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Małymi krokami wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
– rozmowa z Iloną Skipor, Burmistrz Miasta Brzeziny

Brzezińska Kronika
Kryminalna

Michał Gołąbek: Mija
rok od chwili, kiedy zasiadła pani w fotelu burm i s t r z a . Wi d u j ę p a n i ą
ostatnio w dobrym nastroju, ale zmęczoną. Jaki był
ten pierwszy rok pierwszej
kadencji?
Ilona Skipor, Burmistrz
Miasta Brzeziny: Nie da się
ukryć, że był to rok trudny,
rok wytężonej pracy.
MG: Na pewno zdążyła
się pani już zorientować
w jakim stanie objęła pani
miasto po swoim poprzedniku.
IS: Zdążyłam się przekonać o trudnej sytuacji spółek, zwłaszcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które wygenerowało
duże zadłużenie. A przecież miała to być spółka
najprężniejsza w Brzezinach. Tymczasem groziło
jej widmo upadłości z powodu zadłużenia sięgającego ponad 2 mln złotych.
Oprócz tego, a jest to palący problem w tej chwili, zastałam ogromną hałdę
śmieci na ulicy Łódzkiej.
Zleciłam wykonanie opinii
przez biegłego w kwestii
możliwości utylizacji i zagrożeń, jakie ta wielka góra
śmieci może stwarzać dla
mieszkańców. Okazało się,
że koszt likwidacji składowiska wyniesie około 17,5
mln zł netto. W tej sprawie
nie chodzi wyłącznie o fakt
ogromnych kosztów utylizacji, ale przede wszystkim
o zagrożenie skażeniem
ekologicznym albo podpaleniem bądź samozapłonem odpadów.
 M G : K i e d y pr z e j m o wała pani miasto, odpowiedzialna za składowisko osoba twierdziła, że
ta suma będzie oscylowała w granicach dwóch milionów złotych.
IS: Z wypowiedzi byłego
prezesa spółdzielni Commu n a l S e r v i c e w y n i k a ło, że tych odpadów jest
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znacznie mniej. Niestety,
po dokładnej analizie i po
przeprowadzeniu audytu
składowiska okazało się, że
koszty będą ośmiokrotnie
wyższe. Dlatego w przyszłym roku, w ramach
k o n k u r s u Na r o d o w e g o
Funduszu Ochrony Środowiska na zagospodarowanie odpadów i rekultywację składowisk, będziemy
starali się pozyskać środki
finansowe, które pomogą
nam aplikować o fundusze na działania zmierzające do utylizacji tej góry
śmieci.
 MG: Co dalej z sortownią?
IS: Z dniem 31 sierpnia
tego roku, na mocy uchwały Rady Miasta, sortownia
została zamknięta.
 MG: A co dalej z losami
pracowników sortowni,
bo dotykamy tutaj głębszego problemu, o którym
za chwilę będziemy rozmawiać, mianowicie kondycji spółki Communal
Service.
IS: Pracownicy zostali częściowo zatrudnieni
w łódzkiej sortowni, natomiast pozostałych przyjęto na etaty w Communal
Service. Zaproponowałam
wraz z firmą Eko-region
pracownikom brzezińskiej
sortowni możliwość zatrudnienia w Jurkowie, natomiast prezes spółdzielni
CS napisał pismo do firmy
Eko-region, że pracownicy
nie są zainteresowani podjęciem pracy w tej firmie.
 MG: Mieszkańcy odnoszą w r aż eni e, ż e C ommunal Service przestało
funkcjonować.

IS: Tak, praktycznie spółdzielnia przestała działać. W mojej ocenie prezes
Klimczak doprowadził do
tak krytycznej sytuacji, że
w związku z zadłużeniem
wobec kontrahentów i innych wierzycieli rozważamy możliwość postawienia
spółdzielni w stan likwidacji.
MG: Prezes został odwołany.
IS: Prezes został odwołany ze stanowiska 3 grudnia. Ma to związek z faktem, iż odmówił mi wglądu
do dokumentacji finansowej spółdzielni. Nie miałam możliwości kontrolowania przepływu środków
finansowych podmiotu, w któr ym miasto ma
50 procent udziałów. Sytuacja zaostrzyła się, kiedy bezpośrednio do mnie
zaczęli się zgłaszać wierzyciele spółdzielni i pojawił się problem wypłacalności podmiotu. Uznałam,
że prezesa spółdzielni należy odwołać. W związku z tym na walnym zgroma d z e n iu u d z i a ł owc ów
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spółdzielni prezes Klimc z a k z o s t a ł o d w o ł a n y.
Problem dotyczy nie tylko
spłaty wierzytelności, których stan na 31 października wynosił blisko 400 tys.
złotych, ale przede wszystkim faktu, że pracownicy nie otrzymywali wynagrodzenia za pracę. Do tej
chwili zostały wypłacone
częściowe wynagrodzenia
za październik.
 MG: Ilu pracowników
zatrudnia spółdzielnia?
IS: Z listy pracowników,
którą otrzymałam, wynika,
że jest to 35 osób.
MG: Co będzie z tymi
ludźmi?
IS: Część z nich zostanie
przejęta przez nowo utworzony wydział w Zakładzie
Usług Komunalnych, pozostałych przejmie Urząd
Pracy.
MG: Z tego, co było widać na sesjach, i z tego,
co do cierało do mieszk a ń c ó w, w y n i k a ł o , ż e
pani praktycznie nie miała kontaktu z prezesem
Klimczakiem.
IS: Miasto jest udziałowcem C ommunal S er vice
w 50%, natomiast były prezes odmówił mi wglądu do
jakichkolwiek dokumentów. Nie było warunków
do współpracy. Zachwianie tej współpracy wynikało nie tylko z powodu postępowania prezesa, ale
również dr ugiego
udziałowca, czyli gminy Rogów.
Rada Gminy Rogów podjęła
uchwałę o wystąpieniu ze
spółdzielni,
a wójt gminy
Rogów nie

przedstawił mi nigdy kierunków rozwoju spółki. Natomiast poprzez taki
styl zarządzania, który doprowadził do katastrofy finansowej spółdzielni, w tej
chwili odium tych działań
ciąży na mieście Brzeziny,
które od 1 stycznia stanie
się jedynym udziałowcem
spółki, zaś w myśl art. 18
pkt 2 ustawy o spółdzielni ach s o c j a lnych, sp ółdzielnia przechodzi w stan
li kw id ac ji, gdy zmniejsza się liczb a człon ków
(w przypadku osób prawnych) poniżej dwóch. Najsmutniejsze jest to, że skutkami takich drastycznych
rozwiązań bezpośrednio
pokrzywdzeni są pracownicy spółdzielni.
 MG: Sprawa podobno
będzie miała swój finał
w prokuraturze?
IS: Tak, i nie tylko sprawa
spółdzielni i sposobu zarządzania nią. Przygotowujemy również dokument,
który pojawi się na najbliższej sesji Rady Miasta, czyli uchwałę w sprawie złożenia zawiadomienia do prokuratury odnośnie hałdy
śmieci na Łódzkiej 35.
 MG: Communal Service przestanie istnieć, natomiast ktoś musi jednak
obsługiwać miasto w obszarze najbardziej podstawow ych p otrz eb komunalnych. Pani już porozumiała się z prezesem
Cywińskim odnośnie tego,
że przejąć te obowiązki
ma ZUK.
IS: ZUK przejmie obowiązki w zakresie tych zadań,
które uprzednio wykonywała Communal Service.
W tej materii została już
podjęta przez Radę Miasta stosowna uchwała
i w ten sposób zabezpieczymy miasto w sferze zleceń na utrzymanie czystości w mieście.
 ciąg dalszy
str. 17,18,19,20,21
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Na zbliżające się święta składamy Mieszkańcom Brzezin
i ziemi brzezińskiej życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze oraz wszystkiego dobrego
w nadchodzącym Nowym Roku 2020
Przewodniczący
Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Maślanko

Zastępca Burmistrza
Miasta Brzeziny
Jakub Piątkowski

Burmistrz
Miasta Brzeziny
Ilona Skipor

Na czas Świąt i cały 2020 rok
Zespół Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
życzy wszystkim spokoju, radości z najmniejszych sukcesów i zdrowia,
którego nie da się przecenić
Zespół Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach
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BRZEZIŃSKA KRONIKA KRYMINALNA
Nie zachowała
bezpiecznej odległości
między pojazdami
10 grudnia o godz. 14.00
w Brzezinach na ul. Łódzkiej kierująca oplem vectra mieszkanka powiatu
skierniewickiego nie zachowała bezpiecznej odległości między pojazdami w wyniku czego doprowadziła do zderzenia
z hyundaiem tuson kierowanym przez 46 - letniego mieszkańca powiatu br zezińsk iego,
który następnie uderzył
w peugota kierowanego
przez 49 - letniego mieszkańca powiatu brzezińskiego. Kierujący wszystkich trzech samochodów
byli trzeźwi, sprawca ukarany został 220 złotowym
mandatem.
Leżał przy ulicy
Piłsudskiego
10 grudnia o godz. 15.20
w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego patrol policji
ujawnił leżącego mężczyznę. Był to 34 - letni
mieszkaniec Brzezin, wobec którego sporządzono wniosek o ukaranie
do sądu.
Potrącił dzika
10 grudnia o godz. 19.05
w miejscowości Dąbrówka Duża gmina Brzeziny
kierujący volkswagenem
polo 30 - letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego potrącił dzika, który
wbiegł nagle na jezdnię,
wprost pod nadjeżdżający samochód. Kierujący był trzeźwy. O padłym
zwierzęciu powiadomiono zarządcę drogi.
Zatrzymana
z dopalaczami
Brzezińscy policjanci monitorując środowisko dotyczące handlu środkami
psychoaktywnymi zbierają i analizują informacje
dotyczące tego procederu w oparciu o zabrane
informacje weryfikują kolejne ustalenia.
11 grudnia o godz. 16.20

funkcjonariusze wydziału
kryminalnego KPP Brzeziny weszli do jednego
z brzezińskich mieszkań,
w którym zamieszkiwała 24-letnia brzezinianka.
Wynik drobiazgowego
przeszukania dał pozytywny efekt. Kryminalni
zabezpieczyli 122 gramy
środków psychoaktywnych, wagę elektroniczną
oraz pieniądze. 24-latce
za posiadanie środków
odurzających w znacznej ilości grozi kara pozbawienia wolności do
lat 10. Dalsze czynności
w tej sprawie prowadzą
śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. O losie kobiety zadecyduje teraz prokuratura i sąd.
Włamywacz
w rękach brzezińskich
policjantów
Policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP Brzeziny
zatrzymali 19-latka podejrzewanego o włamania do 4 komórek. Łupem złodzieja padły m.in.
elektronarzędzia, sprzęt
RTV i AGD oraz galanteria skórzana. Za te czyny
grozi mu kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
Do przestępstw doszło
między 18 a 22 listopada br. Nieznany wówczas sprawca wyr wał
skoble w drzwiach 4 komórek Łupem złodzieja
padły elektronarzędzia,
sprzęt RTV i AGD oraz
ubrania i buty wycenione
przez właścicieli na łączną kwotę blisko 10 tys.
złotych. Policjanci wykonali oględziny miejsca
zdarzenia i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne.
Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego brzezińskiej
komendy, którzy wytypowali sprawcę włamania, w osobie 19-letniego mieszkańca Brzezin.
Okazało się jednak, że
podejrzewany nie posiadał stałego miejsca zamieszkania. Policjanci
sprawdzając wszystkie
miejsca, gdzie mógł przebywać młody mężczyzna

napotkali go przed jedną
z wytypowanych posesji. Brzezinianin od razu
przyznał się do włamań
i wskazał gdzie znajdują się skradzione rzeczy,
których jeszcze nie udało mu się zbyć. Jak twierdził zatrzymany pozostałe przedmioty sprzedał
przypadkowym osobom.
Mężczyzna został zatrzymany i przedstawiono
mu zarzuty, a o jego dalszym losie będzie decydowała prokuratura i sąd.
19-latkowi za kradzież
z włamaniem grozi kara
do 10 lat pozbawienia
wolności.
Nie dostosowała
prędkości
do warunków
panujących
na drodze i uderzyła
w znak drogowy
11 grudnia o godz. 18.00
w Brzezinach na ul. Sienkiewicza 42-letnia mieszkanka Brzezin kierująca
samochodem osobowym
marki toyota aurius nie
dostosowała prędkości
jazdy do warunków panujących na drodze i wykonując manewr skrętu
uderzyła w znak drogowy. Kierująca była trzeźwa i ukarana została 250
złotym mandatem.
Spożywał alkohol
w miejscu publicznym
12 grudnia o godz. 12.10
na stacji paliw autostrady A2, 48 - letni mieszkaniec Łomży spożywał
alkohol na terenie stacji,
a później zanieczyścił jej
pomieszczenia. Sprawcę
ukarano manatem karnym w wysokości 500
złotych.
Stracili prawo jazy
za szybką jazdę
12 grudnia o godz. 12.40
w miejscowości Dąbrówka Duża gmina Brzeziny
patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli drogowej fiat ducato
kierowany przez 43 - letni mieszkańca Skarżyska
Kamiennej. W związku

z przekroczeniem prędkości o 51 km/h w terenie
zabudowanym kierującemu zatrzymano prawo
jazdy i ukarano go 500
złotowym mandatem.
Te g o s a m e g o d n i a
o godz. 16.20 w Brzezinach na ul. Waryńskiego
patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli volkswagena passata,
kierowanego przez 51 letniego mieszkańca Koluszek. Powodem zatrzymania było przekroczenie dozwolonej prędkość
w terenie zabudowanym
o 52 km/h. Kierującemu
zatrzymano prawo jazdy
oraz ukarano go 650 złotowym mandatem.
Te g o s a m e g o d n i a
o godz. 19.35 w Brzezinach na ul. Waryńskiego
patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli volvo, którego kierująca 21-letnia mieszkanka
Zgierza przekroczyła dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 52
km/h. Kierującej zatrzymano prawo jazdy oraz
ukarano 500 złotowym
mandatem.
14 grudnia o godz. 12.00
w Brzezinach na ul. Waryńskiego patrol ruchu
drogowego zatrzymał
do kontroli mercedesa,
którego kierujący 67-letni mieszkaniec Łodzi,
przekroczył w terenie zabudowanym prędkość
o 65 km/h. Kierującemu
zatrzymano prawo jazdy
i ukarano go 500 złotowym mandatem.
Te g o s a m e g o d n i a
o godz. 13.00 w Brzezinach na ul. Waryńskiego
patrol ruchu drogowego
zatrzymał kolejny samochód który przekroczył
dozwoloną prędkość na
terenie zabudowanym.
Kierujący volvo 42-letni
mieszkaniec Łodzi przekroczył dozwoloną prędkość o 56 km/h. Kierującemu zatrzymano prawo
jazdy i ukarano go 500
złotowym mandatem.

Potrąciła psa
13 grudnia o godz.
19.00 w Brzezinach na
ul. Sienkiewicza kierująca samochodem osobowym marki kia, 37-letnia mieszkanka powiatu
brzezińskiego potrąciła psa, który wbiegł nagle na jezdnię wprost
pod nadjeżdżający samochód. Kierująca była
trzeźwa. W samochodzie
w wyniku potrącenia
uszkodzeniu uległ przód
pojazdu.
Nietrzeźwy kierowca
kierował samochodem
mając orzeczony
sądowy zakaz
13 grudnia o godz. 20.30
w Brzezinach na ul. Mickiewicza patrol policji
usiłował zatrzymać do
kontroli drogowej opla
corse. Kierujący samochodem osobowym mężczyzna zatrzymał się do
kontroli i wybiegł z pojazdu. W wyniki podjętego pościgu przez policjantów uciekinier został zatrzymany. Okazało
się, że mężczyzna 24-letni mieszkaniec powiatu
łódzkiego - wschodniego posiada sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów
i jest w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna w wydychanym powietrzu
miał ponad 0,7 promila
alkoholu. Postępowanie
prowadzi KPP Brzeziny.
Nie ustąpił
pierwszeństwa
przejazdu
i doprowadził
do zderzenia
14 grudnia o godz. 09.25
w miejscowości Kołacin
gmina Dmosin kierujący
renault megane 46-letni mieszkaniec Radomia
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu w wyniku czego doprowadził do
zderzenia z renault scenic kierowanym przez
74-letniego mieszkańca powiatu brzezińskiego. Uczestnicy kolizji byli
trzeźwi sprawca ukarany został 500 złotowym

mandatem.
Kierowali w stanie
nietrzeźwości
15.grudnia o godz. 00.55
w Brzezinach na ul. Fredry patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli pojazd marki audi,
którego kierująca 25-letnia mieszkanka powiatu
brzezińskiego była w stanie nietrzeźwości. Kobieta w wydychanym powietrzu miała 1,6 promila
alkoholu. Kierującej zatrzymano prawo jazdy.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Brzeziny.
Te g o s a m e g o d n i a
o godz. 10.30 na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Lubowidza gmina Dmosin
patrol KPP Brzeziny zatrzymał do kontroli drogowej samochód osobowy volkswagen passat
kierowany przez 31-letniego mieszkańca powiatu tomaszowskiego.
Jak się okazało kierujący
był nietrzeźwy. Mężczyzna w wydychanym powietrzu miał ponad 1,5
promila alkoholu. Kierującemu zatrzymano prawo jazdy. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi
KPP Brzeziny.
Nie zachował
należytej odległości
między pojazdami
15 grudnia o godz. 17.15
na MOP Nowostawy Dolne kierujący samochodem osobowym marki
dodge 49-letni mieszkaniec Łodzi nie zachował
należytej odległości między pojazdami i doprowadził do zderzenia z pojazdem marki saab kierowanym przez 22-letniego
mieszkańca województwa opolskiego. Kierujący byli trzeźwi, sprawca
ukarany został 250 złotowym mandatem.
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Spotkanie opłatkowe sympatyków
i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Powiatu Brzezińskiego



W dniu 11 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawow ych
w Brzezinach, sympatycy i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu
Brzezińskiego jak co rok spotkali się na uroczystej wigilii. Wszystkich
zebranych powitał Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego
„Nasz Powiat” – Jacek Szeligowski. Ewangelię wg. św. Łukasza „Narodzenie
Jezusa” odczytał Rafał Szklarek – V-ce Prezes Stowarzyszenia.

Spotkanie przebiegło w świątecznej, miłej, rodzinnej atmosferze. Zebrani tradycyjnie
połamali się opłatkiem życząc
sobie zdrowia i wielu radości.
Zaśpiewali wspólnie kolędę
i rozkoszowali się potrawami
wigilijnymi przygotowanymi
przez DPS w Dąbrowie.
W uroczystości udział wzięli: Pani Renata Kobiera - Starosta Brzeziński, Pani Beata
Kaczmarska i Pan Krzysztof
Kotynia – Członkowie Zarządu Powiatu w Brzezinach, Pan
Krzysztof Bogdański – Przewodniczący Rady Powiatu

w Brzezinach oraz Pani Aldona Świderek – Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Dąbrowie.
Wszyscy zaproszeni gości życzyli zebranym wszelkiej pomyślności, wielu łask
bożych, a przede wszystkim
zdrowia.
Zarząd Stowarzyszenia
Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” składa serdeczne podziękowania:
Pani Renacie Kobiera – Staroście Brzezińskiemu za pomoc
w organizacji spotkania wigilijnego, Pani Aldonie Świderek

- Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Dąbrowie oraz
pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie za
przygotowanie przepysznych
potraw wigilijnych i profesjonalną obsługę uroczystości, Pani Annie Sokołowskiej
– Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach oraz Pani Iwonie Dudka
– Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Brzezinach za udostępnienie pomieszczeń na uroczystość.
 GK

11
grudnia
2019
roku
w Brzezinach odbyło się trzecie
w tej kadencji, posiedzenie
Konwentu
Powiatów
Województwa
Łódzkiego,
którego gospodarzem była
Starosta Brzeziński, Renata
Kobiera.
Podczas posiedzenia Konwentu
Powiatów
Województwa
Łódzkiego, rozmawiano m.in.
o zmianie przepisów ustawy
o przyjmowaniu repatriantów,
ułatwieniu pracy lekarzy zza wschodniej granicy oraz nowelizacji tzw. ustawy odległościowej. Nie
zabrakło także stałych punktów posiedzeń, czyli dyskusji o problemach w oświacie oraz służbie
zdrowia.
Gość konwentu Prof. Jan Krakowiak w swoim wystąpieniu przedstawił sytuację jaka aktualnie
panuje w powiatowych szpitalach. Wskazał również na zagrożenie jakie mogą nastąpić
w najbliższych latach w powiatowej służbie zdrowia.
Podczas Konwentu Pan Marcin Baranowski Starosta Opoczyński Przewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Łódzkiego wręczył odznaczenia BENE MERITAUS POWIATOM dla
wyróżnionych za szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój powiatów, a także w uznaniu zasług
na rzecz Związku Powiatów Polskich.
Na zakończenie spotkania starostowie pojechali do Rogowa, gdzie oglądali nowoczesne Gminne
Przedszkole. Szczegóły dotyczące budowy przedstawił Wójt Gminy Rogów, Daniel Kołada.
13 grudnia 2019 obchodziliśmy III Powiatowe Obchody Dnia Wolontariusza podczas którego,
Pani Renata Kobiera Starostwa Brzeziński wraz z Panem Ryszardem Śliwkiewiczym Wicestarostą
wyróżnili wolontariuszy i opiekunów działających na terenie powiatu brzezińskiego. Doznań
artystycznych dostarczyły nam: Pani Marlena Karwacka oraz Pani Karina Krawczyk. Uroczystość
poprowadził Pan Witold Sikorski opiekun wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Brzezinach.
Sponsorami tegorocznej edycji byli: Kwadrat MB Sp.o.o z Brzezin, Pan Łukasz Derendarz
Bud-Kompleks, Pan Grzegorz Wiśniewski - Wiśniewski Opony, Pan Sławomir Słaby
współwłaściciel PPHU SŁAMAR, Piekarnia-Cukiernia, S.M. Słaby, Firma, Firma PHU Lion
Bogusławy Lewandowskiej, Pan Rafał Gałązka. Catering przygotowały uczennice z klasy
Gastronomicznej ZSZP z Brzezin pod bacznym okiem Pani Iwony Dudka Dyrektor Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach.

Akcja Edukacyjno –Prewencyjna dla młodzieży

W ramach projektu pn. „Czuję się bezpiecznie na drogach powiatu brzezińskiego”
realizowanego przez Powiat Brzeziński przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji
w Brzezinach, a dofinansowanego w ramach Rządowego programu „Razem
bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 brzezińscy policjanci
odwiedzili uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii. Mł. asp.
Jakub Rożej przeprowadził akcję edukacyjno-prewencyjną dotyczącą bezpieczeństwa
w ruchu drogowym dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii.
Uczniowie otrzymali od funkcjonariusza elementy odblaskowe który jednocześnie
przypomniał im jak ważny to element ubioru zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym
i po zmroku. Młodzież to najbardziej wdzięczni i uważni słuchacze, a co najważniejsze
uzyskaną w ten sposób wiedzą dzieli się z domownikami i najbliższymi co zwiększa grono świadomych osób.
Akcja edukacyjno-prewencyjna dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kolonii jest kolejnym
etapem projektu „Czuję się bezpieczniej na drogach powiatu brzezińskiego”. Jej celem jest poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Wcześniej w ramach projektu oddano zmodernizowane skrzyżowanie
dróg 2913 E i 2912 E w Jordanowie. Policjanci z KPP Brzeziny przeprowadzili także już dwie akcje o charakterze
edukacyjno-prewencyjnym z mieszkańcami okolicznych miejscowości oraz najmłodszymi uczniami szkoły
w Gałkówku Kolonii.
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Bezpiecznie na drodze

P

od takim hasłem w czwartkowy wieczór 12 grudnia w Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach odbyła się pogadanka zorganizowana przez funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach oraz członków Stowarzyszenia EBeeRy.
W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób w tym kursanci i właściciele szkół
nauki jazdy.

przeżycie jako niechronionego uczestniku ruchu drogowego. Pojazd poruszający się
w terenie zabudowanym tylko
z prędkością 50 km/h potrzebuje na zatrzymanie się przynajmniej 30 metrów, a więc
pieszy ma małą szansę na
przeżycie. Poza terenem zabudowanym gdzie prędkość
może być większa szanse pieszego w starciu z samochodem spadają. O zainteresowaniu sprawami bezpieczeństwa
mogą świadczyć chociażby
zadawane pytania dotyczące

planowanych zmian w przepisach ruchu drogowego dające pierwszeństwo pieszemu
dochodzącemu do przejścia
dla pieszych.
Poza informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
przekazywanymi przez podinspektora Dariusza Kurka naczelnika wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach głos zabrał
także Daniel Strumian ze stowarzyszenia EBeeRy. Ratownik medyczny prowadzący

5

motoambulans zachęcał do
udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach tego wymagających. Ratowaniu życia
służy wprowadzany obecnie
korytarz życia dzięki któremu uprzywilejowane służby mogą szybciej dotrzeć do
miejsca zdarzenia. Według
danych statystycznych udzielenie jakiejkolwiek pomocy
przedmedycznej na miejscu
zdarzenia powoduje zwiększenie szansy przeżycia osoby
poszkodowanej z 20 nawet do
 GK
75%

Ulubione postacie bajek
w Oddziale dla Dzieci


W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób w tym kursanci i właściciele szkół nauki jazdy
Czwartkowe spotkanie było
kontynuacją happeningu, który odbył się 17 listopada na
placu Jana Pawła II w Brzezinach poświęconego Światowemu Dniu Ofiar Wypadków
Drogowych. Prelekcja miała wskazywać na podstawowe
przyczyny najpoważniejszych
zdarzeń drogowych, którymi bez wątpienia jest prędkość, a także niewidoczni

zwłaszcza w ciemności piesi. Tylko w tym roku w wypadkach drogowych na drogach powiatu brzezińskiego
zginęło 5 osób (w ubiegłym
3) Zdaniem funkcjonariuszy
Policji należy zrobić wszystko aby poprawić widoczność,
bezpieczeństwo i rozsądek na
drodze.
Podczas prelekcji pokazano filmiki opracowane przez

Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi udowadniające,
że pieszy w ciemności bez odblasku widoczny jest co najwyżej z odległości 30 metrów,
zaś w przypadku posiadania
jakiegokolwiek odblasku zaczyna być widoczny przez
kierowcę już z odległości 150
metrów. Wcześniejsze zauważenie pieszego na drodze
oznacza wzrost jego szansy na

W Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach można oglądać
obecnie wystawę będącą efektem konkursu organizowanego przez Przedszkole nr 1
pod hasłem „Moja ulubiona postać z bajki”.

Znajdziemy tu m.in. księżniczki, smerfy, pszczółkę Maję, bohaterów „Krainy
lodu”, świnkę Peppę, czy Maszę. Prace wykonane są w różnych technikach m.in. są to

dzieła przestrzenne, wyklejanki i rysunki. - Bohaterów tych
prac znajdziemy także w wielu książkach w naszej bibliotece – zachęca do czytelnictwa
Maria Witkowska z Oddziału

dla Dzieci. Małe dzieła dzieci
z Przedszkola nr 1 będą prezentowane w brzezińskiej bibliotece przez najbliższy miesiąc.
 TOM

Boże Narodzenie w Oddziale dla Dzieci


W Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach można aktualnie
oglądać świąteczną wystawę książek związanych z Bożym Narodzeniem.

Prezentowanych jest ponad 50 pozycji ukazujących tradycje bożonarodzeniowe m.in. związane z wieczerzą wigilijną,

ubieraniem choinki i św.
Mikołajem oraz świąteczne
przygody ulubionych dziecięcych bohaterów. Po zakończeniu wystawy „Boże

Boże Narodzenie w literaturze FOT. TOMASZ GUZEK

Narodzenie w literaturze”
książki będzie oczywiście
można wypożyczyć.
 TOM

Małe dzieła dzieci z Przedszkola nr 1 będą prezentowane w brzezińskiej bibliotece FOT. TOMASZ GUZEK
REKLAMA
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MATERIAŁ INFORMACYJNY

gmina

Brzeziny

Zebranie przewodniczących
KGW w GOK-u



Przyszłorocznym planom Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu poświęcone
było zebranie przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Brzeziny
z dyrektor ośrodka Jolantą Białek.

Licznie zgromadzone panie
miały okazję zapoznać się
z ofertą GOK oraz podzielić
się własnymi spostrzeżeniami
i propozycjami. Wiele uwagi poświęcono na omówienie
warsztatów kulinarnych, które odbywać się będą od stycznia. Ustalono wstępnie, jakim
daniom kuchni polskiej poświęcone zostaną poszczególne warsztaty. Duże zainteresowanie wśród zebranych
wzbudziły zajęcia gimnastyki
prozdrowotnej, adresowane

do osób dorosłych, które prowadzone będą przez wykwalifikowanego instruktora od
nowego roku.
Podczas spotkania omówiono plany pozyskania
środków finansowych na
działalność kół gospodyń
wiejskich.
W spotkaniu udział wzięły wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Brzeziny Maria Ołubek oraz radne Regina Frankowska i Aleksandra Frydrych

Na zakończenie zgromadzone „gospodynie” zwiedziły wystawę „Historia i kultura
ziemi łódzkiej i gminy brzeziny”, przygotowaną przez pracowników GOK przy wsparciu merytorycznym Muzeum
Regionalnego w Brzezinach.
Przewodniczące kół zadeklarowały pomoc w pracach nad
dalszym rozwojem wystawy
i systematycznym uzupełnianiu jej o nowe eksponaty i rękodzieło.
 TOM

Nowe odcinki wodociągów w Rochnie
i Helenowie



Na dzień 20 grudnia zaplanowano zakończenie prac przy budowie odcinków wodociągów w Rochnie i Helenowie. Po wykonaniu prób na sieci pozostaną tylko włączenia i wodociągi zostaną uruchomione.

Inwestycja obejmowała rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości
Helenów w kierunku Ksawerowa w gminie Nowosolna oraz zakończenie prac

związanych rozbudową sieci w obrębie zbiornika wodnego w miejscowości Rochna. Łącznie wybudowano 1,3
km sieci. Wykonawcami robót były Zakład Usługowy

„BUD-ZIEM” z siedzibą
w Słotwinach oraz Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych „TOMPEX” z Brzezin.
 TOM

Na 20 grudnia zaplanowano zakończenie prac przy wodociągach w Rochnie i Helenowie FOT. TOMASZ GUZEK

W czasie zebrania wiele uwagi poświęcono na omówienie warsztatów kulinarnych, które w kuchni
GOK-u odbywać się będą od stycznia FOT. TOMASZ GUZEK
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Wystawa rękodzieła uczniów ZSS Świąteczne spotkanie WTZ „Blisko Ciebie”


W ubiegłym tygodniu w holu Urzędu Miasta Brzeziny można było podziwiać
rękodzielnicze prace uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.

Było to niejako podsumowanie projektu „Zróbmy coś
pięknego” dofinansowanego z „Łódzkiego Akceleratora
Obywatelskiego” - inicjatywy
Okręgu Łódzkiego Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Ozdoby, w większości świąteczne, były tworzone m.in.
techniką dekupażu oraz filcowania na mokro i sucho. Prezentowane były też kartki bożonarodzeniowe wykonywane
metodą quillingu, czy ręcznie

szyte torby. „Zróbmy coś pięknego” był to szkolny projekt
edukacyjny, gdzie uczniowie wykonywali prezentowane prace na lekcjach przedsiębiorczości.
 TOM

W holu Urzędu Miasta Brzeziny można było podziwiać rękodzielnicze prace uczniów ZSS FOT. TOMASZ GUZEK
REKLAMA

Zapraszamy na Bal Sylwestrowy,
który odbędzie się
w dniu 31.12.2019 r. w sali ,,Inspiro''
Oprawą muzyczną zajmie się
zespół Atut-Pilage,
Szczegółowa oferta znajduje się na stronie
www.salaweselnainspiro.pl
Koszt 500 zł/para
Rezerwacje proszę zgłaszać pod nr. telefonu
601 050 129, 507 526 543
lub e-mail: biuro@salaweselnainspiro.pl

Zapraszamy na Bal Sylwestrowy,
który odbędzie się
w dniu 31.12.2019 r. w sali Leśny Dworek
Imprezę poprowadzi Dee Jay Arti.
Koszt 500 zł /para
Szczegóły oferty oraz rezerwacje
pod nr. telefonu 501 741 470, 665 188 470



11 grudnia miało już miejsce bożonarodzeniowe spotkanie całej społeczności związanej z Warsztatami Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie”.

Oprócz uczestników WTZ
i ich rodziców oraz pracowników warsztatów, na świąteczne spotkanie przybyli
też licznie zaproszeni goście:
m.in. kanclerz Kurii Archidiecezji Łódzkiej ks. Zbigniew Tracz, zastępca burmistrza miasta Brzeziny Jakub Piątkowski, pracownicy
PCPR wraz z dyrektor Magdaleną Adamską, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Aleksandra Gumola, pracownicy brzezińskiej

filii Biblioteki Pedagogicznej
w Skierniewicach wraz z kierownik Małgorzatą Bartnicką, prezes stowarzyszenia
„Naszym Dzieciom” Wioletta Bartyzel, dyrektor DPS
w Dąbrowie – Aldona Świderek oraz pracownicy DPS
w Brzezinach
Czekała na nich nie tylko
świąteczna wieczerza przygotowana przez rodziców
uczestników WTZ oraz Iwonę Dudkę wraz z uczniami ZSP, ale także niezwykłe

jasełka ukazujące polskie tradycje wigilijne na przestrzeni
dziejów. Nie mogło zabraknąć również tradycyjnego
dzielenia się opłatkiem. - Rodzice naszych uczestników
biorą udział także w integracyjnych piknikach oraz wyjazdach – informuje kierownik warsztatów Anna Sobkiewicz. Wspólna wigilia to
jednak największe spotkanie
całej społeczności WTZ „Blisko Ciebie”.
 TOM

Wspólna wigilia to jednak największe spotkanie całej społeczności WTZ „Blisko Ciebie” FOT. TOMASZ GUZEK
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Sukces "Magicznego projektu" uczniów ZSS w Brzezinach

W

grudniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Szkolne przygody Gangu
Słodziaków”, poprzez który sieć sklepów Biedronka wspiera inicjatywy na
rzecz czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców. Najmłodsi uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych w Brzezinach otrzymali zaszczytne wyróżnienie w tym
ogólnopolskim konkursie czytelniczym.

Droga do tego celu nie była
łatwa. Jeszcze w październiku uczniowie kl. II i III
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brzezinach przystąpili do realizacji projektu czytelniczego pod hasłem "Magiczne drzewo".
Powstał on na kanwie lektury Renaty Piątkowskiej
pt. "Przyjaciele mogą wiele,
czyli magia leśnej polany"
i był wstępem do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym "Biedronki". Z adaniem uczestników projektu było nie tylko
AUTOPROMOCJA

czytanie lektury, ale też wykonanie pracy plastycznej
w formie dekoracji klasy,
a miało nią być "Magiczne
drzewo". Z tym niełatwym
zadaniem najmłodsi uczniowie szkoły poradzili sobie wspaniale. Ich recyklingowe drzewa były nie tylko bajecznie kolorowe, ale
też stały się tymczasowym
mieszkaniem dla sympatycznych maskotek zwier z ąt promuj ą c yc h kon kurs. 7 listopada nadszedł
wielki finał zmagań projektowych. W aktorskich

szrankach w trakcie Ogólnoszkolnego Dnia Głośnego Czytania zmierzyli się
uczniowie klasy II - Strażnicy Trzech Drzew, oraz klasy III- borsuk, wiewiórka
i zając - Przyjaciele Słodziaków. Przedstawienia obu
klas były wspaniałe, a poruszane przez nich maskotki ożywały w ich rękach wywołując aplauz widowni.
W prezentacjach obu drużyn nie zabrakło akcentu
ekologicznego. Przesłaniem
k on ku r s u by ł a b ow i e m
ochrona drzew, które są

W grudniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Szkolne przygody Gangu Słodziaków” FOT. TOMASZ GUZEK
producentami życiodajnego tlenu. Uczniowie rozpoznawali nasiona tych roślin,
a ich zadaniem stało się zasadzenie wybranych przez
siebie w okolic y szkoły.

Choć projekt czytelniczy
dobiegł końca, wszyscy jego
uczestnicy z niecierpliwością czekali na upragniony werdykt jury konkursu
i nie rozczarowali się. Jest to

o tyle niezwykłe, że nagrodę
tę otrzymali już po raz drugi, gdyż w ubiegłym roku
również zostali wyróżnieni
w I edycji tego konkursu.
 TOM
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W prezentacjach obu drużyn nie zabrakło akcentu ekologicznego FOT. TOMASZ GUZEK
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Recyklingowe drzewa były bajecznie kolorowe FOT. TOMASZ GUZEK

REKLAMA

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA BRZEZINY OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU.
Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
pochodzących z terenu miasta Brzeziny, świadczyć będzie konsorcjum firm: EKOREGION i GLOBALeko
Poniżej przedstawiamy zasady odbioru odpadów komunalnych od dnia 1 stycznia 2020 r. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami, ponieważ wprowadzono
wiele zmian.
Od dnia 1 stycznia 2020 r. wprowadzamy system pojemnikowy. Odpady komunalne gromadzone będą na posesjach w pojemnikach o odpowiedniej
kolorystyce. Pojemniki dostarczy Wykonawca. Odpady z tworzyw sztucznych i papieru gromadzone w pojemnikach należy zgniatać, aby zmniejszyć
ich objętość. W przypadku, gdyby zebranie odpady nie mieściły się w pojemniku, należy je gromadzić w workach z logo Wykonawcy. Worki będą do
odbioru w Urzędzie Miasta Brzeziny pok. Nr 305. Przewidziano limit 1 worka w miesiącu każdej frakcji odpadów dla każdej nieruchomości.
Wykonawca odbierze odpady komunalne selektywnie zbierane w następujący sposób:
– papier i tektura, opakowania z tektury, gromadzone w niebieskim pojemniku;
– szkło (bezbarwne i kolorowe), opakowania ze szkła gromadzone w zielonym pojemniku;
– metale, opakowania z metali i tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych gromadzone w żółtym pojemniku;
– odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, kuchenne i opakowaniowe ulegające biodegradacji (w okresie od kwietnia do października) oraz popiół
(w okresie od listopada do marca), gromadzone w jednym pojemniku;
– pozostałości z sortowania (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w oddzielnym pojemniku;
– odpady wielkogabarytowe odbierane 3 x razy w roku według ustalonego harmonogramu.
Wykonawca odbierze odpady z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji do utwardzonej, publicznej drogi dojazdowej lub ustawionych
w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz. Właściciele nieruchomości położonych przy drogach wewnętrznych lub drogach
prywatnych muszą wystawiać pojemniki przy drodze publicznej.
Bezpośrednią kontrolę nad prawidłowością segregacji odpadów przez właściciela, będzie prowadziła firma odbierająca odpady komunalne. Wykonawca powiadomi Urząd Miasta
o niedopełnieniu obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości tj. umieszczania frakcji selektywnie zbieranej w pojemnikach do zbierania
odpadów komunalnych zmieszanych lub umieszczania frakcji selektywnie zebranych w niewłaściwych pojemnikach do segregacji odpadów. O fakcie tym Wykonawca powiadomi
również właściciela nieruchomości, na której stwierdzono nieprawidłowości, poprzez umieszczenie stosownej informacji „na pojemniku (naklejka, kartka zabezpieczona filią), co
udokumentuje również fotograficznie.
Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z nieruchomości z częstotliwością:
1) nieruchomości zamieszkałe- zabudowa jednorodzinna
a) pozostałości z sortowania (zmieszane odpady komunalne): raz na dwa tygodnie;
b) odpady ulegające biodegradacji oraz popiół: raz na dwa tygodnie,
c) odpady takie jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale: raz w miesiącu,
d) odpady takie jak szkło: raz na kwartał,
2) nieruchomości zamieszkałe- zabudowa wielorodzinna:
a) zmieszane odpady komunalne: dwa razy w tygodniu;
b) odpady ulegające biodegradacji oraz popiół: dwa razy w tygodniu,
c) odpady takie jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale: raz w tygodniu,
d) odpady takie jak szkło: raz na miesiąc.
Odbiór odpadów będzie się odbywał według ustalonego harmonogramu, który dostępny będzie do odbioru osobistego w urzędzie miasta, zostanie umieszczony na stronie
internetowej www.brzeziny.pl, oraz dostępny będzie w aplikacji mobilnej
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Jacek Frydrych rzeźbiarz z pasją do anioła

M

ieszkaniec gminy Brzeziny Jacek Frydrych, z zawodu rolnik uprawiający blisko
3-hektarowa plantację porzeczki z zamiłowania rzeźbiarz postanowił tworzyć
anioły. „Już od dziecka przejawiałem zamiłowania plastyczne. W technikum
chciałem nawet zmienić kierunek na plastyczny, ale życie napisało mi inny
scenariusz.

Do rzeźbienia zachęciły mnie
moje dziewczyny: żona Aleksandra i córka Dominika. Zacząłem od łowickich
ptaszków, później rzeźbiłem świątki a anioły wyszły
z zapotrzebowania, gdyż potrzebne były oryginalne prezenty na święta. Rodzinie
spodobały się anioły i tak zacząłem je tworzyć – wspomina Jacek Frydrych.
Anioł powstaje z deski liściastego drewna. Za pomocą przygotowanego szablonu
Jacek odrysowuje kształty,

później je wycina, szlifuje
i maluje. Każdy anioł składa
się przynajmniej z trzech oddzielnie wykonywanych elementów: korpusu z głową,
skrzydeł i aureoli, które później są łączone w jedną całość. „Kolorystyka anioła zależy od mojego nastroju. Jak
jestem przygnębiony to anioły są ciemne z przewagą koloru fioletowego, zielonego czy
też granatowego, a jak jestem
wesoły w kolorystyce aniołów przeważają kolory żółty,
pomarańczowy i czerwony.

Kolorystykę sukni czerpię
z dzieł tak znakomitych artystów jak Picasso, Van Gogha,
Dali czy też Renoira” – mówi
Jacek Frydrych. Twarze aniołów inspirowane są ikonami.
Niezbędny czas jaki trzeba
poświęcić na wykonanie jednego anioła to przynajmniej
8-10 godzin. Aby podwyższyć swoje umiejętności malarskie Jacek zapisał się na
warsztaty plastyczne.
„Obecnie bliższa i dalsza
rodzina nie chce prezentów
tylko prosi mnie o rękodzieła

Grudniowe spotkanie sekcji emerytów
i rencistów Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Brzezinach



29 listopada w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odbyło się spotkanie członków sekcji emerytów i rencistów oddziału powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach.

Anioł powstaje z deski liściastego drewna FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
w postaci anioła. Do tej pory
rozdałem już ponad 20 drewnianych aniołów” - dodaje Jacek Frydrych, a w kolejce czekają kolejni członkowie
rodziny.
Po z a a n i o ł a m i Ja c e k
Fr ydr ych rzeźbi świątki.
W ogrodzie przed domem

stoi wyrzeźbiony z pnia dużego drzewa maui wzorowany
na posągu w Wyspy Wielkanocnej, przy kominku drewniany posag Jezusa frasobliwego, płaskorzeźba Maryi z dzieciątkiem, a w oknie
świeczniki i drewniane ptaszki. Córka na któreś urodziny

otrzymała drewniane skrzydła, które wiszą na ścianie.
Cała rodzina znając pasję Jacka na prezent kupuje
mu coś przydatnego dla jego
hobby np. dłutka, farby czy
też pędzelki.
 GK

Brzezińscy pszczelarze
podsumowują rok


W spotkaniu uczestniczyło blisko 50 spośród 80 członków FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
W spotkaniu uczestniczyło
blisko 50 spośród 80 członków. Spotkanie otworzyła przewodnicząca brzezińskiej sekcji Lucyna Mulczyk
tradycyjnie piosenką „Płoną serca chodź włos nam
bieleje, Związek zawsze łączy nas, ciągnie stare i obecne dzieje, przyjaciele zawsze są wśród nas. Więc nie
traćmy żadnej wolnej chwili, zbierajmy się częściej moi
mili, a nasz Związek ten czas
nam umili i w rodzinę złączy nas”. Bożena Skorupa- Gral pedagog z Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzezinach wystąpiła z bardzo ciekawą prelekcją pt. „40 lat minęło i co dalej”. Prelekcja była wyjątkowo
ciekawa gdyż oparta na własnych przeżyciach rodzinnych i zawodowych, sukcesach i upadkach. Ponad godzinnej prelekcji uczestnicy
wysłuchali z dużym zainteresowaniem. Kolejnym elementem spotkania sekcji
emerytów i rencistów ZNP
był słodki poczęstunek przy
kawie i herbacie, a na zakończenie uczestnicy wysłuchali

informacji o konieczności
przeprowadzania ćwiczeń
ruchowych w celu zachowania aktywności ruchowej
w starszym wieku. Specjalne laurki i słodycze otrzymały dwie jubilatki z okazji ukończonych 85 urodzin.
W sprawach organizacyjnych
przedstawiono program kilkudniowej wycieczki planowanej w przyszłym roku. Kolejne spotkanie sekcji emerytów i rencistów planowane
jest w styczniu i będzie to już
spotkanie noworoczne.
 GK

Po dobrym pod względem wydajności miodowej roku 2018, rok obecny – 2019- był
dużo gorszy. Zmienna wiosenna pogoda, susza latem i jesienią sprawiły brak miodu
akacjowego i niewielkie ilości pozyskanego miodu lipowego.

Susza także spowodowała
słabe przygotowanie rodzin
pszczelich do zimowli i z tych
względów wśród pszczelarzy
jest wiele obaw - jak rodziny
pszczele przetrwają zimę.
Natomiast bardzo optymistycznie i owocnie przedstawiają się działania społeczne
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Jak wcześniej informowaliśmy złożony
przez stowarzyszenie Rejonowe Koło Pszczelarzy projekt do budżetu obywatelskiego marszałka województwa
łódzkiego „Są pszczoły jest
życie” został przyjęty de realizacji. Do realizacji tego projektu część pszczelarzy brzezińskiego koła powołała stowarzyszenie, które posiadało
uprawnienia do jego realizacji. Prezes nowego stowarzyszenia Sławomir Podgajny

wraz z grupą zaangażowanych pszczelarzy zrealizowali
w pełni jego założenia. „Koło
dzięki władzom starostwa
powiatowego otrzymało siedzibę gdzie już odbywają się
spotkania. Dzięki burmistrz
Brzezin mogliśmy realizować programy szkoleniowe dla pszczelarzy. Wspólnie z gminą Rogów przeprowadziliśmy XX Wojewódzkie
Święto Pszczelarzy. Pszczelarz
naszego koła Sławomir Podgajny otrzymał tytuł Krajowego Pszczelarza Roku oraz
wyróżnienie za innowacyjność w pasiece” – mówi Zbigniew Sokołowski prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Brzezinach. W Brzezinach
powstał nawet sklep firmujący sprzedaż „Miodu Ziemi
Brzezińskiej Wzniesień Łódzkich i Rawki” jako miodu

tradycyjnego wpisanego na
listę produktów tradycyjnych
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Dzięki zaangażowaniu
pszczelarzy w pracę społeczną i rozwijaniu własnej pasji
pszczelarskiej można śmiało
mieć nadzieję na dalszy rozwój wspólnego dobra. „Dziękuję wszystkim rolnikom,
sadownikom, wszystkim
osobom którym bliska jest
przyroda i zdrowe środowisko za wszelkie dobro, życząc
dalszej tak owocnej współpracy i osobistych satysfakcji, a z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzę wszelkiej pomyślności” – dodaje
Zbigniew Sokołowski prezes
Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Brzezinach.

 GK
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Kacper Płoszka multimedalistą Mistrzostw Polski w pływaniu

C

zternastoletni brzezinianin Kacper Płoszka uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej
Mistrzostwa Sportowego Szkoły Mistrzów „Kokoro” Centrum Przygotowań
Olimpijskich w Łodzi do całkiem pokaźnej kolekcji medali po Zimowych
Mistrzostwach Polski w pływaniu może dorzucić kolejnych pięć cennych krążków.

Multimedalista z Zimowych
Mistrzostw Polski juniorów
młodszych 14 latków w Ostrowcu Świętokrzyskim, które odbyły się w dniach 6-8
grudnia wrócił z pięcioma
medalami, w tym czterema zdobytymi indywidualnie 3 złote po jednym srebrnym i brązowym oraz złoty
w sztafecie pływackiej. Kacper reprezentant MKS Jedynka Łódź ustanowił pięć
nowych rekordów województwa w swojej kategorii wiekowej zmieniając niektóre wyniki niezmienione
od 6 lat.

Kacper Płoska swój pierwszy medal podczas Zimowych Mistrzostw Polski
na basenie 25- metrowym
w Ostrowcu Świętokrzyskim
zdobył na dystansie 100 metrów stylem motylkowym
z czasem 57.68. Był to złoty medal. Jeszcze tego samego dnia czas 1.54.41 na dystansie 200 metrów stylem
dowolnym dał mu brązowy
krążek. Drugiego dnia Kacper startując w zmaganiach
na 400 metrów stylem dowolnym z wynikiem 4.02.93
zdobył srebro. Ostatni trzeci dzień należał do Kacpra.

200 metrów stylem motylkowym pokonał w zaledwie
2.04.95 co dało mu pierwsze miejsce. Konkurencja
nie stanowiła dla niego także zagrożenia na dystansie
1,5 tys. metrów. Na pokonanie 60 długości basenu takiego jak w Brzezinach potrzebował zaledwie 16.02.82.
Kacper złoto wywalczył także w sztafecie 4x 100 m. Kacper stanowił ostatnią zmianę
zamykającą sztafetę, w której oprócz niego płynęli
Krzysztof Pogoda, Szymon
Stanisławski i Michał Banasiak. Doskonały czas 3.59.06

podopiecznym Rafała Żebiałowicza i Bartosza Olejarczyka z MKS Jedynka Łodzi
dały wymarzony złoty krążek.
Przed Kacprem jeszcze jeden start w tym roku.
21 grudnia zamierza wystąpić w zawodach pod patronatem Pawła Korzeniowskiego. Także i tym razem Kacper na małym 25 metrowym
basenie zamierza ustanowić
swoje rekordy życiowe, tym
razem już jako 15- latek gdyż
17 grudnia obchodzi urodziny. Od ferii zimowych myśli także o rozpoczęciu przygotowań do Letnich Mistrzostw Polski, które w lipcu
przyszłego roku odbędą się
w Oświęcimiu.
 GK

Egzamin na stopnie szkoleniowe kyu Weronika Skrzyńska Wicemistrzynią



47 kadetów karate Akademii Sztuk Walki Fight And Win uczestniczyło w kolejnym
egzaminie na stopnie szkoleniowe kyu, który odbył się 13 grudnia o godz. 16.30 w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach.

Akademię Sztuk Walki Fight
And Win założył i prowadzi Sensei Krzysztof Derach
2 dan. Egzamin karate Shinkyokushin przeprowadził
Branch Chief Shihan Krzysztof Borowiec 5 dan, założyciel
i prezes Kieleckiego Klubu
Karate Kyokushin, były trener Polskiej Kadry Narodowej

Karate Kyokushin, honorowy
prezes Polskiej Federacji Karate Sinkyokushin, który z karate kyokushin związany jest
od ponad 40 lat.
Najmłodsi uczestnicy mieli 5 lat. Egzamin rozpoczął
się od krótkiego ceremoniału i wypowiedzenia na głos
przez wszystkich uczestników

przysięgi dojo. Następnie po
krótkiej rozgrzewce uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami w kihon i kata.
Egzamin zakończył się sukcesem dla wszystkich uczestników. Gratulujemy wszystkim
i życzymy dalszych sukcesów.

 GK

Polski w kolarstwie torowym



12- letnia brzezinianka Weronika Skrzyńska z Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich
w kolarstwie torowym, które odbyły się w dniach 7-8 grudnia w Pruszkowie wróciła
ze srebrnym medalem.

Reprezentantka klubu LUKS
Dwójka Danielo Sportswear Stryków, w barwach którego trenuje i startuje Weronika Skrzyńska podobnie jak
cała kolarska czołówka Polski stawiły się na tych prestiżowych zawodach. Weronika do tych zawodów przygotowywała się już od września
pod okiem trenera Wojciecha Pożarlika. Bardzo intensywnie trenowała na rowerze
torowym, odkładając na bok
rowery MTB i szosowy. Konkurencja, w jakiej Weronika
chciała powalczyć o medal to
sprint – 250 metrów ze startu
lotnego i pod tym kątem się
przygotowywała.
W dniu imprezy towarzyszyły jej pełna motywacja, determinacja i skupienie. Młoda

kolarka walczyła o najwyższe
cele w klasach VI-tych. Na liście startowej było 21 zawodniczek, bardzo mocnych kolarek.
We r o n i k a s t a r t o w a ł a
w konkurencji 250 m ze startu lotnego jako czternasta,
znając wyniki wielu zawodniczek. Wiedziała, że aby walczyć o medale trzeba pobić
rekord życiowy na tym dystansie. Ale przecież trener
Wojtek wiedział jak ma naszą
zawodniczkę przygotować do
tej walki. Weronika wystartowała z pełną mocą, dała z siebie wszystko co można dać.
Energiczna jazda, technicznie bez zastrzeżeń, aerodynamiczna pozycja na rowerze, to wszystko złożyło się
na wynik. Minęła linię mety

z drugim czasem poprawiając
swój najlepszy dotychczasowy rezultat na tym dystansie
o blisko 0,5 sekundy. Do końca pozostało siedem zawodniczek, ale żadna z nich nie była
w stanie pobić czasu brzezinianki. Weronika z czasem
18,943 sekund (średnia prędkość 47,51 km/h) zdobyła
srebrny medal i została Wicemistrzynią Polski Szkółek Kolarskich w klasach szóstych.
Tytuł Mistrzyni Polski wywalczyła Gabriela Kaczmarczyk z Daleszyc (18,659 sek),
a brązową medalistką została Hanna Przeniczna z Maszewa (18,967sek). To wielki
sukces młodej kolarki z Brzezin, która marzyła o medalu
Mistrzostw Polski. Sezon kolarski 2019 Weronika Skrzyńska może uznać za zakończony wspaniałym finałem.
 GK
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
SPRZEDAM Mazdę 626 1998 r.,
604 257 648
SKUP AUT do 25 tys. Każdy
stan. Brzeziny, Słowackiego 46,
505 927 959
AUTO-SKUP całe, uszkodzone,
502-592-035
ZŁOMOWANIE samochodów,
500 484 727 do 16.00
SPRZEDAM mercedesa GL
450Matic, 604 607 306

USŁUGI
ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata oferta!
gwarancja najniższych cen!, 501
144 475, www.odslonka.pl
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
ROLETY, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508 537 104
MIKOŁAJ na zamówienie,
tel. 509 048 574
DROBNE usługi stolarskie
i montaż mebli, 575 685 609
dzwonić po 15
PROFESJONALNE wykańczanie wnętrz, poddasza, malowanie itp., 735 300 550
USŁUGI ogólnobudowlane, remonty, kompleksowo elewacje, docieplenia, zabudowy k/g,
514 723 688
ELEK TRY K - prz yłącza,
domy, mieszkania, pomiary,

OGŁOSZENIA DROBNE
uprawnienia budowlane,
605 397 614
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych,
606 495 830
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60
„DROBNE REMONTY” malowanie, płytki, panele, kamień, „złota rączka", 510 779 378
USŁUGI budowlane, remonty,
docieplenia 793 053 808
SYLWESTER w Gościńcu,
tel. 46 875 63 99
DROBNE remonty, malowanie,
gładź, panele itd. „złota rączka”
505 760 223
KOREPETYCJE matematyka
szkoła podstawowa, matura
podstawowa, 518 628 341
PRACA

POSZUKUJĘ młodej osoby do
prowadzenia sklepu internetowego, 601 216 401
POSZUKUJĘ osoby do pracy
na maszynie „zwijacz” (jeans),
czas pracy do uzgodnienia,
601 216 401
ZATRUDNIĘ kierowcę kat C,
605 139 221
ZATRUDNIĘ pracownika do
młyna 46 874 39 22, 605 139 221

OGŁOSZENIA DROBNE

SZWACZKI – stała praca, szyjemy sukienki cały rok, 661 121
966
POSZUKUJĘ chałupniczek.
Praca cały rok, tel. 508 363 911
ZATRUDNIĘ kucharza, młodszego kucharza oraz osobę
na stanowisko garmażeryjne,
tel. 601 050 129
ZATRUDNIĘ do produkcji mebli- stolarza meblowego lub osobę z doświadczeniem w branży
meblowej, tel. 519 124 604
POSZUKUJĘ osoby uczciwej do prac pomocniczych,
604 607 306
ZATRUDNIĘ pracownika kuchni, 783 985 926
SZUKAM pracy, młody, dyspozycyjny, ostatni rok studiów,
prawo jazdy kat B, tel. 601 965
671
Z A T R U D N I Ę
WYKWALIFIKOWANE SZWACZKI,
SZYJEMY PRZEZ CAŁY ROKTYLKO SUKIENKI I ŻAKIETY TEL. 601 306 380
E L E K T R O M O N T E R A lub
pomocnika
zatrudnię,
tel. 579 439 613
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, Wysokie zarobki,
603 872 901
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międz ynarodow ym,
501 038 542

OGŁOSZENIA DROBNE

ZAKŁAD krawiecki w Brzezinach
zatrudni krojczego i prasowaczkę, praca stała tel. 602 898 689
Z AT R U D N I Ę pracownika
do zakładu hydraulicznego,
tel. 602 310 059

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działkę do 300 m2,
Paprotnia, tel. 721 279 894
WYNAJMĘ
kawalerkę
w Brzezinach, pilne, 721 279 894
WYNAJMĘ mieszkanie 44 m2,
1 piętro, Rogów od stycznia
tel. 601 514 875 po 15
SPRZEDAM działkę budowlaną
ok. 760 m2, 504 983 556
WYNAJMĘ
mieszkanie
w Kołacinie 509 829 274 lub
509 829 273
DZIAŁKĘ budowlaną przy ul.
Okrzei 2100 m, uzbrojoną (prąd,
woda na działce) ogrodzona
(panele, siatka, brama, furtka)
szeroki dojazd. Sprzedam. 185
tyś. tel. 696 719 111, 501 034 069
WYNAJMĘ mieszkanie 60m2
w bloku (Kulczyńskiego) od
01.12.2019 , 507 593 557
MIESZKANIE w kamienicy do
wynajęcia tel. 783 785 738
SPRZEDAM M-3 48,5 m2,
500 606 252
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda,
kanalizacja 508 301 005,
601 305 357

REKLAMA

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

AnnMed Poradnia Dietetyczna Anna Zielińska ponownie
wraca i zaprasza do korzystania ze wsparcia dietetycznego.
Jeżeli:
-cierpisz na cukrzycę lub inną chorobę dietozależną,
-masz nadwagę lub otyłość,
-potrzebujesz wsparcia i motywacji w dążeniu do upragnionego celu,
ZAPRASZAM! Zapisy pod nr tel. 533 60 80 90
mgr dietetyki Anna Zielińska
Medical-Med ul. Tulipanowa 8 w Brzezinach

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

GABINET
PEDIATRYCZNY
ul. Głowackiego 5
WIZYTY DOMOWE

Pediatra
Elżbieta Wodzyńska

lek med. Marian Sobkiewicz
Brzeziny, Piłsudskiego 37,
tel. 601 689 414

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

693 016 604

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

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

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

ALEXANDER-MED.

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

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

W YNA JMĘ powierzchnię
300m2 hala, biuro, socjal, winda, parking Brzeziny ul. Łódzka
43, 508 301 005
SPRZEDAM działkę budowlaną,
669 44 63 44
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach
do 3 piętra w blokach do remontu. 731 746 722

RÓŻNE
SPRZEDAM siano, 509 233 749
SPRZEDAM rozrzutnik obornika 3,5 t, stan dobry, 723 170 140
SPRZEDAM dębowy, zabytkowy kredens, ciemny brąz,
604 607 306
SPRZEDAM serwisy obiadowe i kawowe z porcelany,
604 607 306
SPRZEDAM komplet: biurko dębowe plus komoda,
604 607 306
SPRZEDAM w bardzo dobrym
stanie pralkę Miele plus suszarkę,
604 607 306

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM piekarnik z płytą
ceramiczną firmy Miele, używany, niedrogo, 604 607 306
SPRZEDAM lampy jarzeniowe
z demontażu, 604 607 306
SPRZEDAM tanio koła zimowe 175-65-14, do Seata silniki elektryczne 1.5, 2.2 kW,
tel. 662 641 718
SPRZEDAM rower treningowy,
markowy w bardzo dobrym stanie, 604 607 306
SPRZEDAM piękną antyczną
sypialnię, styl ludwikowski,
604 607 306
SPRZEDAM ekspres do kawy
FRANKE PURA, 604 607 306
SPRZEDAM używaną pralkę, suszarkę, zmywarkę,
604 607 306
SPRZEDAM pianino antyczne,
komodę, komplet wypoczynkowy, zegar stojący i kominkowy,
604 607 306
SPRZEDAM odpady ziemniaków sadzeniaki Michalina,
600 812 586
SPRZEDAM kozie mleko,
600 884 135

REKLAMA

Dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy wzięli
udział w wyborach uzupełniających do Rady
Miasta Brzeziny i oddali swój głos na moją
osobę.
Jednocześnie składam życzenia zdrowych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym roku 2020.
Ilona Redlińska

GABINETY
STOMATOLOGICZNE
Justyna Hajduk

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

Brzeziny,
ul. Głowackiego 45/1,
514 344 243
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Klubowa wigilia Startu Brzeziny

P

o raz drugi członkowie Zarządu Brzezińskiego Klubu Sportowego Start Brzeziny
zorganizowali Wigilię Klubową dla seniorów, dzieci i rodziców ze wszystkich
roczników młodzieżowych uczęszczających na zajęcia piłkarskie. Uroczystość
odbyła się w poniedziałek 16 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny,
dzięki uprzejmości burmistrz Ilony Skipor.

Trzeba przyznać, że organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby stworzyć prawdziwy, magiczny, św i ąte czny w ie czór.
Spotkanie wigilijne otworzyło przemówienie prezesa Brzezińskiego Klubu
Sportowego Start Brzeziny
Tomasza Nowickiego, który podziękował wszystkim
zawodnikom za piłkarski

rok, podkreślając reprezentowanie przez nich
miasta i klubowych czarno-czerwonych barw. Następnie wikariusz parafii
Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej w Brzezinach ksiądz Adrian Matuszewski przeczytał fragment Ewangelii św iętego Łukasza, a następnie
złożył duszpasterskie

życzenia. Po nim głos zabr a ł a bu r m i st r z Mi a st a
Brzeziny. Ilona Skipor na
początku podziękowała przedstawicielom Brzezińskiego Klubu Sportowego za pracę i trud włożony w prowadzenie klubu
dodając, że śledzi na bieżąco w yni k i wszyst k ich
drużyn i mocno kibicuje
każdej grupie. Następnie

burmistrz życzyła dziec i om i m ł o d z i e ż y du ż o
prezentów pod choinką,
spokoju, radości i rozwoju sportowej kariery. Rodzicom natomiast życzyła
zdrowia, radości ze swoich pociech oraz cierpliwości w trudzie w ychow awc z y m . I l ona Sk ip or
dodała na koniec, że będzie dokładać wszelkich
starań, aby Stadion Miejski w przyszłości był takim obiektem, któr ym
można b ędzie się wszęd z i e p o chw a l i ć , a d z i eci żeby miały komfort

g r y i pi ł k a r s k i e g o ro z w o j u . Ży c z e n i a z ł o ż y li również przewodniczący Rady Miasta Brzeziny
Grzegorz Maślanko oraz
wiceprezes Brzezińskiego Klubu Sportowego Zbigniew Zawadzki. Po części
oficjalnej przyszedł czas
na symboliczne łamanie
i dzielenie się opłatkiem.
Dominowały głównie życ z e n i a z d r ow i a , w s z e l kiej pomyślności oraz
s z y b k i e g o ro z w oju pi ł karskiej karier y. Następnie wszysc y skosztowali
tradycyjnych wigilijnych

potraw. Dominował głównie barszcz czerwony, kapusta z grochem, smażona ryba w panierce, sałatka jarzynowa oraz pyszne
ciasta. Dalsza część spotkania upłynęła przy rozmowach dorosłych z trenerami, przedstawicielami
klubu i panią burmistrz
oraz na harcach małych
futbolistów. Wszyscy znakomicie się bawili i w radosnych nastrojach wrócili do domu przygotowując
się do Świąt Bożego Narodzenia.
 DS
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Zarząd Koła P.Z.W w Brzezinach
zaprasza wszystkich członków na zebranie
sprawozdawcze w siedzibie CPiK
ul. Sienkiewicza 10/12
w Brzezinach
w dniach 22.12.2019 r. o godz. 9.30
w pierwszym terminie.
w dniach 22.12.2019 r. o godz.10.00
w drugim terminie.

Zarząd Koło P.Z.W Brzeziny

1/I/2011

REKLAMA
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Wystawa gołębi pocztowych okręgu łódzkiego PZHGP

W

niedzielę 15 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach odbyła się
wystawa gołębi pocztowych okręgu łódzkiego Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych zorganizowana przez oddział Brzeziny, który w tym roku
obchodzi jubileusz 10- lecia istnienia.

Na wystawie zgłoszono blisko
300 gołębi pocztowych. Wystawione gołębie jeszcze w sobotę 14 grudnia ocenił niezależny sędzia Zbigniew Herman który wyłonił 44 gołębie,
które reprezentować będą
okręg łódzki PZHGP na wystawie ogólnopolskiej. Wśród
widzów wystawy, którą można
było oglądać bezpłatnie przez
całą niedzielę 15 grudnia była
burmistrz Brzezin.
„Jestem pod dużym wrażeniem ilości gołębi pocztowych
na dzisiejszej wystawie. Pasja
hodowania gołębi pocztowych
kryje wiele ciekawych wiadomości, które są niezbędne aby
odnosić sukcesy. Cieszę się, że
organizowana już po raz trzeci w Brzezinach wystawa gołębi pocztowych cieszy się aż
tak dużym zainteresowaniem”
- powiedziała burmistrz Brzezin Ilona Skipor.
„Dziękuje pani burmistrz
Brzezin za obecność na naszej
wystawie i wsparcie finansowe
oraz za udostępnienie lokalu.
Gratuluję oddziałowi Brzeziny
tak intensywnej 10 letniej działalności który doskonale potrafił przygotować wystawę”–
powiedział Sławomir Stępień
prezes okręgu Łódź PZHGP.
Ryszard Rojek prezes oddziału Brzeziny PZHGO
wspólnie z przedstawicielami
zarządu brzezińskiego oddziału PZHGP wręczyli puchary i nagrody w 14 kategoriach.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali Józef Książek z oddziału Sieradz
w kategorii standard – samczyki, Andrzej Kasprzak z oddziału Sieradz w kategorii standard

samiczki, Przemysław Kwiatkowski z oddziału Łódź w kategorii sport - a, Józef Książek z oddziału Sieradz w kategorii sport - b, Józef Książek
z oddziału Sieradz w kategorii sport c, Tadeusz Materowicz z oddziału Sieradz w kategorii sport - d, Jan Kucharski
z oddziału Sieradz w kategorii sport - E, Jacek Budek z oddziału Skierniewice z kategorii sport F – młode, Piotr
Płuciennik z oddziału Zduńska Wola w kategorii sport G
– młode, Sylwester Czechowicz z oddziału Skierniewice w kategorii sport H – dorosłe, Jan Kucharski z oddziału Sieradz w kategorii sport – I,
Sławomir Stępniak z oddziału Sieradz w kategorii sportwyczyn, Józef Pętal z oddziału Sieradz w kategorii standard
młode samczyki oraz Andrzej
Świniarski z oddziału Sieradz
w kategorii standard młode samiczki. Co prawda żadnemu
reprezentantowi brzezińskiego oddziału nie udało się zdobyć I miejsca w tych 14 kategoriach ale za to wśród gołębi wybranych przez sędziego
do reprezentacji okręgu łódzkiego na wystawie ogólnopolskiej trzy pochodzić będą
od hodowców z okręgu Brzeziny. Są to gołębie pocztowe Marka Armackiego, Tomasza Fraszczyka i Krzysztofa Freligi. Dodatkowe nagrody
w postaci suplementów diety dla hodowcy najlepszej samicy i samca w kategorii standard ufundował i wręczył
Mariusz Krawczyński ze specjalistycznego gabinetu weterynaryjnego „Pod skrzydłami”

z Sochaczewa.
„Wystawa jest bardzo dobrze
zorganizowana pod względem wizualnym i merytorycznym i dlatego bardzo wysoko
oceniana jest nie tylko przeze mnie ale także innych hodowców którzy przyjechali na
wystawę. Tak doskonałe warunki sprawiają, ze jest to godne reprezentowanie łódzkiego
okręgu przez oddział Brzeziny
PZHGP. Na wystawie jest blisko 300 gołębi, to dużo bo na
wystawie okręgu w Koninie
było zaledwie 170 wystawianych gołębi. Z tak dużej ilości gołębi można wybrać godną reprezentację na wystawę ogólnopolską. Nikt nie ma
także zastrzeżeń co do bezstronności sędziego, który do
reprezentacji wybrał gołębie
praktycznie z każdego oddziału, których jest aż 9 (Skierniewice, Brzeziny Rzgów, Pabianice, Zgierz, Łódź, Zduńska
Wola Zelów i Sieradz). Trzeba zachęcać także młodzież do
tego hobby, które co prawda
może nie jest łatwe ale przynosi wiele satysfakcji i powoduje
oderwanie się od komputera.
Poza tym sprawia wiele emocji i rozwija zdolności manualne”– powiedział na wystawie
Sławomir Stępień prezes okręgu Łódź PZHGP.
Wystawie towarzyszyła charytatywna loteria 21 gołębi
pocztowych. Zysk pochodzący ze sprzedaży loteryjnych
gołębi w kwocie 2,8 tys. złotych trafi do Stowarzyszenia
Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Naszym
Dzieciom” w Brzezinach.
 GK
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Zmiana organizacji ruchu w ul. Bohaterów Warszawy
W związku z licznymi telefonami w sprawie nie działającej sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy i Sienkiewicza w Brzezinach informuję że sygnalizacja ta celowo została przestawiona
w tryb awaryjny ( mrugające pomarańczowe światła). W ramach prowadzonej inwestycji na ul. Bohaterów Warszawy zmieni sie organizacja ruchu. Od środy 18 grudnia wprowadzany został kolejny
etap zmiany organizacji ruchu polegający na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od ul. Sienkiewicza do ul. Konstytucji (jest możliwy zjazd z drogi krajowej nr 72 ul. Sienkiewicza w ul. Bohaterów
Warszawy, bez możliwości wjazdu na ul. Sienkiewicza od ul. Bohaterów Warszawy – konieczny zjazd do drogi wojewódzkiej nr 704). Wprowadzona zmiana organizacji ruchu umożliwia dojazd do
szkoły do parkingu miejskiego oraz do bloków. Wyjazd możliwy tylko w ul. Konstytucji .Taka organizacja będzie obowiązywała do czasu zakończenia robót bitumicznych na ul. Bohaterów Warszawy.

Wystawa poświęcona
tegorocznej noblistce
w brzezińskiej bibliotece



W Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej można już oglądać wystawę
poświęconą tegorocznej, polskiej laureatce nagrody Nobla – Oldze Tokarczuk.

Znajdziemy tu krótką biografię autorki, wykaz jej dzieł,
a także liczne artykuły prasowe i zdjęcia poświęcone temu
tematowi m.in. wspólną fotografię Olgi Tokarczuk z królem Szwecji Karolem Gustawem XVI.

Olga Tokarczuk jest autorką utworów głównie o tematyce psychologicznej, w którym to kierunku także się
kształciła. - W jej książkach
na plan pierwszy wysuwają
się nie zdarzenia, lecz sposób pojmowania świata przez

bohatera, jego odczucia i wyobrażenia, a wiele sformułowań wymaga metaforycznego odczytania – wyjaśnia
Maria Mroczkowska z Czytelni dla Dorosłych, która przygotowała ekspozycję.
Nie znajdziemy tu książek

Olgi Tokarczuk, gdyż aktualnie cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem czytelników brzezińskiej biblioteki.
Warto tu wspomnieć, że
23 lata temu 9 grudnia 1996
r. literacką Nagrodę Nobla
odebrała Wisława Szymborska, a 49 lat temu w 1980 r.
Czesław Miłosz. W 1905 r.
otrzymał ją Henryk Sienkiewicz, a w 1924 r. Władysław
Reymont. Nagroda ta jest
wręczana zawsze w grudniu, gdyż 10 grudnia 1896 r.
zmarł Alfred Nobel – fundator tej nagrody. Jest ona przyznawana od 1901 roku w pięciu kategoriach za wybitne

osiągnięcia – w dziedzinie
fizyki, w dziedzinie chemii, w dziedzinie biologii,
w dziedzinie literatury, za
działalność na rzecz pokoju
na świecie, a od 1969 roku

także za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie ekonomii. W latach 1901–2019 w dziedzinie
literatury wyróżnionych nią
zostało już 116 osób. 
 TOM
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Małymi krokami wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
– rozmowa z Iloną Skipor, Burmistrz Miasta Brzeziny
MG: Całą infrastrukturę pozostałą po Communal
Service przejmie ZUK?
IS: Niekoniecznie, ponieważ
przed chwilą okazało się, że
część sprzętu, którym dysponowała spółdzielnia, jest na
kredyt bądź stanowi zabezpieczenie bankowe. Do tego
wyszło na jaw, że spółdzielnia
i tak nie może już przyjmować żadnych zleceń od miasta z kuriozalnego powodu:
pojazdy, którymi spółdzielnia dysponuje, nie posiadają aktualnego ubezpieczenia
OC, nie mają też wymaganych przeglądów technicznych. Beztrosko zaniedbano
terminowe dokonanie takich
przeglądów i opłaty OC. Doraźnym działaniem, nad którym pracujemy, jest zakup od
Spółdzielni sprzętu, będącego
jej własnością. Transakcja zasili kasę spółdzielni i umożliwi choć częściowe wypłaty
pensji pracownikom na święta Bożego Narodzenia.
MG: Z tego, co pani mówi,
wynika, że Communal Service nie tylko nie spełniła pokładanych w niej nadziei, ale
stała się poważnym problemem dla miasta.
IS: Jest to bardzo poważny problem, tym bardziej że
ustalana obecnie suma wierzytelności spółki do końca
nie jest jeszcze znana. Przygotowujemy się do audytu, który pozwoli na ujawnienie rzeczywistego zadłużenia, jakie
spółdzielnia wygenerowała
podczas rocznych rządów byłego prezesa.
MG: Ale w razie, gdyby teraz wystąpiły potężne opady
śniegu, miasto jest przygotowane?
IS: Tak, ogłosiłam przetarg
na zimowe utrzymanie dróg.
Wygrała firma lokalna i ten
podmiot będzie świadczył
usługi w tym zakresie.
 MG: Wróćmy do PEC-u.
Od lat ze spółką PEC jest kojarzony slogan „gaz dla Brzezin”. Podobno gaz w Brzezinach już jest?
IS: Gaz w Brzezinach już jest,
PEC ma podpisaną umowę z Polską Spółką Gazową
na przyłącze. Problem polega na tym, że umowa została przez poprzednie władze
spółki podpisana na odbiór
takiej ilości gazu, która jest
nierealna do zagospodarowania przez PEC. By sprostać

zapisom umowy, należałoby przebudować całą kotłownię bądź wybudować zupełnie
nową infrastrukturę odbioru gazu w ilości przekraczającej 14 megawatów, co jest
całkowicie nierealne z powodu ogromnych kosztów takiej
inwestycji. Negocjujemy w tej
chwili z PSG nowe warunki
odbioru gazu.
 MG: Jeśli dobrze rozumiem, to umowa z PSG została tak sformułowana, że
miasto nie było w stanie wypełnić jej warunków?
IS: Nie tylko miasto nie jest
w stanie wypełnić tej umowy,
nie ma też zapisów pozwalających na jej wypowiedzenie na
dogodnych warunkach, ponieważ zapisy są jednostronne i dotyczą one tylko spółki
PSG. Sprawa jest w prokuraturze, czekamy na rozstrzygnięcie.
MG: W prokuraturze konkretnie jest sprawa warunków umowy i okoliczności
jej podpisania między PEC,
a PSG?
IS: Tak.
MG: Jakie są konkretne zarzuty?
IS: Konkretny zarzut jest taki,
że poprzedni prezes nie miał
prawa bez uchwały rady nadzorczej bądź właściciela czy
zgromadzenia wspólników,
którym jest miasto, takiej
umowy zawrzeć.
 MG: Czyli wyjaśnijmy
mieszkańcom sytuację z gazem ostatecznie: gaz w Brzezinach jest, została podpisana umowa z Polską Spółką Gazową na odbiór gazu
w ilości, której PEC nie jest
w stanie ani odebrać, ani
przerobić, z powodu nieistniejącego zaplecza technologicznego.
IS: Dokładnie tak.
 MG: Nie ma też możliwości objęcia przyłączami z gazem wszystkich mieszkańców miasta?
IS: W planie, który przedstawiła nam PSG, nie ma ujętego centrum miasta, docelowo
jest tylko wskazany PEC i po
drodze te ulice, które pozostają w zasięgu sieci: od granic miasta do rogatek, czyli
do skrzyżowania ulic Waryńskiego i Słowackiego.
 MG: Czyli tylko mieszkańcy tych rejonów miasta będę mieli ewentualnie
szansę podłączyć się do sieci

gazowniczej?
IS: Tak, oraz mieszkańcy, których posesje leżą przy trasie
gazociągu prowadzącego do
PEC, czyli osiedla w okolicach ulicy Racławickiej i Madalińskiego oraz Marii Curie-Skłodowskiej.
 MG: Czyli mieszkańcy będą teraz rozumować
w następujący sposób: gaz
w Brzezinach jest, ale my
go nie mamy. Gaz teoretycznie mógłby zasilać PEC,
który przeszedłby z zasilania węglowego na gazowe,
a to ewentualnie groziłoby
nam podniesieniem cen za
ogrzewanie, ponieważ zmiana technologiczna, którą należałoby przeprowadzić, wiąże się z horrendalnymi kosztami.
IS: Dokładnie tak. Ogrzewanie gazowe jest dość kosztownym procesem, jego uruchomienie wpłynęłoby znacznie
na podwyższenie kosztów ciepła, które sprzedawane jest do
miejskiej sieci. Cała ta sprawa
to kolejny poważny problem,
nie tylko dla samej spółki,
ale i dla miasta, chociaż miasto nie podpisywało żadnej
umowy. Ta umowa wiąże tylko PEC, ale w związku z tym,
że miasto jest jedynym właścicielem tej spółki, jeżeli dojdzie
do jakichś zobowiązań finansowych, przełożą się one również na miasto.
MG: Czy PEC-owi w tej sytuacji grozi bankructwo?
IS: Nie zakładam takiego scenariusza. Myślę, że jesteśmy
w stanie wynegocjować ze
spółką PSG odbiór gazu do
wartości 1 megawata. To są
maksymalne potrzeby miasta.
Po prostu nie będziemy w stanie, począwszy od samej budowy kotłowni, aż po wykorzystanie takiej ilości gazu,
jako miasto i jego spółka,
sprostać kosztom. Wierzę, że
dojdziemy do porozumienia
z PSG i cały ten proces zakończy się pomyślnie dla spółki
i dla miasta.
MG: Wspominała pani, że
wiele jest jeszcze w mieście
takich spraw, które panią zaskoczą bądź zaskoczyły, od
kiedy objęła pani urząd.
IS: Takich spraw jest mnóstwo. Problemem palącym
dla miasta i mieszkańców jest
budowa nowego kanału deszczowego. Stary kanał został
w mojej ocenie zniszczony

przez zmniejszenie przekrojów i zabetonowanie. Przy
większych opadach miasto
nadal tonie. Dlatego będziemy aplikować o środki na poprawę retencji. Rząd nad takimi programami intensywnie
pracuje, więc mam nadzieję,
że uda nam się to dofinansowanie zdobyć.
MG: Sugeruje pani, że kanał będzie trzeba jeszcze raz
remontować w całości?
IS: Powiedzmy sobie szczerze:
tego kanału nie da się już wyremontować. Należy pomyśleć o innych rozwiązaniach,
o budowie nowego kanału
bądź budowie retencji, która spowoduje, że gospodarka
hydrologiczna w mieście się
poprawi.
 MG: Kiedy mieszkańcy
mogą się spodziewać jakichś
realnych posunięć odnośnie
poprawy sytuacji hydrologicznej miasta?
IS: W zeszłym roku złożyliśmy wniosek do NFOŚiGW
o środki, jednakże okazało się,
że projekt dotyczący retencji został sporządzony przez
byłego burmistrza w jednym
egzemplarzu. Spowodowało to unieważnienie procedury. Kolejny problem jest
taki, że nie wszyscy właściciele działek, przez które miałaby
przechodzić retencja, wyrazili
zgodę na jej budowę na terenie swoich posesji. W związku z tym będziemy musieli
dokumentację opracować od
początku. Mam nadzieję, że
w trzecim kwartale przyszłego roku poznamy realne możliwości budowy retencji bądź
perspektywę pozyskania środków finansowych na budowę
nowego kanału.
MG: Mówiliśmy o kamienicach w centrum miasta, które skupiają gros problemów.
Tymi kamienicami zarządza
TBS. Czy od czasu poprzedniej prezes coś zmieniło się
na korzyść mieszkańców tych
nieruchomości?
IS: TBS, jak wiemy, też nie był
w najlepszej kondycji finansowej i nadal zmaga się z problemami. Prowadzone są w tej
chwili doraźne czynności, polegające na bieżącym remontowaniu mieszkań. Większość
kamienic w centrum ma status zabytków, więc są to procesy trudne. Miasto będzie
się starało o dofinansowanie
na budowę nowego budynku

komunalnego, który choć
w części zabezpieczy potrzeby mieszkańców, a tym samym zwolnią się lokale, które
będziemy mogli przeznaczyć
na wynajem, bądź dla tych
osób, które dysponują mniejszymi środkami finansowymi. Planujemy budowę takiego obiektu na ulicy św. Anny.
Kolejne działki, które chcemy wykorzystać pod budownictwo komunalne to tereny
na Głowackiego za basenem,
gdzie mamy dość spore tereny, uzbrojone, które możemy
wykorzystać do takich celów.
Wszystko będzie zależało od
możliwości pozyskania środków.
 MG: Co ze strefą inwestycyjną? Ten temat nagle
ucichł.
IS: Strefa inwestycyjna w tej
chwili jest częściowo zrekultywowana, jednak problem
z pozyskaniem inwestorów
polega na tym, że jest to teren
całkowicie nieuzbrojony. Natomiast wartość wykonania
infrastruktury na tzw. strefie przekracza możliwości finansowe miasta. Rozważamy
możliwość bądź sprzedaży
tych terenów inwestycyjnych,
bądź pozyskania inwestora,
który będzie zainteresowany
uprzednim uzbrojeniem i następnie rozpoczęciem działalności na terenie strefy.
MG: Rozumiem, że to sugestia, iż realne szanse na strefę inwestycyjną w Brzezinach
są nikłe.
IS: Brzeziny nie starały się
tak sprawnie pozyskiwać inwestorów jak sąsiedni samorząd, który osiem lat temu
rozpoczął proces inwestycyjny i cały czas rozwija i poszerza ten obszar. Obecnie jedyną szansą dla nas jest albo
sprzedaż tego terenu, albo pozyskanie takiego inwestora,
który zechce wyłożyć wielkie
pieniądze w uzbrojenie terenu i infrastrukturę. Dokładamy również wszelkich starań,
aby zainteresować tym terenem Specjalną Łódzką Strefę
Ekonomiczną.
 MG: Oprócz problemów
ten pierwszy rok kadencji
przyniósł również sukcesy.
Pochwali się pani?
IS: Wiele satysfakcji przyniosło mi pozyskanie ponad
4 milionów złotych na infrastrukturę drogową. To są
największe środki celowe

pozyskane dla miasta w ciągu
ostatnich dziesięciu lat. Dzięki tym pieniądzom możemy
wyremontować ulice Bohaterów Warszawy i Konstytucji
3 Maja, jak również Dąbrowskiego i Polną. Kończymy też
prace na ulicy Traugutta, więc
mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni, że wreszcie coś w tej infrastrukturze
drogowej się zmienia i znacznie poprawi się komunikacja
w mieście.
 MG: Czy Polna będzie remontowana na całej długości?
IS: Nie, Polną robimy na odcinku łączącym Dąbrowskiego z ulicą Okrzei. Taki był
warunek wynikający z wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych, że odcinek drogi musi łączyć się bądź z drogą wojewódzką, bądź z drogą
krajową, natomiast jeśli chodzi o drugą część ulicy Polnej,
planujemy budowę kanalizacji, i dopiero po wykonaniu
tego etapu rozpoczniemy prace w tkance drogowej. Czyli podsumowując: Bohaterów
Warszawy, Polna, Konstytucji 3 Maja i ulica Dąbrowskiego cała, przypominam – Dąbrowskiego, która była zmorą
wielu mieszkańców, gdzie często dochodziło do uszkodzeń
pojazdów.
MG: A co z ulicami, których
mieszkańcy najgłośniej do
tej pory domagali się, oprócz
ulicy Polnej oczywiście, ingerencji miasta, choćby z ulicą
Ludową? Kiedy mieszkający
tam ludzie mogą spodziewać
się realnej pomocy od miasta?
IS: Warto tutaj przypomnieć,
że ulica Ludowa nie ma ani
wodociągu, ani kanalizacji.
Dlatego w przyszłym roku
planujemy budowę wodociągu w tej ulicy i dopiero wtedy rozpoczniemy budowę
nawierzchni. Mam nadzieję,
że do końca 2021 roku zdążymy zrealizować plany odnośnie Ludowej. W tej chwili jednak najbliższe realizacji
są plany dotyczące infrastruktury drogowej na ulicach św.
Anny i Południowej, dla których również chcemy aplikować o środki do Funduszu
Dróg Samorządowych. Mam
na myśli budowę nawierzchni włącznie z chodnikami, jak
również budowę kanalizacji
w ciągu ulicy Południowej.

18
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Remont ulicy Bohaterów Warszawy FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Remont ulicy Dąbrowskiego FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Kulturowa ścieżka dydaktyczna na zabytkowym terenie "Osady Krakówek" FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Remont ulicy Traugutta FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

MG: Kiedy pojedziemy wyremontowanymi ulicami
Bohaterów Warszawy i Polną?
IS: Termin realizacji Bohaterów Warszawy i Konstytucji
3 maja mamy wyznaczony na
31 maja 2020 roku. Taki sam
termin obowiązuje wykonawców Dąbrowskiego i Polnej. Przebudowa ulicy Traugutta dobiega końca.
MG: Prace na Traugutta
mocno się opóźniały.
IS: A to z powodu ingerencji archeologa. Spowodowało to kilkunastodniowe opóźnienie. Jednak jesteśmy już
na etapie finalnym i mam
nadzieję, że w najbliższych
dniach zamkniemy sprawę
Traugutta.
MG: Mieszkańcy nie są zorientowani odnośnie formuły remontu Bohaterów Warszawy i Konstytucji, mówiło się o jakiej wysepce… o co
chodzi?
IS: Z wysepki na skrzyżowaniu Bohaterów i Konstytucji
się wycofałam, owszem istniał taki projekt, żeby zrobić tam wyniesioną wysepkę
z kostki brukowej, natomiast
z uwagi na to, że tamtędy
kursuje autobus MPK i jest
intensywna częstotliwość ruchu pojazdów, wycofałam
się z wcześniejszego projektu

w jakim okresie inwestycja
zostanie zrealizowana, mówi
się jednak, że ma zostać zrealizowana z pierwszych środków programu „stu obwodnic”. Niestety, nasze miasto
jest na tyle w niedogodnym
położeniu, że jak najszybciej
należy podjąć zdecydowane
działania, żeby ta obwodnica
powstała, biorąc pod uwagę
intensywność transferu ruchu drogowego przez miasto,
o której mówiłam, a to jest
18 tysięcy pojazdów na dobę,
i stan tkanki mieszkaniowej,
która ulega ciągłej degradacji. Dochodzi do tego jeszcze degradacja infrastruktury
podziemnej, mam tu na myśli kanalizację i wodociągi. Te
sprawy wymagają bardzo pilnych działań.
 MG: A właśnie, odnośnie
kamienic w ścisłym centrum
miasta. Kamienice w Łodzi,
które ostatnio się zawaliły,
pochodzą z końca XIX i początku XX w. Zleciła pani jakieś ekspertyzy dotyczące
stanu budowlanego i ewentualnych zagrożeń związanych z kamienicami na tzw.
„dołku” w Brzezinach, które pochodzą z tego samego
okresu?
IS: Jaki jest stan tych kamienic to widzimy gołym okiem,
natomiast jesteśmy już po

i unieważniłam przetarg.
MG: Sprawa, która wymagała pilnej uwagi miasta, to
również stan infrastruktury
na osiedlu Sejmu Wielkiego.
IS: Na Sejmu Wielkiego planujemy położyć nawierzchnię asfaltową, zostało już
wysypane kruszywo, poszerzymy też pobocza. Należy
w tym miejscu dodać, że niezakończona jest wciąż sprawa
sądowa z poprzednim wykonawcą. Spór trwa i nie wiadomo, jak się zakończy. Wykonawca, który nie zrealizował
inwestycji, w dalszym ciągu ma roszczenia w stosunku do miasta. Nie ma terminu kolejnej rozprawy, więc
nie mogę w tej chwili przewidzieć, jaki ta sprawa będzie
miała finał.
 MG: Mieszkańcy prosili
mnie, żebym panią zapytał,
czy coś wyjaśniło się w sprawie obwodnicy.
IS: Z najnowszych informacji,
które otrzymałam, wynika, że
jesteśmy wpisani na rządową
listę „stu obwodnic” do realizacji, o czym mówił poseł
Waldemar Buda w wywiadzie
telewizyjnym, więc myślę, że
teraz czekamy po prostu na
realizację tego zadania. Wierzę, że po 40 latach walki, są
nareszcie realne szanse na to,
żeby ta obwodnica powstała.

 MG: No dobrze, ale w jakim wariancie, bo tutaj znowu mamy problem, o którym jest głośno. Wiadomo, że niektórzy właściciele
działek niekoniecznie są zachwyceni pomysłem faktycznego wywłaszczania ich
z posesji.
IS: Wariantów rozmaitych
było już tyle, że któryś z nich
na pewno będziemy mogli dopasować do oczekiwań
większości. Natomiast jeżeli
zajdzie taka konieczność, to
część z tych działek zostanie
wykupiona. Musimy się skupić na celach nadrzędnych
dla społeczności, natomiast
projekt samej obwodnicy na
pewno będzie w przyszłości konsultowany i szlifowany na tyle, żeby był dogodny
dla wszystkich. Obecnie sytuacja komunikacyjna w mieście jest bardzo niepokojąca, ponieważ z badań, które
były przeprowadzone w 2015
roku, wynikało, że liczba pojazdów przejeżdżających
przez Brzeziny w ciągu doby
znacznie przekraczała liczbę
mieszkańców.
 MG: Niemniej, budowa
obwodnicy to perspektywa
do zrealizowania za około
15 lat.
IS: Takie są założenia rządu. Trudno odpowiedzieć

przeglądach Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dwie kamienice zostały wyłączone z użytkowania: oficyna na Sienkiewicza
4 i Kościuszki 18. Mieszkańcy zostali już wyprowadzeni z uwagi na całkowite wyłączenie tych kamienic z eksploatacji.
MG: Istnieje zagrożenie dla
kolejnych budynków w mieście?
IS: Istnieje. Pani prezes TBS
dokłada wszelkich starań,
żeby na bieżąco nadzorować stan techniczny tych budynków, ale obawiam się, że
niebawem kolejne kamienice będą ulegały wyłączeniu.
Dlatego musimy skupić się
na budownictwie komunalnym i socjalnym, żeby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców, którzy zostaną ewakuowani z tych kamienic.
MG: A co z tymi wyłączonymi kamienicami się stanie? Będą stały, dopóki się
nie zawalą?
IS: No cóż, technicznie te kamienice połączone są kolejno
jedną ścianą działową, więc
potencjalna rozbiórka wiąże się ze sporym ryzykiem,
tym bardziej że w tej chwili
przebiegają przez te kamienice wspólne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. To

wyzwanie dość karkołomne,
czekamy też na decyzję konserwatora zabytków, bo to nie
jest tak, że my sobie możemy
rozebrać jakąś kamienicę bez
zgody konserwatora. W kwestii kamienicy przy ulicy Kościuszki 18 będziemy wykonywać operat szacunkowy dotyczący możliwości rozbiórki
i postawienia w tym miejscu
nowego budynku.
 MG: Pani jako burmistrz
raczej nie może pozwolić na
to, żeby centrum miasta stało się cmentarzyskiem opustoszałych kamienic.
IS: Dokładnie. Ale jest jeszcze
problem właścicieli, którzy
kupili kamienice w centrum
miasta i nie robią z nimi nic.
Skutek jest taki, że te kamienice zaczynają straszyć, a nasze możliwości wpływu na tę
sytuację są znikome. My interweniujemy u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i wysyłamy powiadomienia do właścicieli,
natomiast reakcja z ich strony jest żadna.
 MG: Ile jest takich przypadków?
IS: Dwa, pierwszy to kamienica na ulicy Staszica 7, drugi to budynek przy Berka Joselewicza. Dla mnie osobiście, i myślę, że również dla
mieszkańców, to powód do

19 GRUDNIA 2019 | NR 36

Muzeum Regionalne w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Plac zabaw ul. Konstytucji FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Plac zabaw i siłownia przy Miejskiej Pływalni FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Plac zabaw w parku miejskim FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

głębokiego zażenowania.
Piękne zabytki niszczeją na
naszych oczach, a właściciele
nie dokładają żadnych starań,
żeby zadbać o ich stan i estetykę. My zaś nie mamy narzędzi, by ich do dbania o te
nieruchomości zmusić.
 MG: Ale Brzeziny to nie
tylko problemy z przeszłości. Za chwilę zostaną oddane inwestycje bardzo pożądane przez mieszkańców.
Szczególnie tych najbardziej
rokujących na przyszłość.
IS: Właśnie, czyli żłobek
miejski, który przed chwilą odebraliśmy. Jestem pełna wiary, że mieszkańcy będą
z niego bardzo zadowoleni.
W tej chwili czekamy na rozstrzygnięcia dotyczące dofinansowania na funkcjonowanie i na wyposażenie żłobka i mam nadzieję, że środki
szybko pozyskamy. Dzięki
temu czterdzieści trzy młode
matki bądź ojcowie będą mogli wrócić na rynek pracy.
 MG: Jakie będą zasady
przyjęcia dziecka do miejskiego żłobka?
IS: Jesteśmy na etapie procedowania statutu dla tej
jednostki, więc niebawem
mieszkańcy poznają warunki naboru i funkcjonowania

żłobka. Cieszę się, bo to piękna inwestycja, tym bardziej
że miasto pozyskało dotację na budowę tego obiektu
w wysokości 1 mln 300 tys.
zł.
MG: Kiedy rozmawialiśmy
o żłobku przy podobnej okazji rok temu, była pani pełna
pesymizmu. Straszył szkielet budynku pozostawiony
przez poprzednią ekipę.
IS: Tak, to była kolejna przykra niespodzianka, którą
odziedziczyłam po poprzednim burmistrzu. Jak wiadomo, wykonawcą tej inwestycji miała być Communal
Service, niestety ani stan zaawansowania prac budowlanych, ani też jakość wykonania nie pozwalały na
dalszą realizację tego zadania. W związku z tym byłam zmuszona zrezygnować
z dalszej budowy. Obiekt,
który teraz powstał, owszem,
jest wybudowany na szkielecie tego, co było, kontynuacja
prac wymagała jednak całkowitej modernizacji i sporządzenia projektu zastępczego. Jak widać na załączonym
zdjęciu, udało nam się zrealizować plan w stu procentach. Obiekt jest przytulny
i przyjazny, i mam nadzieję,

że zarówno maluchy, jak i rodzice będą zadowoleni. Muszę jeszcze powiedzieć, że budowa rozpoczęta przez mojego poprzednika skończyła się
tym, że miasto za ten szkielet zapłaciło Communal Service 389 tys. zł. Odbyło się to
na drodze postępowania sądowego, bo wstępnie kwota, której żądała spółdzielnia
za to, co zostało tam wykonane, opiewała na 750 tysięcy zł. Ja wiem, że mieszkańcy
ubolewają nad tym, że został
w tamtym miejscu ograniczony teren zielony przy istniejącym przedszkolu. Niestety, nie była to moja wina,
po prostu musieliśmy kontynuować budowę, w przeciwnym razie dziś, zamiast
się cieszyć, musiałabym się
wstydzić.
MG: Kolejne inwestycje dla
najmłodszych to OSY i plac
zabaw w parku.
IS: Żeby zachować obiektywizm, trzeba zaznaczyć, że
OSA, czyli Otwarta Strefa
Aktywności, na ulicy Konstytucji jest kontynuacją
projektu mojego poprzednika i została wybudowana
w tym roku. Natomiast druga OSA, na Hetmana, została wybudowana dzięki

środkom pozyskanym w ramach 50% dofinansowania
inwestycji, i to już są działania podjęte przeze mnie. Natomiast plac zabaw w parku,
który poprzednio nie dość, że
straszył, to się rozpadał, został wykonany od początku,
od nowa, i jest zrealizowany
w stu procentach ze środków
własnych miasta.
MG: Czego dzieci i rodzice
mogą się spodziewać na nowym miejskim placu zabaw?
IS: Jest fajna wieża do zabaw,
są przyjazne dla dzieci huśtawki i sprzęt, który był dobierany na podstawie konsultacji z rodzicami, których
dzieci przychodziły bawić się
do parku.
MG: A co z tą legendarną
już toaletą w parku, o którą
niegdyś toczono batalie na
posiedzeniach Rady Miasta?
IS: Została wyłączona z eksploatacji, ponieważ nie mogę
dopuścić do sytuacji, w której taki obiekt, który nawet
nie powinien nosić miana toalety, zostaje dopuszczony do
użytkowania. ZUK wykonał
już przyłącze wodne, ściekowe i kanalizacyjne do planowanej, nowej toalety, przy
ulicy Piłsudskiego. W przys z ł y m ro ku p o s t aw i my

zupełnie nową, nowoczesną toaletę, która będzie również wyposażona w urządzenia wandaloodporne.
 MG: Wiadomo już, że
mieszkańcy mogą się spodziewać poprawy, jeśli chodzi o stan oświetlenia w mieście.
IS: Otrzymaliśmy już informację z NFOŚiGW, że nasz
wniosek o pożyczkę na tzw.
„Program Sowa”, czyli wymianę oświetlenia w mieście, został pozytywnie rozpatrzony. W przyszłym roku
podpiszemy umowę na dofinansowanie w formie niskooprocentowanej pożyczki,
która wyniesie blisko 1 mln
300 tys. złotych. Geneza tego
wniosku też rodziła sporo
kontrowersji, ponieważ jest
to drugi wniosek, który składaliśmy na „Sowę”. Pierwszy
wniosek budził wiele wątpliwości, zwłaszcza dotyczących
możliwości sterowania instalacją. Koszt sterowania był
równoważny z kosztem wymiany lamp, dlatego po przeprowadzeniu symulacji doszliśmy z radnymi do wniosku, że wymiana oświetlenia
w mieście w tej formie nie
przyniesie spodziewanego efektu. W związku z tym

19

złożyliśmy kolejny wniosek
na „Sowę”, który został zaakceptowany. W przyszłym
roku nastąpi realizacja tego
zadania.
 MG: Które ulice zyskają
nowe oświetlenie?
IS: Planujemy w ymianę
oświetlenia wszystkich ulic,
prócz tych, które są już doświetlone obecnie, poprzez
postawienie 82 nowych lamp.
Mamy też zamiar pozyskać
środki z tzw. „białych certyfikatów”, które pozwolą na
doświetlenie ulicy Hetmana, o którą mieszkańcy bardzo zabiegają, ulic Słonecznej i Przemysłowej. Projekty
do Słonecznej i Przemysłowej już są, natomiast na Hetmana będziemy przygotowywać się do nowego projektu
i mam nadzieję, że wszystkie ulice, o które mieszkańcy wnioskują, dostaną nowe
oświetlenie.
 MG: Czyli ta „Sowa”, na
która pani już dostała dofinansowanie, nie obejmie
jeszcze ulicy Hetmana?
IS: Jeszcze nie, natomiast
oświetlimy ją z „białych certyfikatów”, ponieważ wymóg
jest taki, że musimy je przeznaczyć na działania proekologiczne.
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Nowo wybudowany miejski żłobek FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
MG: Co to są „białe certyfikaty”?
IS: „Białe certyfikaty” uprawniają nas do otrzymania środków związanych z działaniami
proekologicznymi. Ponieważ
dzięki „Sowie” zmniejszymy
natężenie emisji szkodliwych
substancji, a musimy się wykazać efektem ekologicznym,
więc istnieje realna możliwość, że z Urzędu Regulacji
Energetyki, otrzymamy dofinansowanie właśnie w ramach „białych certyfikatów”
MG: A propos emisji szkodliwych substancji, nie widać
znaczącej poprawy, jeśli chodzi o stan powietrza w mieście w sezonie grzewczym.
IS: To jest kolejny element
przykrego spadku po poprzedniej władzy, ponieważ
zadłużenie PEC wiązało się
również z nieumiejętną bądź
nieprzemyślaną budową sieci ciepłowniczej. To jest 4 km
miejskiej sieci ciepłowniczej,
która jest niedociążona z uwagi na brak chętnych. Jak wiemy, nie tylko centrum jest zagrożone smogiem, ale również „osiedle kwiatowe”, które
emituje bardzo duże ilości zanieczyszczeń powietrza, co
widać na czujnikach zamontowanych w mieście. Poprawa
jakości powietrza będzie następowała stopniowo poprzez
wdrażanie kolejnych programów rządowych typu „Czyste
powietrze” bądź innych, które
pozwolą mieszkańcom na wymianę starych pieców na piece nowej generacji. Będziemy też szukać sposobów na
zachęcenie mieszkańców do
podłączenia się do ciepła systemowego, które mamy, czyli do PEC. Jesteśmy również
w trakcie przetargu unijnego

na odnawialne źródła energii dla mieszkańców naszego miasta. Z projektu zainstalujemy w 149 budynkach
mieszkalnych instalację fotowoltaiczną oraz pompy ciepła.
 MG: Czy jest możliwe
w ogóle podłączenie „osiedla kwiatowego”, generującego przecież olbrzymią ilość
smogu, do PEC?
IS: „Osiedle kwiatowe” ma
praktycznie gotową sieć, kilka dni temu kolejny odbiorca
skorzystał z podłączenia. Dlatego mam nadzieję, że dzięki
skutecznym działaniom zarządu PEC i miasta przekonamy mieszkańców, żeby z tego
ciepła systemowego korzystali.
MG: A to się nie będzie wiązało z ingerencją w dosyć
świeżą infrastrukturę drogową, która tam funkcjonuje?
IS: W pewnym obszarze będzie, ale w tej chwili istnieją
takie technologie budowlane,
dzięki którym możemy wykonać przyłącza bezinwazyjnie. Ostatnio podłączyliśmy
duży obiekt, Dom Pomocy
Społecznej na ulicy Moniuszki, a po drodze jeszcze żłobek.
Nie wiązało się to z rozbiórką
istniejącej infrastruktury drogowej.
 MG: Smog to bardzo poważny problem, przez dziesięciolecia bagatelizowany,
natomiast realnie jest to kwestia strategiczna dla rozwoju
miasta. Jeżeli Brzeziny będą
cierpiały z powodu smogu
tak jak do tej pory, to perspektywa jakości życia mieszkańców znacznie się obniży.
Mieszkańcy oczekują, że pani
podejmie bardzo konkretne
działania systemowe związane z walką ze smogiem.

IS: Podejmujemy działania systemowe. Jak już wspomniałam, ogłosiliśmy przetarg na dużą inwestycję w ramach OZE (odnawialnych
źródeł energii – przyp. red.)
dla indywidualnych odbiorców, która pozwoli na likwidację przynajmniej osiemdziesięciu emitorów spalin, na
likwidację kilkudziesięciu kominów. To nie jest tak, że miasto nic w sprawie smogu nie
robi. Po prostu nasza topografia jest istotną przyczyną
tego, że zanieczyszczenia skupiają się w niecce, w której topograficznie umiejscowione
są Brzeziny. Taką sytuację ma
Kraków, który bardzo rygorystycznie podszedł do sprawy czystości powietrza, zakazał palenia nawet drewnem
czy węglem, natomiast efekt
smogu w dalszym ciągu dotyka to miasto z uwagi na topografię. Moim zdaniem najlepszym programem rządowym,
jaki do tej pory funkcjonował,
było PONE, czyli Program
Ograniczania Niskiej Emisji,
z którego skorzystało bardzo
wielu mieszkańców Brzezin.
Kolejne działania to właśnie
kontynuacja programu Odnawialnych Źródeł Energii, i tak
jak powiedziałam wcześniej,
podłączanie odbiorców indywidualnych do sieci miejskiej.
Wiem, że nad tą kwestią pracuje również pani prezes TBS
razem ze wspólnotami, planują podłączenie kilku kamienic należących do wspólnot mieszkaniowych, więc
mam nadzieję, że stopniowo
będziemy wygrywać walkę ze
smogiem. Jeżeli chodzi o dalsze działania, monitorujemy wszystkie działania rządu,
które otwierają perspektywę

pozyskiwania środków na poprawę jakości powietrza.
MG: Te wszystkie projekty
oczywiście wymagają wkładu
własnego.
IS: Tak. I tu jest problem.
MG: Budżet miasta niedomaga?
IS: To nie tak, że niedomaga,
ale najbardziej kosztochłonne
pozycje w planowanym budżecie na 2020 rok to są śmieci, gospodarka odpadami oraz
oświata. Koszty odbioru odpadów to nie jest sprawa, która dotyka wyłącznie Brzeziny,
to jest problem ogólnopolski.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadami
bardzo poszybowały w górę.
W tej chwili stawka, którą
mamy nawet po podwyżce,
nie pokrywa kwoty, która została ustalona w wyniku przetargu.
MG: Rozumiem, że mieszkańcy mają się spodziewać
dalszych podwyżek cen wywozu śmieci.
IS: Na pewno jest taka opcja i nie ukrywam, że nie
unikniemy kolejnego wzrostu stawek. Stawki, które teraz w Brzezinach obowiązują, są na najniższym poziomie w województwie, jeśli nie
w kraju. Musimy realnie pomyśleć o tym, żeby ten system
mógł się finansować, ponieważ miasto jako samorząd nie
może dokładać do gospodarki odpadami. Kolejną pozycją
budżetową, która zasysa pieniądze, jest oświata. Wzrost
płac dla nauczycieli jest finansowany z budżetu samorządu, spodziewamy się jednak,
że subwencja oświatowa, która została utrzymana na poziomie roku poprzedniego,
zostanie w przyszłym roku
zwiększona i te środki z budżetu miasta nie będą aż tak
ogromne jak teraz.
 MG: Ile pieniędzy brakuje do subwencji oświatowej
w przyszłorocznym budżecie?
IS: Szacujemy, że około 2 mln
złotych. Takiej samej kwoty
brakuje do zamknięcia systemu gospodarki odpadami –
blisko 2 mln złotych.
MG: To niech pani mnie teraz przekona, że jeszcze będzie wspaniale.
IS: Będzie. Już bardzo niedługo będzie w Brzezinach
nowy, piękny żłobek, Środowiskowy Dom Samopomocy, na którego wyposażenie
otrzymaliśmy 159 tys. zł od
Wojewody Łódzkiego, OSY,
nowy plac zabaw w parku, kilka pięknie wyremontowanych

ulic i chodników, ponad tysiąc
sto nowych lamp LED-owych
oświetlających miejskie ulice, tzw. aktywne przejścia dla
pieszych, likwidujemy emitory smogu w mieście. Nadchodzi też wielki finał rewitalizacji muzeum w ramach programu „Zaginione Miasto”.
Żeby zachować obiektywizm,
należy powiedzieć, że to, co
teraz dzieje się w muzeum,
to kontynuacja działań mojego poprzednika, który zadbał
o to, żeby pozyskać środki na
tę rewitalizację. Natomiast od
przetargu aż do teraz działałam ja wraz z moim zespołem. Niebawem mieszkańcy
będą cieszyli się pięknie odnowionym obiektem, którym
będziemy mogli się pochwalić
nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Kończymy już wszystkie
prace, zostały tylko kwestie
kosmetyczne. Muszę podkreślić, że zaangażowanie dyrektora muzeum i wykonawcy
w ten projekt było i jest naprawdę godne podziwu. Efekty będziemy podziwiać niebawem, a dodam, że nieodłączną częścią tej inwestycji jest
budowa ścieżki dydaktycznej
na ulicy Waryńskiego.
MG: A to rzeczywiście niespodzianka. Gdzie dokładnie
będzie ta ścieżka i czego możemy się spodziewać?
IS: To teren zlokalizowany na
Waryńskiego po przeciwnej
stronie Lidla, zaraz za rzeką.
Powstanie tam w niedalekiej
przyszłości strefa relaksu, kulturowa ścieżka dydaktyczna
nawiązująca do średniowiecznej osady Krakówek. Inwestycja ma służyć mieszkańcom,
będzie tam można odpocząć,
zrelaksować się, usiąść na
pięknych ławeczkach w lipowej alei, a jednocześnie wiele dowiedzieć o odległej historycznie przeszłości Brzezin. Kiedy cały teren wokół
tej ścieżki zostanie zrekultywowany, obsadzony nową roślinnością, powstanie tam minipark, z którego wszyscy będziemy dumni.
 MG: Ale to są plany, czy
konkretne pieniądze zostały
zainwestowane?
IS: Jesteśmy na etapie ukończenia tego zadania, a budowa ścieżki dydaktycznej jest
związana z odkryciem archeologicznym w postaci studni,
która została niedawno zrekonstruowana i będzie docelowo służyła jako obiekt archeologiczny, realna pozostałość po naszych przodkach.
 MG: Czyli inwestycja na
Waryńskiego to kontynuacja projektu „Zaginione

miasto”?
IS: Tak, ścieżka na Waryńskiego jest nieodłączną częścią tej
inwestycji i jest wpisana do
kategorii działań pod nazwą
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, natomiast
całość zadania nosi nazwę
„Zaginione miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych miasta Brzeziny”. Niebawem będziemy odbierać tę
inwestycję, a chciałam dodać,
że jej wartość to blisko 3 mln
złotych.
MG: To podsumujmy: czego konkretnie mieszkańcy
mogą się spodziewać po „Zaginionym mieście”?
IS: Mieszkańcy mogą się spodziewać pięknie zrekonstruowanego budynku muzeum
i dziedzińca – zrewitalizowane zostały fasady ceglane na
wszystkich powierzchniach
obiektu, dobudowano brakujące elementy w postaci tarasów i balkonów, wymieniono
wszystkie okna, cały dziedziniec został pokryty nową nawierzchnią, dodajmy – bardzo cenną nawierzchnią, bo
płyty granitowe na pokrycie
dziedzińca sprowadzono ze
Szwecji. Cały obiekt w jego
zewnętrznym kształcie został poddany takim procesom technologicznym, które
wydobyły na światło dzienne
jego pierwotne piękno. Planujemy również utworzenie
w muzeum kawiarenki, gdzie
będzie można miło i przyjemnie spędzić czas, ale nie chciałabym na tym etapie jeszcze
zdradzać wszystkich niespodzianek.
MG: Ostatnio dużo się mówiło o sprawie cmentarza.
Pojawiły się głosy, że miasto
powinno postarać się o środki na budowę cmentarza komunalnego.
IS: Pozyskanie takich środków to raczej ewentualny
etap końcowy. Spotkaliśmy
się z przedstawicielami protestujących i wskazaliśmy lokalizacje, gdzie taka nekropolia mogłaby powstać. Przygotowaliśmy harmonogram
działań mających na celu budowę cmentarza komunalnego. Jednak proces związany z budową takiego miejsca
pochówku jest procesem złożonym, wymaga zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, utworzenia specjalnego buforu ochronnego,
bo to musiałyby być tereny przeznaczone tylko i wyłącznie na tę inwestycję, a takie inwestycje są obłożone
niezwykle rygorystycznymi
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sankcjami środowiskowymi
i budowlanymi. Nie da się
również ukryć, że budowa takiego cmentarza będzie wymagała ogromnych nakładów
finansowych, więc będzie to
proces, który nie zamknie się
w przyszłym roku budżetowym, ale będziemy nad nim
pracować. I dalej będziemy w tej sprawie prowadzić
z mieszkańcami dialog.
 MG: Swego czasu głośna
była sprawa rewitalizacji targowiska miejskiego w Brzezinach. Z tego, co widzimy,
nie jest ona bardziej zaawansowana niż przed podjęciem
rozmów na ten temat kilka
lat temu.
IS: Zaplanowaliśmy w budżecie na przyszły rok wspomniane środki na doświetlenie miasta, które pomogą

nam doprecyzować projekt
targowiska. Dalej chcemy
aplikować o pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ wiemy, że takie środki na
rewitalizację targowisk mają
być niedługo uwolnione.
 MG: Jednak słychać głosy, że tak naprawdę problemy z targowiskiem wynikają
z wewnętrznych konfliktów
między kupcami.
IS: To prawda, jest rozdźwięk
między kupcami, którzy –
mam nadzieję – dojdą wreszcie do porozumienia, które pozwoli im poczynić konkretne ustalenia z nami, czyli
z miastem.
 MG: Podobno całkowicie
ma się zmienić formuła Dni
Brzezin. Nie będzie już dużej
sceny z tzw. gwiazdami.
IS: Podjęłam decyzję, którą

zaaprobowali radni, a mam
nadzieję, że mieszkańcy też
wyrażą swoją aprobatę dla
tych działań, że dotychczasowa formuła Dni Brzezin przekształci się z imprezy masowej
o charakterze widowiskowym
w wydarzenie o charakterze bardziej rodzinnym, piknikowym, w której będą mogli uczestniczyć mieszkańcy
z całymi rodzinami. Następne Dni Brzezin będą dedykowane najmłodszym z okazji Dnia Dziecka, ale mamy
też gotową ofertę dla młodzieży i starszych mieszkańców. Podjęliśmy taką decyzję
dlatego, że Dni Brzezin w dotychczasowej formule stały się
nieznośnie kosztowne, a przy
tym mało efektowne.
MG: Podsumowując – pani
burmistrz, czy pierwszy rok

pani kadencji można uznać
za sukces?
IS: Myślę, że po tych wszystkich nieprzyjemnych sensacjach, które miałam na początku kadencji, związanych
z sytuacją spółek, ze spółdzielnią Communal Service, wartości pozytywne, które wypracowaliśmy w ciągu tego roku,
znacząco przeważają nad negatywami. Owszem, cała kadencja będzie trudna, z uwagi
na to, że środków dla budżetu
nie będzie przybywać w postępie geometrycznym, natomiast liczę na to, że w miarę upływu czasu będziemy
skupiać nasze działania przede wszystkim na potrzebach
mieszkańców. Nie będziemy też tworzyć na siłę jakichś
futurystycznych wizji, projektów i działań, które będą

nieprzydatne mieszkańcom.
Chcemy małymi krokami
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, pragnieniom i projektom, które chcą realizować mieszkańcy i które są dla
nich ważne. Z całkowitą wiarą
i pewnością mogę stwierdzić,
że ten pierwszy rok mojej kadencji był udany – miasto
pozyskało więcej środków zewnętrznych niż przez ostatnie
lata, zwłaszcza na infrastrukturę drogową, dzięki temu będziemy dalej wykorzystywać
potencjał Brzezin. Bo ja wierzę w potencjał tego miasta,
i obiecuję, że zrobię wszystko,
aby przez następne lata mojej
kadencji ten potencjał został
wreszcie wykorzystany w stu
procentach.
MG: Dla wielu mieszkańców lektura tego wywiadu

będzie lekturą przedświąteczną. Czego życzy pani
brzezinianom na święta
i nadchodzący nowy rok?
IS: Życzę naszym mieszkańcom spokojnych i radosnych
świąt, cierpliwości i samych
ciepłych, serdecznych emocji przy rodzinnych, świątecznych stołach. Aby mimo trudności i ciężkich chwil, które
na pewno niektórzy z nas teraz przeżywają, światło z betlejemskiej stajni rozświetliło
wszystkie nasze osobiste, rodzinne i zawodowe ciemności i niepokoje. Aby wszystkim
ludzkim sercom w mieście
przyniosło pokój i choć odrobinę ukojenia.
 Rozmawiał
Michał Gołąbek
not. TOM

Uczniowie Jedynki ze szkolnego Koła PCK
zbierali pieniądze na świąteczne paczki

Trzynastu uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzezinach ze szkolnego Koła
PCK pod opieką szkolnego opiekuna koła Joanny
Stańczyk przed brzezińskimi sklepami i na ulicach
Brzezin zbierali pieniądze
do skarbonek PCK.
W ciągu trzech godzin (od 10.00 do 13.00)

17 grudnia udało się im
zebrać ponad 1,6 tys. złotych. Zebrane pieniądze do
czerwonych puszek przeznaczone zostaną na zakup
produktów do świątecznych paczek dla niezamożnych i samotnych mieszkańców Brzezin. Zbiórka
odbyła się przed sklepami
Biedronka, Intermarche,

Pepco, Mila, a klienci dokonujący zakupów bardzo
chętnie wsparli tę akcje widząc uczniów z puszkami
i w specjalnych kamizelkach PCK. Zebrane środki wystarczą na paczki dla
co najmniej 50 osób, które jeszcze 22 grudnia trafią
do nich pod choinkę.
 GK

Niechaj nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia będą pełne ciepła,
miłości, rodzinnych spotkań przy choince
i radości z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło
zrozumienia, wzajemnej
życzliwości i rodzinnej
atmosfery, a Nowy Rok niósł
ze sobą szczęście i pomyślność.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa
wraz z radnymi

Wójt Gminy Brzeziny
Barbara Hojnacka
wraz z pracownikami
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Wspaniałych Świąt Bożego
Narodzenia spędzonych
w ciepłej, rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym roku
życzą

Serdeczne życzenia radosnych
i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie,
radości na co dzień oraz pasma sukcesów
w życiu zawodowym i osobistym.
Niech nadchodzący Nowy Rok
będzie okazją do zaplanowania
w swoich kalendarzach działań
wspierających nasze zdrowie.
życzy

Komendant Powiatowy
Policji w Brzezinach,
funkcjonariusze
oraz pracownicy Policji

Najserdeczniejsze życzenia
z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia,
wielu radosnych chwil,
zadowolenia oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2020 swoim klientom
i partnerom

Barbara Kosma Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzezinach oraz pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzezinach

Moc wzruszeń z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy mieszkańcom Brzezin
Muzeum Regionalne

składają
dyrektor i pracownicy
Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach
Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej
atmosferze,samych szczęśliwych
dni w nadchodzącym roku 2020
oraz szampańskiej
zabawy sylwestrowej
życzą

Druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brzezinach

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim Mieszkańcom Powiatu Brzezińskiego
serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok!
w imieniu strażaków i pracowników cywilnych
st. bryg. Dariusz Guzek
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Brzezinach
Komenda Powiatowa PSP w Brzezinach
Brzeziny, grudzień 2019 r.
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Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia.
Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym
życzą
dyrektorzy placówek
oświatowych miasta Brzeziny
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Radosnych
Świąt Bożego
Narodzenia
oraz pomyślności
w Nowym Roku
życzą
Dyrektor i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Brzezinach

Przebaczaj tym, którzy czasem nie mówią ludzkim głosem.
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia,
które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
kard. Stefan Wyszyński
EUCHARYSTIA – TAJEMNICA WYZNAWANA
to hasło nowego roku duszpasterskiego.
Ta tajemnica ma swój początek w betlejemskim żłóbku.
Życzymy wszystkim mieszkańcom i gościom w brzezińskich rodzinach,
by świąteczna radość owocowała pogłębieniem wiedzy o Eucharystii
i miała wpływ na rozwój życia chrześcijańskiego wszystkich.
Niech świętowanie niedzieli i świąt owocuje jako wartość kulturowo-społeczna
i religijno-rodzinna
Duszpasterze parafii Podwyższenia Św. Krzyża.

Spokojnego i rodzinnego czasu,
duchowych przeżyć na czas
Narodzin Jezusa Chrystusa,
oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku
życzą
duszpasterze parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej
w Brzezinach

Chryste, Przychodzisz do nas jako światło życia;
Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami
Anielskich chórów, które wielbią Ojca,
Nam zaś zwiastują odnowę i pokój
Pełen wesela.
Z liturgii godzin

Dzielimy się radością wspólnego świętowania i radością kolędowania.
Życzymy, by nowonarodzony Chrystus pozostał już na zawsze w Waszych sercach,
rodzinach i domach.
Niech nadchodzący Nowy Rok
Będzie rokiem pełnym miłości – w nas i wokół nas.
Życzy wszystkim mieszkańcom, szczególnie tym,
którzy przyczyniają się by kościół św. Anny odzyskał pierwotny blask
KOMITET ODNOWY KOŚCIOŁA ŚW. ANNY

"BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE, PAN NIEBIOSÓW OBNAŻONY..."

Noc Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas , kiedy Bóg przyjmując ludzkie
ciało przychodzi na Ziemię, aby dokonać Odkupienia człowieka. Ta noc
ukazuje wielkość i wszechmoc Boga. Syn Boży rodzi się z Marii Dziewicy.
Dzieląc się tą radością, że Syn Boży nam się narodził, wspólnota klasztoru
pragnie złożyć swoim Parafianom, Sympatykom i wszystkim Mieszkańcom
Brzezin najserdeczniejsze życzenia, aby Boża Dziecina obdarowywała
wszystkich swym błogosławieństwem, zdrowiem i potrzebnymi
łaskami w Nowym Roku, a spiesząc jak pasterze i Mędrcy ze Wschodu
do betlejemskiej szopki poszukiwali Małego Jezusa w naszych codziennych
obowiązkach.
Z darem modlitwy
Wspólnota klasztoru Franciszkanów z Brzezin
Boże Narodzenie AD 2019
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Koncert kolęd i piosenek świątecznych
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Brzezinach

P

onad 40 uczniów wystąpiło przed publicznością zebraną w sali koncertowej
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach podczas koncertu kolęd
i piosenek świątecznych, który odbył się we wtorkowy wieczór 17 grudnia.

nocnej ciszy”. Duet saksofonowo- fortepianowy złożony z Gabrieli i Michała
Nowak wykonał „Dzisiaj
w Betlejem”, Michał Nowak i Patrycja Szajble zaśpiewali „Rockin around
the Christmas tree”, a Alicja Tomczyńska zagrała
na gitarze „Lulajże Jezuniu”. Duet w składzie Małgorzata Nowak i Paweł Zychla, na skrzypcach i klarnecie zagrali „Joy to the
Word”, „Jingle Bells”. Benita Wiśniewska i Patryk
Kozłowski zaśpiewali „Zimową krainę”, duet gitarowy Aleksandra Rosiak

i Zofia Szkupińska zagrał
„W żłobie leży” i „Jezus
malusieńki”, a duet akordeonowy: Wojciech Przybył i Maja Łukasik „Pada
śnieg”. Wreszcie nadszedł
czas na występ całej klasy skrzypiec prowadzonej
przez Justynę Terkę która wykonała „Lulajże Jezuniu”. Zespół fletowy: Joanna Czochra, Amelia Kobierzycka, Maja Graboń,
Maja Kubicz i Inga Dębska wykonał „Jingle Bells”,
a Gabrysia, Małgosia i Michał Nowakowie oraz Patryk Kozłowski zaśpiewali „Alleluja”. Jako ostatni

uczestnik koncertu na scenie wystąpił Maciej Jakubiak .
Pona d go d z i n ny kon cert poprowadzony przez
Małgorzatę Nowak i Hannę Nowańską wprowadził
jego uczestników w wyjątkowy i magiczny czas zbliżających się świąt. Tradycyjnie zakończył się życzeniami wspaniałych Świąt
Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz s amy c h s z c z ę ś l i w y c h d n i
w nadchodzącym nowym
roku.
 GK

REKLAMA

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

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

Jako pierwsi zaprezentowali się Małgosia, Basia,
Gabrysia i Michał Nowakowie, Ola Rosiak i Maja
G r a b o ń ś p i e w aj ą c p i o s enkę „Pier wsza g wiazda” . Duet fortepianowy

w składzie Aleksandra
D y b owska i Mar i a Kieszek wykonał utwory „Jingle Bells”, „Lulajże Jezuniu’, trio fletowe: Barbara
Nowak, Anna Ścibiorek i
Amelia Przewoźnik „Cicha

noc” i „Gdy śliczna Panna”. Joanna Tomczyńska na
fortepianie zagrała „Przybieżeli do Betlejem”, Weronika Nyk na flecie „Jezus
malusieńki”, a Grzegorz Janowski zaśpiewał „Wśród

