemy
musieli również sięgnąć po
pomoc profesjonalnych firm,
które będą mogły nam w tej
materii doradzić.
 MG: Silnie identyfikuje się
pani z radą miasta. Tymczasem już na pierwszej
sesji radni podjęli kontrowersyjną wizerunkowo decyzję. Dobrym pomysłem
było podniesienie podatków dla lokalnych przedsiębiorców tak „na dzień
dobry”?
– IS: Ja zaproponowałam podatki w takiej wysokości, jaka
została przedstawiona na sesji. Uważałam, że to dobre
rozwiązanie, bo podatki można skutecznie podnosić tylko wtedy, gdy podwyżka naprawdę przyniesie wymierny
skutek. Natomiast radni zdecydowali inaczej – uważali, że
podniesienie podatków dla
określonej grupy podatników
nie wpłynie znacząco na budżety przedsiębiorstw i to oni
zadecydowali o stawce tych
podatków.
 M G: To była inicjatywa radnych z pani bloku.
Konsultowali z panią kwestię podniesienia tych podatków już na pierwszej
sesji?
– IS: Konsultowaliśmy, ja
miałam swoje zdanie, padła inna propozycja, radni uchwalili, więc cóż mogę
więcej powiedzieć? Radni są
samodzielni i odpowiadają
przed mieszkańcami.
 MG: Co pani zajmuje teraz

najwięcej czasu, jeśli chodzi o sprawy miasta?
– IS: W tej chwili najwięcej czasu zajmuje nam stan
techniczny dróg. Próbujemy
nad tym zapanować. Zleciłam wykonanie rozeznania
inżynierowi miasta tych ulic
w mieście i tych przestrzeni
publicznych, które są szczególnie zaniedbane, gdzie są
np. dzikie wysypiska śmieci. Bardzo leży mi na sercu
stan czystości miasta, łatanie
dziur i ogólnie stan techniczny dróg.
 MG: Rozumiem, że zostanie wyłoniony kompetentny wykonawca, który podejmie się ewentualnych
napraw tkanki drogowej?
– IS: Będzie kompetentny wykonawca, ponieważ nie zakładam realizacji półproduktów
przy pomocy półśrodków.
Chcemy skoncentrować się
na wykonawstwie rzetelnym,
zleconym firmie profesjonalnej, która podejdzie do zadania z należytą starannością.
Ostatnio rozwiązałam umowę na realizację skrzyżowania na Bohaterów Warszawy,
z uwagi na fakt, że czas wykonania inwestycji był ograniczony, a warunki atmosferyczne niesprzyjające. Ponadto, projekt zakładał tylko
cząstkowy remont tej ulicy,
a moje założenie jest takie, że
jeżeli robimy coś, to zrobimy
to dokładnie, na miarę oczekiwań mieszkańców.
 MG: Ale na to wszystko są
potrzebne pieniądze i to
będą pieniądze z budżetu miasta. Wie już pani jak
rozłożyć akcenty w przyszłorocznym budżecie, aby
społeczny wilk był syty,
a samorządowa kasa cała?
– IS: W marcu uwolnią się
środki z inwestycji, które były
realizowane w tym roku, więc
zgromadzimy pewną kwotę,
nie mogę na razie powiedzieć
jaka to będzie kwota, ale zapewne oscylująca w granicach półtora do dwóch milionów złotych. Będziemy
wspólnie z radnymi podejmować decyzje, jak priorytetowo rozdysponować te środki.
 MG: Zdążyła się już pani
zorientować jak wygląda
prawda w sprawie „legendarnego” gazu dla Brzezin?
– IS: W sprawie „legendarnego” gazu dopiero w tej chwili, po przejęciu dokumentów
z PEC po dymisji poprzedniego prezesa, wyszła na jaw
umowa z Polską Spółką Gazownictwa, która zakłada

doprowadzenie gazu jedynie
do PEC, PPSP i nowo remontowanego osiedla. Pominięta została strefa inwestycyjna,
której projekt nie zakłada budowy instalacji gazowej.
 MG: Jaki będzie pani ruch
w tej sprawie?
– IS: PEC jest w tej chwili nieprzygotowany do takiej operacji ani technicznie, ani finansowo. Jesteśmy na etapie
wyjaśniania kwestii wniosku
o dotację, po nowym roku
podejmiemy szereg spotkań
w tej materii, żeby zorientować się, jakie realne możliwości na wykorzystanie gazu
ma miasto – czy jest to inwestycja zasadna, czy nie będzie
budziła wielu kontrowersji,
ponieważ obszar objęty potencjalnym ugazowieniem
znajduje się na osiedlu, które
niedawno zostało wyremontowane. Chodzi tu o drogi,
o chodniki, o całą infrastrukturę. Mieszkańcy obawiają się sytuacji, w której najpierw robi się nawierzchnię,
a potem wprowadza się instalację podziemną. Dlatego
trzeba przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami i zorientować się, czy zdecydują
się ewentualnie składać wnioski o przyłączenie. Miasto nie
jest przygotowane do obioru
gazu dla gospodarstw indywidualnych z uwagi na brak
instalacji wewnętrznych, a te
instalacje są kosztowne. Dlatego wątpię, aby spółdzielnia,
która jest największym odbiorcą ciepła, mogła finansowo sobie z tym tematem
obecnie poradzić.
 MG: Czy umowa z PSG zakłada jakieś wiążące skutki inwestycyjne po stronie
miasta?
– IS: Nie znam jeszcze szczegółów tej umowy, będzie ona
przedmiotem analizy. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami PSG, wtedy dopiero określimy, jakie były założenia tej umowy.
 MG: Deklarowała pani wyrzucenie tzw. klauzul społecznych z postępowań
przetargowych prowadzonych przez miasto. Tymczasem w arcyważnym
przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta klauzula nadal
widnieje. Coś się zmieniło
w pani podejściu do problemu?
– IS: Nie zmieniło się, takie
spojrzenie na ten przetarg
wymusiła sytuacja panująca
na rynku gospodarki odpadami. Problem gospodarowania
odpadami jest problemem

nie tylko miasta, ale ogólnopolskim, a obserwując działania ościennych gmin czy
miast, można zauważyć, i jest
to bardzo dobitne, że ceny za
odbiór śmieci wzrastają i to
w lawinowy sposób. W Łodzi mamy stawkę już 12 zł,
w ościennych gminach stawki
oscylują między 14 a 16 zł za
segregowane śmieci. Przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami windują
takie ceny, że miasto mogłoby im nie sprostać. Skutkowałoby to podwyżką cen dla
mieszkańców, a ja nie chciałabym mieszkańcom na koniec roku zafundować takiego prezentu.
 MG: Pojawiły się głosy, że
ze względu na tę klauzulę
krąg potencjalnych zleceniobiorców mocno się zawęził.
– IS: To są domniemania.
Oczywiście, wiadomo o co
chodzi – taki przedsiębiorca funkcjonuje na naszym terenie. Osobiście, jako mieszkanka Brzezin, uważam, i takie też było moje założenie
programowe, że będę wspierać lokalną przedsiębiorczość.
I jako mieszkanka Brzezin
uważam, że umożliwienie
funkcjonowania firmie, która
zatrudnia mieszkańców Brzezin, jest całkowicie zasadne.
Po wtóre, jest to firma sprawdzona, więc wprowadzenie
klauzuli społecznej nie było
ani błędem, ani działaniem
na korzyść jakiegoś konkretnego lobby, wynikało wyłącznie z czystej pragmatyki.
 MG: Czyli rozumiem, że
jeśli pojawi się kontrahent, który będzie oferował lepsze warunki niż firma z Brzezin, to on wygra?
– IS: Oczywiście, jeżeli będzie spełniał kryteria zawarte w dokumentacji przetargowej, to nie ma przeszkód, aby
wygrał. Natomiast obecnie
firm spełniających te warunki jest mało, natomiast ceny,
które proponuje rynek, są
dla nas zbyt dużym obciążeniem. Tym bardziej, że mamy
sortownię, którą też trzeba
utrzymać.
 MG: No właśnie, mieszkańcy zwracają uwagę, że
sortownia na ulicy Łódzkiej powoli staje się bombą ekologiczną. Zamierza pani podjąć jakieś zdecydowane działania w tej
kwestii?
– IS: Wiem, że jest bombą
ekologiczną, bo sama wielokrotnie o tym mówiłam, artykułowałam zagrożenia, jakie
z tego tytułu mogą wynikać.
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Dlatego podjęliśmy konkretne działania, podpisaliśmy
umowę z firmą Eko-region,
która już wywiozła 600 ton
odpadów i będzie robiła to
systematycznie. Pozbyliśmy
się wszystkich odpadów bio,
które stanowiły źródło odoru w okolicach sortowni. Te
odpady nie nagromadziły się
tam w ciągu roku, to skutek
wieloletniego składowania.
W tym miejscu trzeba wspomnieć o kwestii samego segregowania, ponieważ większość mieszkańców zadeklarowała segregowaną zbiórkę
odpadów, natomiast ta segregacja w ogóle nie funkcjonuje. Chciałabym prosić mieszkańców, aby z większą troską
pochylili się nad tym, co zadeklarowali. Jeśli tych odpadów niesegregowanych będzie mniej, będzie łatwiej
z nich odzyskać materiał do
sprzedaży. Bo niestety, w tej
chwili gospodarka odpadami
słabo u nas funkcjonuje i musimy się temu przyjrzeć baczniej. Podejmiemy też czynności zmierzające do szerszej
kontroli nad sposobem segregacji odpadów. Mam nadzieję, że to też przyczyni się do
tego, że ta góra śmieci nie będzie się powiększała, a wręcz
przeciwnie.
 MG: Co ze smogiem? Są
takie miejsca w mieście,
np. ul. Przedwiośnie, gdzie
w miesiącach zimowych po
zmroku nie można otworzyć okna z obawy przed
uduszeniem. W kampanii
deklarowała pani skuteczne zachęcenie właścicieli
domów jednorodzinnych
do projektu instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz
z pompami ciepła. To jest
realne w Brzezinach? Nawet przy założeniu umorzenia kosztów instalacji
do 85%?
– IS: Tak, jest to możliwe, ponieważ wielu mieszkańców
podpisało już umowy wcześniej. W poprzedniej kadencji
był projekt OZE (odnawialnych źródeł energii – przyp.
red) i wydaje mi się, że jest on
realny. Natomiast ja bym położyła większy nacisk na zachęcanie właścicieli domów
jednorodzinnych do podłączania się do ciepła systemowego, czyli do naszej ciepłowni. Wydaje mi się, że
dobrą zachętą byłoby dedykowanie tym mieszkańcom
takiej taryfy, która sprostałaby ich oczekiwaniom i dostosowanie kosztów podłączenia i eksploatacji do ich możliwości.
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Będziemy też zwracać uwagę
na programy rządowe – miasto zostało zakwalifikowane
do programu „Czyste powietrze” jako jedno z miast najbardziej zanieczyszczonych.
Ale nie tylko spalanie niskiej
jakości węgla czy odpadów
powoduje smog, to również
kwestia ponadnormatywnego transportu ciężarowego,
który intensywnie eksploatuje miasto.
MG: Ma pani na myśli obwodnicę? Pani burmistrz,
a może należałoby w końcu zebrać się na odwagę
i powiedzieć mieszkańcom
wprost, że pomysł obwodnicy to jest pomysł nierealny, że – choćby na przykładzie problemów Łodzi
z budową S14, której potencjał aglomeracyjny jest
zupełnie nieprzystawalny do kwestii problemów
miasta Brzeziny – nie ma
najmniejszych szans, żeby
nam się udało wywalczyć
obwodnicę?
– IS: Nie wiem, czy jest nierealny, nie badałam jeszcze
tematu. Pomysł obwodnicy
i działania na jej rzecz zostały zaniechane w 2016 roku.
Bez rozmów z odpowiednimi instancjami nie jestem teraz w stanie stwierdzić, czy
on jest realny, czy już jest pogrzebany, natomiast ewentualne starania w kierunku budowy obwodnicy będziemy
podejmowali wspólnie z gminą i powiatem, takie mamy
już wstępne uzgodnienia. Będziemy w tym kierunku dążyć, żeby odnowić, wskrzesić plany budowy obwodnicy.
Na dziś planujemy takie działania doraźne, żeby chociaż
ograniczyć ruch tych najcięższych samochodów przez budowę wag na rogatkach. To
jest rozwiązanie jak najbardziej możliwe, pojawiają się
takie konkursy, jest wsparcie
państwa i jestem przekonana,
że doraźnie możemy skupić
się na tym, żeby przynajmniej
część tego transportu najcięższego wyprowadzić z miasta.
 M G : H a l a s p o r t o w a
w Brzezinach, a właściwie jej widmo, które od lat
krąży nad miastem, powoli przechodzi do legendy.
W kampanii wypowiadała się pani o tym projekcie
dość cierpko. Coś się zmieniło?
– IS: Temat hali sportowej
w Brzezinach przewija się
przez obrady rady miasta
od transformacji ustrojowej
w 1989 r. i w każdym okresie przedwyborczym staje się

powodem do żywej dyskusji.
Osobiście nie jestem przeciwniczką tej koncepcji, ale miasto ma tak wiele potrzeb, że
skupianie się przez niektórych radnych tylko i wyłącznie na budowie hali sportowej jest – bądźmy szczerzy –
odrobinę niestosowne. Taka
inwestycja będzie absorbowała duże środki finansowe, bo
należy pamiętać, że na budowę hali otrzymamy tylko 50%
dofinansowania, natomiast
koszt finalny może sytuować
się – przy galopujących cenach materiałów budowlanych – w okolicach 5 mln złotych. Mieszkańcy mają wiele
innych potrzeb, które musimy realizować, żeby sprostać
ich oczekiwaniom, a oni
uważnie obserwują zasadność poczynań każdej władzy. Jest wiele obszarów miasta, gdzie nie ma nawet kanalizacji, nie ma wody, więc
ja bym wolała raczej skupić się na takich działaniach.
A jeżeli budżet pozwoli, na
pewno tę halę wybudujemy.
Ale nie w tej lokalizacji, która jest w tej chwili zaplanowana (boisko trawiaste przy
SP3 i SP2 – przyp.red.), pomysł zostanie też poddany
szerokiej dyskusji publicznej,
konsultacjom z mieszkańcami, i po nich podejmiemy
już zdecydowane, konkretne
działania.
 MG: Te dwa miliony, który
miasto miało dostać na budowę hali, są aktualne?
–IS: One są zabezpieczone
w budżecie, termin realizacji też jest zabezpieczony. To
są pieniądze zewnętrzne, ale
tak jak mówiłam 2 mln złotych nie wystarczy na budowę hali, musielibyśmy z własnych środków dołożyć 2,5 –
3 mln złotych, co jest w tej
chwili nierealne.
 MG: Jeżeli nie podejmiemy działań w kierunku budowy hali, te pieniądze nie
przepadną?
– IS: Nie przepadną. Termin
realizacji mamy tak odległy,
że spokojnie możemy zaczekać i przez ten czas te pieniądze uzbierać do takiej wartości, która będzie konieczna
do realizacji inwestycji.
 M G: Dla dużej części
mi eszk ańców kwesti a
transportu publicznego
i połączenia do Łodzi jest
kluczowa. Wiemy już, że
raczej nie uda się zwiększyć częstotliwości kursowania linii 53B. Jednak podobno w sprawie kursów
przewoźników prywatnych
są dobre wieści?

IS: Nie jest do końca powiedziane, że w sprawie zwiększenia kursów linii 53B nie
możemy już nic zrobić. Byłam na spotkaniu w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi i nie jest wykluczone, że
tę częstotliwość zwiększymy. Padło też zapewnienie,
że możemy liczyć na ustawienie biletomatu na naszej
krańcówce przy Głowackiego, więc to jest też pozytywna
informacja dla mieszkańców,
którzy teraz mają problem
z zakupem biletu. Wszystko idzie w dobrym kierunku i jest na dobrej drodze.
W jeszcze lepszym kierunku idzie propozycja operatora prywatnego, który funkcjonuje na naszym rynku,
a który deklaruje zwiększenie częstotliwości kursów
swoich pojazdów, także w soboty i niedziele, żeby wyjść
naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców dojeżdżających
do pracy. Negocjujemy również z tym przewoźnikiem
kurs późnowieczorny bądź
nocny dla tych mieszkańców,
którzy korzystają z ośrodków
kultury w Łodzi i chcieliby
mieć czym wrócić do domu.
 MG: W najbliższym czasie
możemy spodziewać się jakichś konkretów w sprawie
targowiska miejskiego?
Obecnie to właściwie urągający wizerunkowi miasta
skansen.
– IS: To jest faktycznie relikt odległej przeszłości. Jestem po rozmowie z kupcami, ustaliliśmy stanowisko
zbliżone do moich deklaracji z kampanii, polegające na
wspólnym wypracowaniu wizerunku targowiska i wspólnej partycypacji w kosztach
rewitalizacji. Sądzę, że te cztery lata, w czasie których poprzednia władza skupiała się
na budowie galerii, po prostu zahamowały możliwość
rewitalizacji rynku. Uważam,
że koncepcja, którą wspólnie chcemy realizować, czyli miasto przejmuje koszty infrastruktury i utwardzenia terenu, a kupcy, w zamian
za długoterminową umowę
dzierżawy, koszty budowy
jednolitego kompleksu obiektów handlowych, to dobra
propozycja.
 MG: Skąd będą pieniądze?
– IS: Będziemy próbowali pozyskać środki z funduszów
zewnętrznych. Tak jak to na
przykład zrobiły Rawa Mazowiecka i Koluszki. Wierzę, że
to właściwy kierunek.
 MG: W urzędzie była kontrola Regionalnej Izby

Obrachunkowej. Możemy
już powiedzieć cokolwiek
o rezultatach?
– Tak, w ubiegłym tygodniu
zakończyła się kontrola RIO,
dotyczyła głownie badania finansów i inwestycji. Protokół
wstępny z tej kontroli poznamy na początku lutego, wtedy będę mogła szerzej powiedzieć o wynikach kontroli,
natomiast na dziś informacja jest taka, że kompleksowo cała działalność finansowa miasta jest poprawna i nie
budzi zastrzeżeń. Natomiast

pewien niepokój kontrolerów
wzbudziła działalność działu inwestycji i na pewno trzeba się będzie przyjrzeć jak poprawić, jak uzdrowić ten obszar.
 MG: Czyli wbrew plotkom
sytuacja finansowana miasta nie jest zła?
– IS: RIO kontrolowało finanse miasta pod kątem
zgodności z ustawą o finansach publicznych, a nie pod
względem gospodarności. Informacja o kondycji finansowej miasta będzie wynikiem

audytu zewnętrznego, o którym wspominałam wcześniej.
Faktem jest, że przy takich
założeniach budżetowych, jakie były na 2018 rok, część inwestycji została zaplanowana „na wyrost” i nie mogła
być zrealizowana. Czas pokaże, będziemy mieli raport,
zostanie on opublikowany na
BIP, żeby wszyscy mieszkańcy mogli się z nim zapoznać.
 Rozmawiał
Michał Gołąbek
not. TOM
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Tygiel Świąteczny w CPiK

C

e n t r u m Pr o m o c j i i Ku l t u r y w B r z e z i n a c h
zorganizowało spotkanie świąteczne dla dzieci
i młodzieży z miasta. Nie zabrakło dobrej zabawy
i wspólnego kolędowania.

W ramach Tygla Świątecznego odbyły się warsztaty ze
zdobienia bombek. Do dyspozycji dzieci były różnego

rodzaju ozdoby – farby, cekiny, koronki, ozdobne taśmy
itp. Efekt prac był zaskakujący, kreatywność dzieci i ich

rodziców czy dziadków była
na najwyższym poziomie. Po
warsztatach przyszła pora na
część artystyczną, już po raz
drugi Centrum gościło dzieci z Przedszkola nr 3 w Brzezinach. Pod kierownictwem
Małgorzaty Sikory przedszkolaki wykonały utwory

w języku angielskim. Podwójna trudność – występ przed
dużą publicznością i śpiewanie w innym języku zostały
docenione przez widzów, która nagrodzili występ gromkimi brawami.
Ostatnim punktem spotkania było wspólne kolędowanie.

Wieczór umiliły członkinie
Stowarzyszenia „Młodzi Duchem”, które przygotowały dla
wszystkich słodki poczęstunek
w postaci pysznych ciast.
Dyrektor Centrum składa podziękowania dla
wszystkich, którzy włączyli się w przygotowania Tygla

Świątecznego: pracownikom
Centrum, Stowarzyszeniu
„Młodzi Duchem”, przedszkolakom i wychowawczyni
z Przedszkola nr 3 w Brzezinach, brzezińskiej firmie, która podarowała koronki wykorzystywane do zdobienia
bombek. 
 GK

W ramach Tygla Świątecznego odbyły się warsztaty ze zdobienia bombek. Po warsztatach przyszła pora na część artystyczną, już po raz drugi Centrum gościło dzieci z Przedszkola nr 3 FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Tenisiści zakończyli rundę jesienną

B

ardzo dobrze poradzili sobie zawodnicy MLUKS Brzeziny w rozgrywkach rundy
jesiennej II ligi mężczyzn sezonu 2018/2019 w tenisie stołowym. Brzezinianie
w ostatnich trzech meczach ponieśli tylko jedną porażkę i uplasowali się na
piątym miejscu w ligowej tabeli.

Oznacza to, że znaleźli się
w gronie sześciu najlepszych
zespołów i w drugiej fazie rozgrywek zagrają o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. Przepustkę do gry
o awans uzyskało sześć najlepszych zespołów. Nie ma
jednak co ukrywać, że brzezinianie na zajęcie pierwszego miejsca nie mają już szans,
ponieważ tracą obecnie do lidera STS Orlicz 1924 Suchedniów aż dziesięć punktów.
Nie pomogły nawet dwie wygrane w trzech ostatnich ligowych starciach. W pierwszym
z nich na własnym parkiecie
brzezinianie gościli rezerwy
IKS Start Zduńska Wola. Niestety do tego pojedynku nasz
zespół podszedł osłabiony
brakiem Damiana Antczaka.
Na pierwszym stole rywalizowali więc Daniel Świerczyński
i Michał Gieraga, a na drugim
Marcin Dens i Fabian Jóźwikowski.
Spotkanie z niżej notowanym rywalem nie było łatwe. Choć brzezinianie bardzo szybko zdobyli potrzebne punkty, to poszczególne
partie pojedynków rozstrzygały się w samych końcówkach. Więcej zimnej krwi zachowali wtedy nasi zawodnicy. W pierwszych meczach
singlowych Michał Gieraga wygrał 3:0 z Piotrem Pabichem (ostatni set na przewagi

16:14), Fabian Jóźwikowski
ograł 3:1 Dominika Ciszewskiego, Daniel Świerczyński takim samym rezultatem
uporał się z Andrzejem Kaczmarkiem. Punkt dla MLUKS
zdobył również Marcin Dens,
który wygrał 3:1 z Tomaszem Kozłowiczem. Wszystko
wskazywało na to, że gospodarze mają to spotkanie pod
kontrolą i prowadzenia 4:0
nie oddadzą już do samego
końca. Tymczasem po zwycięstwie duetu Daniel Świerczyński/Michał Gieraga nad
parą Andrzej Kaczmarek/Tomasz Kozłowicz 3:1 było prawie pewne, że brzezinianie
sięgną po komplet punktów.
Niestety porażki na drugim stole doznała para Marcin Dens/Fabian Jóźwikowski,
która przegrała 1:3 z Dominikiem Ciszewskim i Piotrem
Pabichem. MLUKS prowadził
w całym meczu 5:1 i do sukcesu brakowało jednego zwycięstwa singlowego. Porażki
na pierwszym stole 0:3 z Andrzejem Kaczmarkiem doznał Michał Gieraga, ale na
drugim stole Fabian Jóźwikowski wygrał 3:1 z Tomaszem Kozłowiczem, przegrywając tylko w pierwszym secie na przewagi 20:22. Było
już pewne, że brzezinianie
mogą dopisać na swoje konto komplet dwóch punktów.
Ostatnie dwa pojedynki padły

łupem przyjezdnych i oba zakończyły się po tie-breakach.
Daniel Świerczyński musiał
uznać wyższość Piotra Pabicha, a Marcin Dens Dominika Ciszewskiego. Ostatecznie nasi pingpongiści wygrali
z IKS Start Zduńska Wola 6:4.
Na kolejny mecz brzezinianie udali się na południe województwa, a dokładnie do
Bełchatowa na konfrontacje
z LKS Stomilem. Tym razem
do składu naszej drużyny powrócił Damian Antczak. Niestety tego dnia nasz zespół był
znacznie słabiej dysponowany.
Na pierwszym stole Michał
Gieraga przegrał 1:3 z Maciejem Brodzikiem, a Damian
Antczak uległ 0:3 Tomaszowi
Makowskiemu. Niestety nie
inaczej było na drugim stole, gdzie Daniel Świerczyński
przegrał 1:3 Pawłem Wróblewskim, a Marcin Dens okazał się słabszy od Michała
Oracza przegrywając 0:3. Na
pewnego rodzaju przebudzenie liczyliśmy w deblach. Bardzo bliscy wygranej byli tylko Damian Antczak i Michał
Gieraga, którzy po pięciu setach przegrali 2:3 z parą Maciej Brodzki/Tomasz Makowski. Wiadomo już było, że
MLUKS przegra to spotkanie,
ale nie wiadomo było w jakim
wymiarze punktowym. Kolejne pojedynki singlowe dały na
to pełną odpowiedź. Po 0:3

swoje starcia poprzegrywali
Damian Antczak z Maciejem
Brodzkim oraz Daniel Świerczyński z Michałem Oraczem.
Honorowe punkty dla naszego zespołu zdobyli Michał
Gieraga oraz Marcin Dens.
Ten pierwszy wygrał pewnie
3:0 z Pawłem Wróblewskim,
a drugi po tie-breaku pokonał 3:2 Tomasza Makowskiego. Końcowy rezultat brzmiał
zatem 8:2 na korzyść LKS Stomilu Bełchatów.
Ostatni mecz MLUKS Brzeziny rozegrał na własnym parkiecie z zamykającym tabelę UMLKS Moszczenica. Nie
trudno zgadnąć, że to nasz zespół był głównym faworytem
i każdy liczył w tym starciu
na niezbędny komplet oczek.
Na szczęście już pierwsze pojedynki singlowe pokazały, że
ten mecz ułoży się zgodnie
z planem. Michał Gieraga wygrał 3:2 z Jarosławem Nitkiem,

a pewnie po 3:0 swoje pojedynki wygrali: Damian Antczak z Hubertem Gawędom,
Daniel Świerczyński z Oskarem Lipą oraz Marcin Dens
z Kacprem Latochą. Łupem
naszego zespołu padły również starcia deblowe. Po pięciu
setach Michał Gieraga/Damian Antczak pokonali parę
Jarosław Nitek/Hubert Gawęda, a duet Daniel Świerczyński/Marcin Dens 3:0 pokonali
Oskara Lipę i Kacpra Latochę.
Kiedy wszystko wskazywało na to, że nasz zespół wygra z przyjezdnymi do zera na
pierwszym stole niespodziewanie porażki 1:3 z Hubertem
Gawędom doznał Michał Gieraga. Nie wpłynęło to jednak
na postawę innych zawodników. Po 3:1 swoje pojedynki
wygrali Marcin Dens z Oskarem Lipą oraz Damian Antczak z Jarosławem Nitkiem.
Pewnie 3:0 natomiast Daniel

Świerczyński ograł Kacpra Latochę, wygrywając z nim 11:1,
11:4 i 11:2. Całe spotkanie
MLUKS Brzeziny wygrał 9:1
i tym samym pierwszą rundę
zmagań zakończył na piątym
miejscu w tabeli.
Teraz przed naszymi tenisistami krótka przerwa. Do ligowych zmagań brzezinie powrócą na początku 2019 roku.
Bez względu na zaległy mecz
MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka – IKS Start II Zduńska
Wola w grupie mistrzowskiej
nasz zespół zmierzy się z STS
Orlicz 1924 Suchedniów,
MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka, UKS Fungis Maków,
KS Energetyk AMŁ Dzianiny
Łódź i LKS Stomil Bełchatów.
Pozostałe zespoły z miejsc
7-12 zagrają w grupie spadkowej o utrzymanie w rozgrywkach II ligi.
 DS

Start rocznik 2007 wygrał Turniej Marzeń

M

ali piłkarze Startu Brzeziny wygrali II Wielki Charytatywny Piłkarski Turniej Marzeń
dla chłopców z rocznika 2007, który odbył się w Pałacu Sportu przy ulicy ks. Skorupki
w Łodzi. Brzezinianie okazali się najlepsi w całych zawodach, a dodatkowo pomogli
spełnić marzenie Gabrysi - jednej z podopiecznych Fundacji Mam Marzenie.

Organizatorami imprezy byli:
Klub Sportowy Sparta Łódź
oraz Fundacja Mam Marzenie.
Sportowa rywalizacja w Turnieju Marzeń była również
okazją do charytatywnej zbiórki pieniędzy na realizację marzenia Gabrysi, która chciała
wyjechać do Disneylandu. Gospodarze zawodów chcieli, aby
uczestnicy przede wszystkim
dobrze się bawili, a także by
sportowa rywalizacja była dla

nich okazją zawierania nowych
przyjaźni. Turniej miał również popularyzować aktywne
spędzanie wolnego czasu przez
dzieci i młodzież oraz propagować zdrowy stylu życia i przestrzeganie zasad fair play.
W trakcie turnieju odbyło się kilka licytacji, w których do wygrania były: weekendowy pobyt nad morzem
w ośrodku Marani, kurs nurkowania prowadzony przez

Centrum Nurkowe Nurkersi, książki z autografami Piotra Pustelnika i Marka Kondraciuka, voucher do kręgielni
Król Kul oraz voucher na 1000
zł do wydania w barze Klubu
Lordis. Organizatorzy postarali się również o dodatkowe
atrakcje. Były nimi m.in.: stacje
do gry w PlayStation, Fotobudka i trampoliny Saltos. W trakcie imprezy czynne było stoisko Fundacji Mam Marzenie,

oferujące m.in. dołączenie do
Ekipy Marzeń.W zawodach
wzięło udział szesnaście drużyn z całego województwa
łódzkiego. W pierwszym etapie
rywalizacji podzielono uczestników na cztery grupy po cztery zespoły. Zmagania w nich
toczyły się systemem każdy z każdym. Dwie najlepsze
drużyny z każdej grupy uzyskały awans do tzw. Finałów
Mistrzostw Świata i walczyły
o zwycięstwo w całym turnieju, natomiast zespoły z miejsc
3-4 zagrały w tzw. Finałach Ligi
Mistrzów o prestiż. Brzezinianie trafili do grupy z UKS SMS

Łódź, Sokołem Aleksandrów
Łódzki i Spartą II Łódź. Początek zmagań nie napawał optymizmem, ponieważ Start zremisował z UKS SMS 1:1. Podział punktów w pierwszym
starciu oznaczał, ze nasz zespół w kolejnych pojedynkach
musiał zgarnąć pełną pulę.
W drugim meczu czarno-czerwoni wygrali 4:1 z Sokołem,
a w ostatnim pojedynku rozgromili 9:0 Spartę II Łódź.
Dzięki temu brzezinianie zajęli pierwsze miejsce w grupie i uzyskali promocję do Finałów Mistrzostw Świata. Tam
zmagania również toczyły

się systemem każdy z każdym. Start przegrał na początku z pierwszą drużyną Sparty Łódź 1:2, ale następnie wygrał trzy mecze kolejno z WNS
Szkoła Gortata Łódź 4:1, UKS
SMS Łódź 3:0 i PSV Łódź 2:0.
Tym samym nasz zespół zajął
pierwsze miejsce i zwyciężył
w całym turnieju. To olbrzymi sukces tego rocznika w rozgrywkach halowych. Start
w turnieju zagrał w składzie:
Jan Śliwonik, Kacper Ławski,
Krzysztof Piestrzyński, Michał
Borowiński, Maciek Wawrzonek, Patryk Białobrzeski, Mateusz Mach.
 DS
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Wigilia grup młodzieżowych Startu Brzeziny

T

FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI

akiego uroczystego spotkania Wigilijnego w Brzezińskim Klubie Sportowym jeszcze nie
było. Po raz pierwszy w historii członkowie Zarządu BKS Start Brzeziny zorganizowali
Wigilię Klubową dla dzieci i rodziców ze wszystkich roczników młodzieżowych
uczęszczających na zajęcia piłkarskie.

Pani Burmistrz Ilona Skipor skłądająca życzenia jednemu z rodziców
Uro c z y sto ś ć o dby ł a s i ę
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki uprzejmości prezesa OSP Brzeziny Marcina Biłobrzeskiego.
Trzeba przyznać, że organizatorzy dołożyli wszelkich
starań, aby stworzyć prawdziwy magiczny, świąteczny

wieczór. Sala została odpowiednio przyciemniona, a na ścianach zawisły
wszystkie klubowe flagi.
Nie zabrakło choinki i nagłośnienia, z którego cichutko wydobywały się dźwięki najsłynniejszych polskich
kolęd. Spotkanie wigilijne

otworzyło przemówienie
pełniącego obowiązki prezesa Brzezińskiego Klubu
Sportowego Start Brzeziny Zbigniewa Zawadzkiego,
Burmistrz Miasta Brzeziny
Ilony Skipor oraz Proboszcza Parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
w Brzezinach ks. Marka Balcerka. Zbigniew Zawadzki przywitał wszystkich gości i podziękował za liczne
przybycie. Następnie oddał
głos pozostałym gościom
specjalnym. Pani Burmistrz
szybko nawiązała pozytywny kontakt z najmłodszymi, a w swojej wypowiedzi
podkreśliła ogromne zaangażowanie rodziców w rozwój pasji swoich dzieci oraz
zwróciła uwagę na olbrzymią pracę członków klubu w umożliwieniu jak najlepszego uprawiania piłki
nożnej w naszym mieście.

Staż karate w Pińczowie
Treningi prowadził doskonale znany w tej odmianie
sztuki walki sensei Aleksander Staniszew. W stażu
wzięli udział instruktorzy
i uczniowie z klubów Shorin-Ryu Karate z Gdańska, Gr udzi ądza, Kielc,
Wołomina, Miechowa, Jaworzna, Tarnowa, Mielca, Radzikowa, Częstochowy, Łodzi, Brzezin, Kleszczowa, Warszawy, Lublina
i Pińczowa.
Na zebraniu szefów klub ów prze dst awiono dokładny harmonogram
p r z e d s i ę w z i ę ć Po l s k i e j
Unii Shor in Karate Kabudo na nowy 2019 rok.
Ł ó d z k i e C e nt r u m O k i nawa Shorin-r yu Karate
i Kobudo ,,BUSHI” reprezentowali: sensei Dariusz
Jędrzejczak 6 dan, Krzysztof Ławniczek 3 dan, Daniel Jędrzejczak 2 dan oraz

FOT. DARIUSZ JĘDRZEJCZAK



Kolejny staż szkoleniowy Okinawa Shorin-Ryu Karate Do mają za sobą zawodnicy
Łódzkiego Centrum Okinawa Shorin-ryu Karate i Kobudo ,,BUSHI”. Na początku
grudnia w Pińczowie w województwie świętokrzyskim w specjalnych treningach
brali udział instruktorzy z wielu klubów naszego kraju. Nie zabrakło tam również
brzezinianina Aleksandra Wiry.

Wspólne zdjęcie uczestników Wigilii klubowej FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI
Następnie przekazała na
ręce pełniącego obowiązki prezesa BKS Start Zbigniewa Zawadzkiego dużą
bombkę choinkową, życząc osobom związanym ze
Startem, przede wszystkim
cierpliwości i wytrwałości
w dalszym rozwoju klubu.
Na zakończenie części
oficjalnej ks. Marek Balcerek poprosił wszystkich
o powstanie i przeczytał

fragment Ewangelii Świętego Łukasza, a następnie złożył duszpasterskie życzenia.
Po nich przyszedł czas na
symboliczne łamanie i dzielenie się opłatkiem. Dominowały głównie życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz szybkiego rozwoju piłkarskiej kariery. Następnie wszyscy zasiedli do
stołów, przy których mogli skosztować tradycyjnych

Licealiści na prelekcji IPN-u


Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach
spotkała się w Miejskiej Bibliotece Publicznej z pracownikami Biura Upamiętniania
Walk i Męczeństwa łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Wi z y t a pr a c ow n i ków
IPN-u Anny Józwik i Patrycji Resel została zorganizowane przez bibliotekarkę
Marię Mroczkowską pracującą w Czytelni dla Dorosłych MBP. Zaproszone
panie mówiły o miejscach
w powiecie brzezińskim,
gdzie upamiętniono ważne
wydarzenie dziejowe począwszy od powstań w XIX
w., poprzez wojny światowe, aż po okres powojenny,

gdy działało w Polsce antykomunistyczne podziemie
niepodległościowe. Specjalnie na tę okazję pracownicy IPN wydrukowali ulotki
z wykazem miejsc pamięci w powiecie brzezińskim.
Można było także otrzymać
biuletyny IPN oraz różne upominki, jako nagrody
w przeprowadzanych konkursach. Przewidziano też
miejsce na dyskusję dotyczącą idei upamiętniania

Aleksander Wira wraz z Aleksandrem Staniszewem i instruktorami
sempai Aleksander Wira 1
kyu i Jakub Walak 4 kyu.
Większa część stażu poświęcona była głównie kumite, czyli walce. Dominow a ł y w n i ch g ł ów n i e
kombinacje ataku i obrony, zejścia i uniki. Bazą
tego zazwyczaj były ,,wyjęte” techniki lub kombinacje z kata. Dużo uwagi

poświęcono również podstawowym kata, a następnie ich zastosowaniu
w praktyce. Cały staż był
nie zw y kły m uzup ełnieniem wiedzy i umiejętności w codziennym zastosowaniu. Kolejne szkolenia
zaplanowano na początku
2019 roku.

DS

wigilijnych potraw. Dalsza część spotkania upłynęła przy rozmowach dorosłych z trenerami, przedstawicielami klubu i Burmistrz
Brzezin oraz na harcach małych futbolistów. Wszyscy
znakomicie się bawili i w radosnych nastrojach wrócili
do domu przygotowując się
do Świąt Bożego Narodzenia.
 DS

Wizyta pracowników IPN-u Anny Józwik i Patrycji Resel FOT. TOMASZ GUZEK

ważnych wydarzeń dziejowych i form w jakich ma
się to odbywać.
- Dla młodzieży była to
bardzo ciekawa lekcja historii – oceniała nauczycielka Elżbieta Borowska,
informując jednocześnie
o zamiarze odwiedzenia
łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
przez brzezińskich licealistów.
 TOM
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Dzięki tradycjom rodzinnym i wsparciu PUP cukiernia Krychniak działa na nowo

D

wudziesty drugi listopada po blisko rocznej przerwie „Cukiernia z tradycjami
rodzinnymi. Wiktor Krychniak” ponownie rozpoczęła działalność. Tym razem Krzysztof
Krychniak syn Wiktora Wojciecha Krychniaka i wnuk Eugeniusza Krychniaka otworzył
zakład cukierniczy, który mieści się w Brzezinach przy ul. Mickiewicza.

10 miesięcy wcześniej cukiernia z uwagi na stan
zdrowia właściciela Wiktora Krychniaka została zamknięta. Dzięki wsparciu
finansowemu – jednorazowym środkom na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu
Pracy w Brzezinach firma
z tradycjami rodzinnymi
ponownie działa. „Nie mogłem patrzeć jak niszczeje cukiernia, stoją niewykorzystane maszyny, na
których uczyłem się fachu
cukiernika. Postanowiłem
kultywować tradycję rodzinną, która trwała od połowy lat 50-tych ubiegłego wieku. Aby ograniczyć
koszty postawiliśmy na rodzinę. Za sklepową ladą stanęła moja żona Edyta, córka
Sara lubi dekorować ciasta

i torty, a ja zająłem się dostawą towaru i szukam rynków zbytu. Tata Wiktor
mimo choroby przekazuje
rodzinne receptury, a mama
Jadwiga wymyśla coraz to
nowsze ciastka. Otrzymane
23 tys. dotacji przeznaczyłem na wyposażenie zakładu. Uważam, że był to dobry pomysł, bo po niespełna miesiącu działalności
mam już zamówienia z innych miast - mówi Krzysztof Krychniak właściciel cukierni.
Krzysztof Krychniak z zawodu technolog żywienia,
ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Do zawodu cukiernika
przygotowywał go dziadek
Eugeniusz. Z nim, jako nastolatkiem jeździł na kursy
tworzenia tortów, pralinek

a nawet dekoracji z karmelu. W 2000 roku zdobył tytuł wicemistrza Polski Młodych Cukierników. W doro s ł y m ż yc iu Kr z y s z tof
Krychniak prowadził zakład
krawiecki, ukończył studnia
z marketingu i zarządzania.
Jednak po latach spędzonych poza cukiernią postanowił wrócić do zawodu cukiernika i związać się z tym
co lubi najbardziej, czyli
produkcją słodkości.
22 listopada firma wznowiła działalność. Po sztandarowe wyroby cukiernie
z tradycjami rodzinnymi
jak sernik jogurtowy, orzechowiec, tort bezowy, makowiec, rożki klienci ustawiają się w kolejce, a zamówienia coraz częściej
składane są spoza Brzezin.
Prawdziwym hitem okazały

22 listopada cukiernia wznowiła działalność FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
się kwadratowe bułeczki z twarożkiem i kruszonką tzw. koperty. Już wkrótce
będą pralinki, torty z masą
cukrową, figurki z marcepanu. Nowy właściciel

myśli także o uruchomieniu produkcji sezonowej
m.in. bułek z owocami, a latem nawet o produkcji tradycyjnych lodów. W niewielkim sklepie udało się

wygospodarować miejsce
na stolik z kilkoma krzesłami gdzie do zakupionego ciastka można zamówić
kawę z ciśnieniowego ekspresu.
 GK

Bezpłatne badanie mammograficzne

Wigilia u emerytów policyjnych





W sobotę 15 grudnia w mammobusie zaparkowanym pr zed Ur zędem
Miasta Brzeziny odbyło się ostatnie w tym roku badania mammograficzne
przeprowadzane przez firmę Salve Medica z Łodzi.

Bezpłatne badanie profilaktyczne w zakresie raka piersi
przeznaczone jest dla kobiet
w wieku od 50 do 69 lat pod
warunkiem, że w ciągu 24
miesięcy poprzedzających,
pacjentka nie uczestniczyła w tego typu badaniach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Od kilku lat badania wykony wane s ą ap arat ami

cyfrowymi, co oznacza, że
nie ma już rentgenowskiej
kliszy, a pacjentka wynik
badania otrzymuje na płycie. Wynik badania dostępny jest po trzech tygodniach
i od niedawna wysyłany jest
na adres domowy, ponieważ
odbiór wyniku w siedzibie Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
był kłopotliwy zwłaszcza

dla pań z poza Brzezin. Jednak nadal w stowarzyszeniu można zapisać się na badania, które odbywają się
przynajmniej raz w miesiącu. W grudniową sobotę z badań skorzystała blisko
40 kobiet. Tradycyjnie badanie poprzedza ankieta wypełniana na miejscu. Kolejna badanie planowane jest
już w styczniu. 
 GK

W sobotę 15 grudnia bezpłatne badanie mammograficzne FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

W sobotę 15 grudnia Zarząd Koła Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Brzezinach
zorganizował wigilię dla swoich członków.

W spotkaniu uczestniczył
również z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach insp. Piotr Szustowski.
Tradycyjnie świąteczne spotkanie rozpoczęło się od uhonorowania członków Koła odznaczeniami stowarzyszenia
i upominkami. Na wniosek
Zarządu brzezińskiego koła,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przyznał najwyższe
odznaczenie „odznakę krzyża z mieczami” następującym

członkom: Andrzejowi Kurczewskiemu, Lechosławowi Adamczykowi i Zenonowi
Szydłowskiemu.
Odznaczenia wręczyli prezes Tadeusz Klimczak i z-ca
komendanta Piotr Szustowski.
„Odznakę za zasługi z dyplomem” otrzymali: z-ca komendanta Piotr Szustowski, Halina Antczak i Dariusz Kawecki.
Wręczono także jubileuszowe
ryngrafy zawsze tak oczekiwane przez członkowie Koła.
Tym razem otrzymali je: Jerzy

Stępniewski z okazji ukończenia 70 lat życia oraz Stanisław
Horna z okazji ukończenia 55
lat życia.
Po części oficjalnej od złożenia życzeń i przełamanie się
opłatkiem rozpoczęła się kolacja wigilijna. Prezes Tadeusz
Klimczak życzył członkom
Koła i ich małżonkom wiele
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzenia złożył także z-ca
komendanta Piotr Szustowski
w imieniu własnym i komendanta powiatowego Marcina
Grzelaka. Spotkanie przebiegało jak zwykle w atmosferze
rodzinnej, nie zabrakło śpiewania kolęd. 
 GK

Spotkanie przebiegało jak zwykle w atmosferze rodzinnej FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
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Uczniowie trójki upamiętnili Wł. St. Reymonta

J

ak co roku 5 grudnia delegacje pocztów sztandarowych
z nauczycielami ze Szkół Reymontowskich wzięły udział
w uroczystościach upamiętnienia rocznicy śmierci
patrona na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Władysława Stanisława Reymonta. Na miejscu część oficjalna wypełniona była przemówieniami i składaniem
hołdu oraz kwiatów przy
grobie pisarza.
Uczniowie trójki mieli
okazję zobaczyć Warszawę,
zwiedzić Kościół św. Krzyża, w którym złożone zostało serce Reymonta, Muzeum Etnograficzne oraz Stację Muzeum.
Oddając hołd pierwszemu
nobliście Polski Niepodległej uczniowie mogli poczuć
dumę, że to właśnie on jest
patronem ich szkoły, a uroczystość wpisała się w historyczne obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością Tadeusz Samborski, Zofia Grzebisz- Nowicka, Aurelia Sobczak, ksiądz Stanisław Zaros,
Mirosława Bednarzak-Libera, Ryszard Miazek oraz wójt
Lipiec Reymontowskich
Marek Sałek wraz z radnym
Gminy Jackiem Dąbrowskim.
Patronat nad obchodami
sprawowali Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie
„Nasz Reymont” oraz Ogólnopolski Klub Szkół Reymontowskich.
Szkołę Podstawową nr 3
w Brzezinach reprezentowali
Dawid Waliszewski z klasy 3
A, Franciszek Benka z klasy
3 D oraz Bogdan Doczadis
z klasy 3 C, opiekę nad nimi
sprawowała Mirosława Lechowska.
 JLB

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Uroczystość została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Nasz Reymont”
oraz Ogólnopolski Klub
Szkół Reymontowskich,
którego przewodniczącą
jest nauczycielka Mirosława Lechowska. Przy grobie
Władysława Stanisława Reymonta zgromadziły się delegacje z wielu szkół w Polsce
m.in.: Szkoła Podstawowa
nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach, Szkoła Podstawowa
im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku,
Powiatowy Zespół Szkół
im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich,
Technikum im. Władysława
Stanisława Reymonta w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Lubinie, Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie, Szkoła Podstawowa im.
Władysława Stanisława Reymonta w Solcu, Szkoła Podstawowa im. Władysława
Stanisława Reymonta w Koziebrodach, Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu, Szkoła Podstawowa im.
Władysława Stanisława Reymonta w Szczutowie, Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta
w Gołębiewku.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów
sztandarowych do grobu

Oddając hołd pierwszemu nobliście Polski Niepodległej

Uczniowie trójki mieli okazję zobaczyć Warszawę, zwiedzić Kościół św. Krzyża FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Przy grobie Władysława Stanisława Reymonta zgromadziły się delegacje z wielu szkół w Polsce FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
AUTOPROMOCJA
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13 letni Kacper Płoszka bije kolejne rekordy

T

rz ynasto letni mieszk aniec Brzezin Kacper
Płoszka, uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego
Gortata w Łodzi, obecnie zawodnik MKS Jedynka
Łódź bije kolejne rekordy w pływaniu.

„Naukę pływania rozpocząłem w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach pod okiem Krzysztofa Sienkiewicza. Ponieważ
pływanie mi się spodobało
i miałem do niego predyspozycje zapisałem się do klubu
sportowego Nautilus w Brzezinach. Po sześciu latach pływania skończyły się dla mnie
możliwości rozwoju, dlatego
na siódmą i ósmą klasę szkoły podstawowej przeniosłem
się do Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Gortata w Łodzi.
Poza pływaniem podoba mi
się jeszcze jazda rowerem” –
mówi Kacper Płoszka.
Po przejściu od września 2018 roku do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gortata
w Łodzi Kacper Płoszka pobił kilka życiowych rekordów,
a nawet otarł się o rekordy
Polski w swojej kategorii wiekowej. Ustanowił cztery rekordy województwa łódzkiego, został powołany do kadry
Polski i kadry województwa

łódzkiego. Jak sam przyznaje,
najlepiej pływa mu się stylem
dowolnym lub motylkiem,
dlatego w tych stylach osiąga
najlepsze wyniki.
Na 1500 metrów w swojej
kategorii wiekowej osiągnął
najlepszy czas w Polsce, podbił
dwa rekordy na 200 m stylem
dowolnym na długim basenie
50-metrowym - niepokonany od 16 lat w województwie
łódzkim i na krótkim basenie,
który także ustanowiony został 16 lat temu.
Podczas zawodów Grand
Prix Warmii i Mazur w pływaniu 8-9 grudnia w Olsztynie 400 m stylem dowolnym
pokonał w 4:16.43. 1500 metrów (60 długości basenów 25
metrowych, a więc takich jak
ten w Brzezinach) stylem dowolnym zajęło mu 16:42.88.
Jest to najlepszy wynik w tym
roku w Polsce w jego kategorii wiekowej. Z kolei 200m
stylem dowolnym pokonał
w 2:00.19, bijąc tym samym
rekord okręgu łódzkiego

ustanowiony 16 lat temu. 100
m stylem motylkowym pokonał w 1:01.51, a 200 m tez motylkowym 2:14.82, ustanawiając nowy rekord okręgu łódzkiego. Nieźle wypadł także na
dystansie 100 m dowolnym
stylem.
30 listopada -1 grudnia
podczas Zimowych Otwartych Mistrzostw Warszawy
tzw. Warszawianki na długim (50-metrowym) basenie
na dystansie 200 m stylem dowolnym ustanowił swój rekord 2:05.74, zajął III miejsce na dystansie 200 m stylem
zmiennym 2:26.78, II miejsce
na 100 m stylem dowolnym
58:09, I miejsce stylem motylkowym na 100 m 1:03.51,
I miejsce na 400 m stylem
dowolnym 4:27.32. Podczas
„Warszawianki” wybrany został najlepszym zawodnikiem
w swojej kategorii wiekowej.
22 grudnia w Oświęcimie
Kacper uczestniczyć będzie
w ostatnich zawodach pływackich organizowanych w tym
roku pod patronatem Pawła
Korzeniowskiego „Bijemy rekordy”. Tym razem Kacper
stawia na poprawienie wyników i ustanowienie nowych

Wystawa rzeźb
bożonarodzeniowych



Po raz kolejny w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach można obejrzeć
rzeźby ludowe autorstwa Elżbiety Świderek ze Skierniewic. Tym razem w związku ze
zbliżającymi się świętami większość z nich dotyczy okresu Bożego Narodzenia.

Są to rzeźby w stylu łowickim, a ich autorka wystawia je na różnych pokazach i kiermaszach. Osoby
zainteresowane mogą nabyć niektóre z jej prac, także te prezentowane w bibliotece. — Warto przyjść,
zobaczyć te rzeźby i poczuć nastrój świąt – zachęca Maria Mroczkowska z Czytelni dla Dorosłych, gdzie prezentowana
jest wystawa. — Niektóre z prac Elżbiety Świderek znajdują się już zbiorach Muzeum Narodowego
– wyjaśnia dyrektor brzezińskiej biblioteki – Danuta Bączyńska. Rzeźbiarka
ze Skierniewic, która dzieciństwo spędziła w Rylsku
D u ż y m ko ł o R aw y Ma zowieckiej, wykonuje rzeźby i płaskorzeźby

Trzynasto letni mieszkaniec Brzezin Kacper Płoszka FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
rekordów.
Jednak te sukcesy nie przychodzą znikąd, a są wynikiem
sumiennej i systematycznej pracy treningowej. Aby
uczestniczyć w treningach
Kacper zmienił szkołę. Podczas jednego dwugodzinnego treningu musi przepłynąć
od 5 do 7 kilometrów. A takie treningi odbywają się dwa

razy dziennie. Wyjazd do Łodzi już o godz. 5.10. O godz.
6.00 pierwszy trening. O godz.
8.20 musi być już w szkole.
O godz. 16.00 na basenie rozpoczyna się trening popołudniowy i w domu jest dopiero ok. godz. 19.00, a kolejnego
dnia znowu pobudka o 4.40.
Na szczęście tata Przemysław
wozi syna do szkoły autem.

Święta w „Świetliku”



Grudzień to w „Świetliku” bardzo pracowity okres. Dzieci odwiedzają różne instytucje z bożonarodzeniowymi kartkami świątecznymi, które samodzielnie zaczęły
wykonywać jeszcze w październiku.

Ni e k t ó r z y z ap r a s z aj ą
„świetliki” także do ubierania choinek. W tym roku 12
grudnia ubierały one choinkę u burmistrz Ilony Skipor.
Kilka dni wcześniej 7 grudnia ubrały także choinkę
w Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej,
gdzie Maria Witkowska opowiedziała im o tradycjach

świątecznych. Jedną z takich
tradycji dzieci miały okazję
poznać 17 grudnia w Muzeum Regionalnym, gdzie
samodzielnie wykonywały świąteczne pierniki, które
miały być prezentem dla rodziców. Swoistym prezentem
dla dzieci był natomiast wyjazd do kina na film „Miśków 2-óch w Nowym Jorku”.

Wystawa rzeźb bożonarodzeniowych FOT. TOMASZ GUZEK
o różnorodnej tematyce.
Rzeźbi m.in. postacie świętych i kolędników, aniołki, diabełki i pary młode.
Kontynuuje tym tradycje
rodzinne, gdyż jej ojciec
Mieczysław Żegliński, był

cenionym rzeźbiarzem ludowym. Wystawa rzeźb bożonarodzeniowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej
będzie prezentowana prawie przez miesiąc.
 TOM

Już teraz Kacper na przyszły rok planuje udział w Mistrzostwach Polski. Obecnie
jest klasyfikowany w pierwszej trójce najlepszych zawodników w Polsce w swojej kategorii wiekowej. Może więc
spokojnie liczyć na kolejne
sukcesy czego i my Kacprowi
życzymy.

 GK

„Świetliki” u burmistrz Ilony Skipor FOT. TOMASZ GUZEK

– Jedziemy, aby wynagrodzić dzieciom trudy w pracy
i nauce – wyjaśniał wychowawca ze „Świetlika”, a jednocześnie radny miejski –
Daniel Szymczak. Wigilię
w „Świetliku” zaplanowano
na dzień 21 grudnia. Oczywiście nie obędzie się też bez
prezentów.
 TOM
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Tenisiści MLUKS będą w najlepszej szóstce

P

 woli dobiega końca pier wsza runda tenisowych zmagań mężczyzn
o
w rozgrywkach II ligi sezonu 2018/2019. Pingpongiści MLUKS Brzeziny
po rozegraniu dziesięciu spotkań zajmują siódme miejsce w tabeli i są
bardzo bliscy awansu do najlepszej szóstki, gwarantującej utrzymanie
w rozgrywkach oraz dającej szansę na promocję do wyższej ligi.

Wszystko zależeć będzie od
ostatniego meczu z ULKS
Moszczenica. Ostatnio brzezinianie rozegrali dwa bardzo ważne mecze. W pierwszym z nich na własnym
parkiecie gościli rezerwy
IKS Start Zduńska Wola.
Niestety do tego pojedynku
nasz zespół podszedł osłabiony brakiem Damiana Antczaka. Na pierwszym stole
rywalizowali Daniel Świerczyński i Michał Gieraga,
a na drugim Marcin Dens
i Fabian Jóźwikowski. Spotkanie z niżej notowanym rywalem nie było łatwe. Choć
brzezinianie bardzo szybko zdobyli potrzebne punkty, to poszczególne partie

pojedynków rozstrzygały
się w samych końcówkach.
Więcej zimnej krwi zachowali wtedy nasi zawodnicy. W pierwszych meczach
singlowych Michał Gieraga wygrał 3:0 z Piotrem Pabichem (ostatni set na przewagi 16:14), Fabian Jóźwikowski ograł 3:1 Dominika
Ciszewskiego, Daniel Świerczyński takim samym rezultatem uporał się z Andrzejem Kaczmarkiem. Punkt
dla MLUKS zdobył również
Marcin Dens, który wygrał
3:1 z Tomaszem Kozłowiczem.
Wszystko wskazywało na
to, że gospodarze mają to
sp otkanie p o d kontrolą

i prowadzenia 4:0 nie oddadzą już do samego końca.
Tymczasem po zwycięstwie
duetu Daniel Świerczyński/
Michał Gieraga nad parą
Andrzej Kaczmarek/Tomasz
Kozłowicz 3:1 było prawie
pewne, że brzezinianie sięgną po komplet punktów.
Niestety porażki na drugim
stole doznała para Marcin
Dens/Fabian Jóźwikowski,
która przegrała 1:3 z Dominikiem Ciszewskim i Piotrem Pabichem. MLUKS
prowadził w całym meczu
5:1 i do sukcesu brakowało
jednego zwycięstwa singlowego. Porażki na pierwszym
stole 0:3 z Andrzejem Kaczmarkiem doznał Michał

Gieraga, ale na drugim stole Fabian Jóźwikowski wygrał 3:1 z Tomaszem Kozłowiczem, przegrywając tylko
w pierwszym secie na przewagi 20:22. Było już pewne,
że brzezinianie mogą dopisać na swoje konto komplet
dwóch punktów. Ostatnie
dwa pojedynki padły łupem
przyjezdnych i oba zakończyły się po tie-breakach.
Daniel Świerczyński musiał
uznać wyższość Piotra Pabicha, a Marcin Dens Dominika Ciszewskiego. Ostatecznie nasi pingpongiści wygrali z IKS Start Zduńska
Wola 6:4.
W niedzielę 2 grudnia brzezinianie udali się na południe województwa, a dokładnie do Bełchatowa na
konfrontacje z LKS Stomilem. Tym razem do składu naszej drużyny powrócił Damian Antczak. Niestety tego dnia nasz zespół
był znacznie słabiej dysponowany. Na pierwszym stole Michał Gieraga przegrał
1:3 z Maciejem Brodzikiem,
a Damian Antczak uległ 0:3
Tomaszowi Makowskiemu. Niestety nie inaczej
było na drugim stole, gdzie
Daniel Świerczyński przegrał 1:3 Pawłem Wróblewskim, a Marcin Dens okazał się słabszy od Michała Oracza przegrywając 0:3.
Na pewnego rodzaju przebudzenie liczyliśmy w deblach. Bardzo bliscy wygranej
byli tylko Damian Antczak
i Michał Gieraga, którzy
po pięciu setach przegrali 2:3 z parą Maciej Brodzki/Tomasz Makowski. Wiadomo już było, że MLUKS
przegra to spotkanie, ale nie

Kadra MLUKS Brzeziny powoli kończy rundę FOT. DAWID SAJ
wiadomo było w jakim wymiarze punktowym. Kolejne pojedynki singlowe dały
na to pełną odpowiedź. Po
0:3 swoje starcia poprzegrywali Damian Antczak z Maciejem Brodzkim oraz Daniel Świerczyński z Michałem Oraczem. Honorowe
punkty dla naszego zespołu
zdobyli Michał Gieraga oraz
Marcin Dens. Ten pierwszy
wygrał pewnie 3:0 z Pawłem
Wróblewskim, a drugi po
tie-breaku pokonał 3:2 Tomasza Makowskiego. Końcowy rezultat brzmiał zatem
8:2 na korzyść LKS Stomilu
Bełchatów.
W tabeli nadal na prowadzeniu z kompletem zwycięstw STS Orlicz 1924 Suchedniów, który ma do rozegrania jeszcze jeden mecz,
a już ma przewagę dwóch
punktów nad drugą MLUKS
Dwójką Rawa Mazowiecka.
Na trzecim miejscu pierwszą fazę rozgrywek zakończy
UKS Fungis Maków, który

ma zaległy mecz i trzy oczka przewagi nad resztą stawki. Na razie na siódmym
miejscu sklasyfikowany jest
MLUKS Brzeziny. Nasz zespół ma jednak zaległy mecz
i przy ewentualnej wygranej
i korzystnych wynikach innych drużyn może wskoczyć
nawet na czwarte miejsce.
Brzezinianie nie powinni
mieć większych problemów
z wywalczeniem kompletu punktów w ostatecznym
meczu. W środę 5 grudnia o godzinie 20:00 (czyli
tuż po zamknięciu tego numeru gazety) w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ulicy Konstytucji 3-Maja 5 w Brzezinach
MLUKS podejmował bowiem ostatni w tabeli ULKS
Moszczenica, który nie zdobył ani jednego punktu,
przegrywając do tej pory
wszystkie mecze. O wyniku
tej konfrontacji poinformujemy w kolejnym numerze.
 DS

DYREKTOR CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. Poz. 2147 z późn. zm.)
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony
NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES DO 3 lat POWIERZCHNI BIUROWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W BRZEZINACH PRZY UL.
SIENKIEWICZA 10/12. BUDYNEK JEST USYTUOWANY W CENTRUM ADMINISTRACYJNYM MIASTA, POŚRÓD BANKÓW, URZĘDÓW ADMINISTARCJI
RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 72.
Miejsce: siedziba Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, sala nr 1 I piętro.
Przetarg na pomieszczenia oznaczone nr 1 i nr2 odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 9:00
Wykaz pomieszczeń
Poziom 0 (piwnica)
1. Pomieszczenie, pok. nr 012 o pow. 10,37 m2
2. Pomieszczenie magazynek, pok. nr 04 o pow. 13,41 m2
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu wraz z regulaminem znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.cpikbrzeziny.wikom.pl w zakładce
Zamówienia publiczne lub są udzielane w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, parter, pokój 5 lub pod nr tel. 603 223 314
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WAŻNE TELEFONY
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski
numer alarmowy
46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 874 25 39
Posterunek energetyczny 46
830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna
46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna
46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna
46 874 21 55
Komenda powiatowa straży
pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji
46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Muzeum Regionalne w Brzezinach
46 874 33 82

Miejska Biblioteka Publiczna
46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46
874 25 80 (godz. 17–20)
APTEKI
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1
46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a
46 874 35 03
ul. Konstytucji 3
Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego
5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy
46 874 42 25
TBS - 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe
(pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84,
(pon.–pt. w godz. 15–7 oraz
całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00
TAXI „ROBSON” Brzeziny
532 233 303
TAXI TWOMAR Brzeziny
608 334 455

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

BIS BRZEZIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Anna Barańska-Bekrycht
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Polska Press Grupa
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OPONY uż., 14 i 15, 788 264
336
SKUP AUT I MOTOCYKLI, całe,
uszkodzone 510-724-923
AUTO-SKUP całe, uszkodzone 502-592-035
SPRZEDAM skodę Fabię 1.2,
2004 r., 691 068 630
KUPIĘ stare motocykle z PRL,
WSK, Panonia, motorynka,
604 627 402

USŁUGI
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata
oferta! gwarancja najniższych
cen!, 501 144 475, www.
odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA , glazura , wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537
104
LPG, montaż – serwis – diagnoza, mechanika pojazdowa,
skup samochodów, 789 188
646
ELEKTRYK, alarmy, anteny,
monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl tel.
515-362-050
REMONTY, wykończenia, 733
633 242
STOLAREK
USŁUGI cięcia płyt, meble
pod wymiar, kuchnie, szafy,
nie typowe zabudowy, 607
815 125
STOLAREK
KIEROWNIK
budow y
z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę 604-381-688
REMONT Y, wykończenia
wnętrz kompleksowo, 505
509 874
ELEK TRYK - przyłącza,
domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane,
605-397-614
REDAGOWANIE i korekta
prac dyplomowych, teksty
na strony www., 607 339 410
USŁUGI ślusarskie, bramy,
ogrodzenia, drzwi szklane,

balustrady, naprawa i renowacja starych ogrodzeń, 531
909 910
AUTOMATYKA bramowa, serwis, montaż, naprawy szybko
i solidnie, 531 909 910
BUDOWA domów, 505 509
874
SAMOCHÓD do ślubu, tel. 692
981 421
SYLWESTER – w Gościńcu, 46
875 63 99
PODDASZA, wykończenia
wnętrz, docieplenia budynków, 608 661 045
SZWALNIA przyjmie przeszycia, 790 891 188

PRACA
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki, dobre warunki,
pracy, umowa o pracę, 506
188 477
ZATRUDNIĘ osobę do opieki
nad starszą panią, 601 917 853
Z AT R U D N I Ę c u k i e r ni ka i pomocnika, sprzątaczki do zakładu cukierniczego
w Nowosolnej, 516 190 960
ZATRUDNIĘ kierowcę do zakładu cukierniczego na ½ etatu, 516 190 960
ZATRUDNIĘ krojczego i pomoc krojczego – Nowosolna,
606 892 107
ZATRUDNIĘ pracownika na
budowę, tel. 606 749 645
PRZYJMĘ szwaczki, chałupniczki. Praca cały rok, 695 065
733
ZATRUDNIĘ do dociepleń,
604 112 973
PIEKARZA zatrudnię piekarnia Nowosolna tel. 601 234
109
ZATRUDNIĘ magistra lub
technika farmacji na ½ etatu,
(Brzeziny), 605 32 94 89
POSZUKUJĘ pracowników na
budowę, 535 662 878
44 – latek, poszukuje pracy,
793 308 226 po 14.00
ZATRUDNIĘ piekarza do pracy w piekarni. Dobre warunki
pracy. Brzeziny, tel. 502 849
008
ZATRUDNIĘ murarzy i na wykończenie, 603 872 901

ZATRUDNIĘ pracownika do
obsługi maszyn (czopiarka,
optymalizerka) w zakładzie
produkcyjnym, stawka 15 zł/h.
Umowa o pracę. Wymagane
doświadczenie. Z uwagi na
charakter pracy zakaz palenia papierosów na terenie
zakładu, od pon. – pt., tel.
882 928 505. Kontakt w godz.
9.00-15.00
OPIEKUNKĘ do dziecka przyjmę, 570 810 551
POSZUKUJĘ pracowników do
dociepleń praca w Warszawie,
602 529 784
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat.
C+E, ADR, cysterny, kraj, stała
praca, tel. 690 321 370
PIEKARZA zatrudnię piekarnia Nowosolna tel 601234109
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki
799-781-832
ZATRUDNIĘ wykwalifikowane szwaczki, 601 306 380
SZYCIE chałupnicze zlecę –
cały rok, 509 862 610
HURTOWNIA
mat.
Budowlanych zatrudni na stanowisko sprzedawcy. Dobre
wynagrodzenie, tel. 605 086
824
ZATRUDNIĘ cukiernika, pomoc, 698 387 205
STAŻYSTA SEO, główne obowiązki na tym stanowisku,
pomoc w obsłudze kampanii
pozycjonowania, przeprowadzenie audytów SEO, inne zadania dotyczące marketingu
w intrenecie, 604 251 303
ZATRUDNIĘ pracowników
budowlanych – delegacja,
509 391 286
POTRZEBNA osoba do sprzątania w godzinach popołudniowych, 502 219 299
ZATRUDNIĘ księgową do
prowadzenia ksiąg handlowych (bez ZUS), może być na
½ etatu oraz sprzątaczkę, 508
301 008

NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda,
kanalizacja, 508 301 005, 601
305 357
BUDOWLANE Brzeziny ul.
Polna, 850 m2, prąd, woda,

kanalizacja, 508-301-005,
601-305-357
W YNA JMĘ powierzchnię
300m2 - hala, biuro, socjal,
winda, parking, Brzeziny ul.
Łódzka 43, 508-301-005
KUPIĘ mieszkanie do 50 m2
w brzezinach 731 746 722
SPRZEDAM garaż za urzędem
Miasta, 500 190 902
POSIADAM mieszkanie do
wynajęcia, 510 724 760
SPRZEDAM działkę budowlaną 2600 m2, 510 724 760
SPRZEDAM działkę budowlaną 5200 m2, 510 724 760
SPRZEDAM 5 ha ziemi, śrutownik bijakowy 7,5 KW, silnik nowy 5,5 KW, 515 685 212
SPRZEDAM działkę budowlaną 1200 m2, Zalesie, K.
Brzezin, 69 000, 661 076 095
POSIADAM do wynajęcia lokale biurowe i usługowe naprzeciw poczty w Brzezinach
tel. 605-32-94-89
KUPIĘ mieszkanie m2 w bloku, 518 093 589
SPRZEDAM działkę przy ul.
Żeromskiego, Brzeziny, 602
891 595
SPRZEDAM działkę budowlaną, Brzeziny, ul Niemcewicza,
ok.1200 m2, 604 627 402
LOKAL użytkowy 130m2
w centrum wynajmę tel.
601-190-840
MIESZKANIE 60 m2 sprzedam, 503 774 363
KUPIĘ mieszkanie z centralnym ogrzewaniem do 125 tys.,
533 623 141
SPRZEDAM działki budowlane, 603 307 493
POSIADAM do wynajęcia
M-3, 604 824 056
SPRZEDAM dwie działki po
2800 m2 przy ul. Łódzkiej, 508
837 214
KUPIĘ mieszkanie M-3, do
II piętra, tel. 570 160 259
SPRZEDAM pawilon handlowy, Lasockich 2/10 (rynek),
664 813 762
SPRZEDAM mieszkanie 62
m2, centrum Brzezin, 662
049 477
KUPIĘ, wynajmę garaż
Andersa, Brzeziny, 793 957
354

REKLAMA

601 42 66 76

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

20/VIII/2018

PH BARTEK
HURTOWNIA
STOLARKI
BUDOWLANEJ
zatrudni
sprzedawcę
w Koluszkach

ogłasza zimowy nabór dzieci z roczników:
2014, 2013, 2012 oraz 2011, 2010, 2009, 2008
Informacja i zapisy – 605 474 144
Profesjonalne treningi na hali

SPRZEDAM działkę budowlaną, 669 44 63 44
SPRZEDAM działkę budowlaną, 782 845 235
SPRZEDAM lub wynajmę
mieszkanie w Brzezinach , 52
m2, 517 694 485
POSZUKUJĘ garażu do wynajęcia w centrum Brzezin, tel.
502 046 133

RÓŻNE
SPRZEDAM krówkę Jałówkę,
608 654 436
SPRZEDAM drewno na rozpałkę suche/świerkowe, pakowane w worki, 10 zł/worek,
882 928 505
SPRZEDAM opony zimowe 4
szt. stan b. dobry, „13”, 175/70,
rower dziecięcy do lat 10, tel.
600 670 126
SPRZEDAM sad jabłonie –
wiśnia pow. 3,63 (1,27; 2,36

ha), lokalizacja Rogów przy
trasie 72 (koło elewatora), 602
279 238
SPRZEDAM śrutownik, ciągnik 4011, pług, 576 340 285
SPRZEDAM 5 kół zimowych
do Renault Twingo, 98 r. za
250 zł, 795 273 783
SILNIK 10 KW, 665 734 002
SPRZEDAM słupy energetyczne betonowe, spawarkę z rozruchem, 12V/24V, 605
884 584

Zatrudnię
sprzedawcę

do sklepu
spożywczego
(wolne niedziele),
Brzeziny,

508 178 214

Ksiądz proboszcz
Jarosław Życki z parafii
Św. Jana Chrzciciela
w Świnach wraz z parafianami
zaprasza do odwiedzenia Św. Rodziny
otoczonej żywymi zwierzętami
od mszy Pasterskiej
do niedzieli Chrztu Pańskiego

PUNKTY
Z GAZETĄ „BIS”
• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny
• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima w Brzezinach
ORAZ SKLEPY:
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Traugutta
• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza
• Salon Prasowy Kolporter (MILA), ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego
• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska
• Stacja benzynowa „LOTOS”, ul. Waryńskiego
• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska Polskiego
• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka
• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki
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Świąteczny grudzień u „Młodych Duchem”

G

rudzień Brzezińskim Stowarzyszeniu Klub Seniora
„Młodzi Duchem” rozpoczął się spotkaniem
mikołajkowym, kiedy to członkowie stowarzyszenia
otrzymali liczne prezenty.

Szczególną nagrodą było
przyznanie tytułu honorowego członka stowarzyszenia Iwonie Białoskórskiej.
Oczywiście nie zabrakło
tego dnia poczęstunku, który tym razem przygotowały

obchodzące w tym okresie
imieniny – Barbary, Wiesławy i Elżbiety. Tydzień później 12 grudnia członkowie
stowarzyszenia wykonywali różne ozdoby świąteczne.
Niektóre z nich przekazano

w darze dla sponsorów organizacji – firm „Bielenda” z Krakowa, „Ariadna”
z Łodzi i „Gajo” z Kluczborka. Okres świąteczny był też
okazją, aby podziękować innym darczyńcom organizacji. Upominki przekazano
m.in. osobom, które pomogły w lipcu br. zorganizować
plenerowy piknik pod hasłem „Imieniny Anny”.

Przyznanie tytułu honorowego członka stowarzyszenia Iwonie Białoskórskie FOT. TOMASZ GUZEK

Niezapomniany wieczór mikołajkowy w SP3



Wieczór mikołajkowy w Szkole Podstawowej nr 3 zapisał się w karcie dziejów tej
młodej placówki, jako dzień, gdy dzieci, rodzice i nauczyciele spotkali się po raz
pierwszy, by wspólnie przygotować szkolną choinkę.

W piątek 14 grudnia „Młodzi Duchem” wzięli udział
w warsztatach świątecznych
w Centrum Promocji i Kultury. Znalazła się także okazja, aby na szerszym forum
swoje umiejętności zaprezentował stowarzyszeniowy
chór prowadzony przez Barbarę Rogalę. W Zgierzu duże
spotkanie dla organizacji pozarządowych i firm z tzw.

sektora ekonomii społecznej
zorganizowało bowiem Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.
Wigilię „Młodzi Duchem”
świętować będą 19 grudnia. Na stołach nie zabraknie tradycyjnych pierogów
z kapustą i grzybami, pierogów z kaszą i pieczarkami,
barszcz czerwony z fasolą,
czy śledzi w oleju z żurawiną.

Pracowity grudzień w stowarzyszeniu zakończy się zabawą sylwestrową, na którą można się jeszcze zapisać pod nr. tel. 507-053-344.
Nowy rok 2019 będzie dla
Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi
Duchem” czasem jubileuszu
z okazji 5-lecia tej organizacji.
 TOM

Członkowie stowarzyszenia wykonywali różne ozdoby świąteczne FOT. TOMASZ GUZEK
jeszcze się uczymy organizacji tego typu imprez i to często rodzice nam podpowiadają, co jest ważne w procesie
integracji maluchów ze szkołą, za co im bardzo dziękujemy - dodaje Michał Gołąbek.
Na holu i przyległym korytarzach Szkoły Podstawowej nr
3 w mikołajki bawiło się wiele dzieci i ich rodziców, co
z pewnością świadczy o sukcesie tej inicjatywy. Oczywiście

punktem kulminacyjnym było
ubieranie choinki. Pamiątką
po tym dniu będą też wspólne zdjęcia ze św. Mikołajem,
w którego szaty przywdział się
radny miejski - Daniel Zrobek.
Obecnie społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 szykuje się do wspólnej wigilii, którą zaplanowano na dzień 21
grudnia. W okresie świątecznym nie zabraknie też wigilii klasowych. W nowym roku

w ostatni dzień przed feriami, czyli 8 lutego odbędzie się
jeszcze bal karnawałowy dla
maluchów. Najstarsi uczniowie SP3 wieczorem tego samego dnia zatańczą natomiast
na Balu Gimnazjalisty. Nie
ma to bowiem jak wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa
i lat młodzieńczych. Tegoroczne mikołajki w SP3 z pewnością zapadną też wielu na długo
w pamięci.
 TOM

Najpierw trzeba było własnoręcznie wykonać ozdoby, co wymagało niemało trudu FOT. TOMASZ GUZEK
Oczywiście najpierw trzeba
było własnoręcznie wykonać
ozdoby, co wymagało niemało trudu. W międzyczasie było
też śpiewanie kolęd oraz poczęstunek, za który należą się
podziękowania rodzicom uczniów.

- Ta kawiarenka mikołajkowa została bowiem zorganizowana przez Radę Rodziców i wychowawców klas 0-4
z ogromnym udziałem pozostałych rodziców, którzy
przygotowali ciasta i napoje oraz zakupili materiały do

produkcji ozdób choinkowych
- wyjaśnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 - Michał
Gołąbek. - Bardzo nam się ta
inicjatywa spodobała, ponieważ jako szkoła mamy dopiero rok doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, więc

Tegoroczne mikołajki w SP3 z pewnością zapadną też wielu na długo w pamięci FOT. TOMASZ GUZEK

