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Wybory uzupełniające do Rady Miasta
W najbliższą niedzielę 10 stycznia
brzezinianie mieszkający w okręgu wyborczym nr 4, obejmującym ul. Cegielnianą, Głowackiego (numery nieparzyste od
nr 5 do nr 13 włącznie), Modrzewskiego,
Sienkiewicza nr 2 i od nr 4 do 15 włącznie,
będą wybierać nowego radnego. Jest to wynik rezygnacji ze sprawowania mandatu
radnego przez Michała Dróżdża. O mandat radnego ubiega się dwóch kandydatów: 47-letni Dariusz Guzek zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Wyborców Dobra Zmiana oraz 22-letni Juliusz Lerman

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Juliusza Lermana. Karta do głosowania formatu a4 koloru białego przystosowana jest do
głosowania przy wykorzystaniu nakładki Braille’a przez osoby niewidome. Samo
głosowanie jest bardzo proste i polega
na postawieniu znaku „X” w kwadracie
obok nazwiska i imienia jednego z dwóch
kandydatów. Za głosy nieważne uznawane będą karty z postawionymi znakami
„X” w kwadratach obok nazwisk obydwu
kandydatów, a także karty z niezaznaczonym kwadratem przy którymkolwiek

z kandydatów. Przestrzegamy przed zamazywaniem kwadratów lub stawianiem
w kwadracie innych symboli niż „X” rozumiany jako dwie przecinające się linie,
ponieważ takie działanie może być traktowane jako głos nieważny.
Wybory uzupełniające odbędą się w lokalu wyborczym znajdującym się w Gimnazjum w Brzezinach przy ul. Bohaterów
Warszawy 4, który czynny będzie od 7.00
do 21.00. Liczba osób uprawnionych do
głosowania wynosi 704.
g.k.

Zakończyła się naprawa dachu Św. Anny 1
29 grudnia ubiegłego roku miał miejsce odbiór techniczny remontu dachu
kamienicy przy ul. Św. Anny 1 w Brzezinach. W odbiorze uczestniczyli Paweł
Jedynak – jako przedstawiciel wspólnoty
mieszkaniowej, Jan Bielawski – inspektor nadzoru, Jacek Lechowski reprezentujący wykonawcę oraz z-ca burmistrza
Brzezin Justyna Nowak. Kamienica przy
ul. Św. Anny 1 to budynek zabytkowy,
wpisany do rejestru zabytków, dlatego
remont mogła przeprowadzić wyłącznie
firma dysponująca specjalnym zezwoleniem konserwatora zabytków. Na zlecenie inwestora – Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Św. Anny 1 remontu
podjęła się spółka Budmar z Tomaszowa
Mazowieckiego.
c.d. str.11
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Komunikat
w sprawie darmo wej
pomocy prawn ej
Z dniem 2 stycznia 2016 r. ruszyła na terenie
kraju nieodpłatna pomoc prawna.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) na terenie powiatu brzezińskiego zostały utworzone
2 punkty udzielania pomocy prawnej.
Jeden, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej
będą udzielać adwokaci i radcowie prawni,
mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 na II piętrze. Punkt jest czynny
przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4
godziny dziennie i jest dostępny dla uprawnionych w następujących godzinach:

• poniedziałek 9:00 – 13:00,
• wtorek 13:00 – 17:00,
• środa 9:00 – 13:00,
• czwartek 9:00 – 13:00,
• piątek 9:00 – 13:00.
Drugi, mobilny jest prowadzony po jednym
dniu w tygodniu w gminach naszego powiatu
przez prawników skupionych w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku
publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa. I tak:
• w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16 w poniedziałki w godz. 8 – 12,

• w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance w czwartki w godz.
16 – 20,
• w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorki w godz. 9 – 13,
• w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy
w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środy w godz. 9
– 13,
• w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątki
w godz. 9 – 13.
Uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy
o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Wyjaśnienie dotyczące
zgłoszenia remontu
kanału kanalizacji
deszczowej w Brzezinach.
Zgodnie z art.30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn.
zm.) remont kanału kanalizacji deszczowej wymagał zgłoszenia właściwemu organowi. Zgłoszenia
należało dokonać przed terminem zamierzonego
rozpoczęcia robót budowlanych. Jeżeli właściwy organ (Starosta), w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do wykonywania robót budowlanych.
Zgłoszenie remontu kanału zostało złożone
przez Miasto Brzeziny w dniu 31 lipca 2015 r., a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wydano w dniu 28
sierpnia 2015 roku – co oznacza, że od tego dnia
inwestor mógł przystąpić do wykonywania robót.
Przewidziany do remontu kanał kanalizacji
deszczowej, zlokalizowany jest w dużej części na
działkach nie stanowiących własności Miasta Brzeziny. Burmistrz, składając zgłoszenie robót budowlanych, wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie
do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi cudzą własność, powinien
wcześniej uzyskać zgodę ich właścicieli.

Naczelnik Wydziału
Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami – Barbara Wosińska
ogłoszenie płatne
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Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor rozpoczął działalność

W poniedziałek 28 grudnia ubiegłego
roku działalność rozpoczął Dzienny Dom
Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach
Senior-WIGOR. Instytucja przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach została utworzona
w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020. Po
adaptacji pomieszczeń, których koszt wyniósł ok. 150 tys. zł przyjęto pierwszych beneficjentów. Roboczego otwarcia dokonała Katarzyna Wadowiec – p.o. naczelnika
Dziennego Domu Pobytu Senior - WIGOR,
witając gości, m.in. z-cę burmistrza Justynę
Nowak, wiceprzewodniczącą Rady Miasta
Zofię Krawczyk, radną Ilonę Skipor, radę senioralną przy burmistrzu Brzezin reprezentowaną przez przewodniczącego Ryszarda
Śliwkiewicza oraz radnych Tadeusza Klimczaka i Grażynę Pietrasik, Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brzezinach reprezentowany przez prezes Krystynę
Ambrozińską, Stowarzyszenie Klub Seniora
Młodzi Duchem reprezentowane przez Jerzego Cicheckiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach z kierownikiem
Teresą Kwiecień i pracownikami socjalnymi, Daniela Nawrockiego – dyrektora Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach oraz
beneficjentów.
„Dziękuję Katarzynie Wadowiec za wykonaną pracę, począwszy od złożenia wniosku po finalizację inwestycji, a także Danielowi Nawrockiemu, dyrektorowi Centrum
Kultury Fizycznej, za przeprowadzenie tego
trudnego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że
beneficjenci będą czuli się tu dobrze i miło
spędzą czas. Do końca roku pobyt w Domu
„Senior-WIGOR” będzie bezpłatny, a później zostaną ustalone zasady odpłatności.

Dziękuję wszystkim przedstawicielom środowisk senioralnych za tak liczne przybycie”– mówiła z-ca burmistrza Justyna
Nowak.
„Dzisiaj spełnia się moje marzenie i finalizuje pomysł wsparty przez burmistrza
miasta i Radę Miasta. Ciesząc się nową placówką dla osób starszych, życzę wszystkim,
którzy będą z niej korzystać, aby znaleźli tutaj zasłużoną, pogodną przystań swojej jesieni życia” – mówił radny Tadeusz Klimczak. Słowami poety życzenia wszystkim
obecnym złożyła wiceprzewodnicząca Rady
Zofia Krawczyk. Robocze otwarcie zakończyło się spotkaniem informacyjnym dla beneficjentów oraz słodkim poczęstunkiem.
Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach „Senior-WIGOR” jest
czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Osoby mające problemy z poruszaniem się mogą liczyć
na transport. Celem działalności Dziennego
Domu jest poprawa sytuacji osób starszych,
zapewnienie wsparcia osobom w wieku powyżej 60. roku życia, rekompensowanie
skutków samotności i niesamodzielności,
a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym. Z oferty skorzysta

15 osób nieaktywnych zawodowo w wieku
powyżej 60 lat, którzy są mieszkańcami
miasta Brzeziny. Skierowania wydaje kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej i materialnej potencjalnego
beneficjenta.
W Domu Dziennego Pobytu seniorzy
mają zapewnioną podstawową pomoc w codziennych czynnościach oraz inne usługi
wspomagające, dostosowane do ich potrzeb. Podstawowy zakres działania Dziennego Domu obejmuje w szczególności: usługi opiekuńcze, zajęcia ruchowe, udzielanie
porad i wsparcia, promowanie oraz organizowanie działań samopomocowych i wolontariatu. Beneficjenci mają zapewniony
jeden ciepły posiłek dzienne, w uzasadnionych przypadkach dowóz, a także wypełnienie czasu wolnego.
Dzienny Dom „Senior-Wigor” ma kilka
sal, m.in. pomieszczenie ogólnodostępne
wyposażone w krzesła i stoły, które jednocześnie spełnia funkcję jadalni, sali spotkań
i miejsca do prowadzenia wszelkiego typu
warsztatów terapii zajęciowej. W aneksie
kuchennym uczestnicy mogą przygotować
dodatkowe posiłki. W domu funkcjonuje
także pomieszczenie klubowe wyposażone
w biblioteczkę, salonik prasowy oraz w dwa
komputery, kanapę, fotele, aby seniorzy mogli miło spędzić czas w swoim towarzystwie.
Jest także sala ćwiczeń wyposażona w sprzęt
rehabilitacyjny niezbędny do zachowania
sprawności ruchowej osób po 60. roku życia.
Projekt zakłada także pomieszczenie wyposażone w łóżka jednoosobowe. Pomieszczenie do pracy socjalnej jednocześnie pełni
funkcję pokoju terapii indywidualnej. Ponadto w domu znajdzie się pokój pielęgniarski, w którym do dyspozycji seniorów będzie osoba z wykształceniem medycznym.
Na pierwszych zajęciach warsztatów terapii
zajęciowej beneficjenci pod opieką Kamili
Miazek wykonywali kwiaty z bibuły i łańcuchy choinkowe. Koszt powstania i utrzymania w 2015 roku Dziennego Domu wyniósł
241 tys. zł, z których 192 tys. stanowiła dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
g.k.

Łącząc się w smutku z Naszą koleżanką
BEATĄ FERDZYN
składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci
TATY

Zarząd oraz pracownicy Brzezińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Brzezińscy wędkarze podsumowali miniony rok

wręczenia odznaczeń. Medale za zasługi
dla rozwoju wędkarstwa otrzymali Edward
Wosik, Wojciech Jaros, Andrzej Gałązka,
Marcin Spychała, Tadeusz Gabara i Jan Pązik, zaś Robert Lewandowski wyróżniony
został srebrną odznaką PZW za zasługi da
wędkarstwa polskiego.
g.k.

FIRMA
GARMAŻERYJNA

W niedzielę 20 grudnia podczas corocznego walnego zgromadzenia członkowie
brzezińskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego podsumowali miniony rok. Ze sprawozdania złożonego przez
prezesa Jerzego Sobocińskiego wynika, że
brzeziński oddział zrzesza 563 wędkarzy –
o 76 więcej niż rok wcześniej. Pozostające
pod opieką brzezińskiego PZW zbiorniki
wodne w Bogdance, Rochnie, Lisowicach
oraz staw miejski w Brzezinach zarybiono
szczupakiem, sandaczem, węgorzem, karasiem złotym i srebrnym, karpiem, okoniem, linem i leszczem. Członkowie brzezińskiego oddziału PZW mimo rosnących

kosztów utrzymują porządek i czystość
nabrzeży i wody tych zbiorników. W 2015
roku odbyło się 9 rund zawodów wędkarskich, w tym dwie dla dzieci. Wędkarzem
roku został Sebastian Klimczak, który niestety nie mógł osobiście odebrać pucharu.
Grudniowe zebranie było także okazją do

GEODETA
profesjonalne usługi
geodezyjne

501-648-590, 505-897-126

oferuje: pierogi, devolay’e,
żeberka, schabowe,
krokiety i inne wyroby
garmażeryjne.
Brzeziny,
ul. Piłsudskiego 43 A
505 643 573

Szwaczki chałupniczki
zatrudnię, dobre
zarobki, stała praca
606 769 490
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Sylwestrowa zabawa w Klubie „Viola”

Ponad 30 osób Nowy Rok powitało
na zabawie bez alkoholu zorganizowanej
w siedzibie Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola”
w Brzezinach. Był to sylwester koszyczkowy – uczestnicy sylwestrowej zabawy sami
we własnym zakresie zapełnili stół. Były
więc dania obiadowe, słodycze oraz soki
i woda mineralna. W tym roku do stałych
bywalców rekrutujących się spośród członków klubu „Viola” dołączyli przedstawiciele zaprzyjaźnionych klubów z okolicznych miejscowości, m.in. Tuszyna, Zgierza
i Bełchatowa. O północy uczestnicy zabawy złożyli sobie noworoczne życzenia, nie

PRYWATNY GABINET
REHABILITACJI I DIETETYKI
- darmowe konsultacje fizjoterapeuty
- rehabilitacja po urazach i kontuzjach
- rehabilitacja domowa
- wkładki ortopedyczne
- masaż leczniczy
- darmowe konsultacje dietetyczne
- diety odchudzające
- żywienie w chorobach
- analiza składu ciała
535 228 336 ; 534 221 338
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 18

Zatrudnię
konstruktora odzieży
projektanta
2byooth@gmail.com
698 288 655

wznosząc toastu, aby nie kusić losu. Po raz
kolejny członkowie Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Viola” w Brzezinach udowodnili, że alkohol
nie jest potrzebny do zabawy – wystarczy
jedynie dobry humor.
g.k.
Fotorelacja str.5

Nowi ławnicy złożyli
ślubowanie
W poniedziałek 28 grudnia ubiegłego roku nowo wybrani ławnicy Sądu
Rejonowego w Brzezinach złożyli ślubowanie. Joanna Rezler - Wiśniewska,
prezes Sądu Rejonowego w Brzezinach,
w obecności Grażyny Tomczak – przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich odebrała ślubowanie od 11
nowych ławników wybranych na kadencję 2016-2019. W grupie ławników
wybranych przez rady miast i gmin
objętych kuratelą brzezińskiego sądu
znalazło się dwóch mieszkańców Brzezin i Dmosina, jedna mieszkanka Słupi oraz sześciu mieszkańców Koluszek.
Po zmianie przepisów ławnicy orzekać
będą jedynie w wydziale Rodzinnym
i Nieletnich w sprawach o przysposobienie. W ubiegłym roku takich spraw
odbyło się zaledwie cztery. Na pierwszym spotkaniu ławnicy wybrali ze
swojego grona radę ławniczą, w skład
której weszli: Leszek Selwakowski jako
przewodniczący oraz Renata Budziarek
i Jadwiga Frączak.
g.k.

Gorące podziękowania i wyrazy uznania składamy
Panu doktorowi STANISŁAWOWI MATERLI,
którego wiedza i doświadczenie zawodowe
pozwoliły na szybką diagnozę i rozpoznanie
poważnej choroby
wdzięczny pacjent Brajan z rodzicami
BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY

informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Brzeziny wykaz nieruchomości o pow. 96 m2 zabudowanej
częścią garażu, stanowiącej część działki nr 2948/9, położonej w Brzezinach przy ul.
Św. Anny przeznaczonej do oddania w najem na okres do 31 marca 2016r. na rzecz
dotychczasowego najemcy.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni, tj. od 28 grudnia 2015r. do 18 stycznia
2016r.

Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
wydaje odzież codziennie w godz. 9.00-13.00.
Posiadamy wózek dla bliźniaków
Brzeziny, Sienkiewicza 11, pok. nr 9.
Czynne wt., śr., czw. Duży wybór odzieży
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3,5 tys. złotych dla rodzin z dziećmi

W czwartek 17 grudnia przed marketem Intermarche w Brzezinach odbyło

się przekazanie symbolicznego czeku opiewającego na 3,5 tysiąca złotych

w ramach akcji „Konwój Muszkieterów”. Przekazania symbolicznego czeku
dokonali Magdalena i Piotr Wronieccy, właściciele spółki Fala prowadzący market Intermarche w Brzezinach.
Czek odebrali z-ca burmistrza Justyna
Nowak wspólnie z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzezinach Teresą Kwiecień. Pieniądze trafiły na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach
i jeszcze przed świętami wykorzystane zostały na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin z dziećmi. Czwartkowe
przekazanie czeku odbyło się w ramach
ogólnopolskiej akcji „Konwój Muszkieterów” organizowanej przez fundację
zawiązaną przez właścicieli sklepów
Intermarche i Bricomarche. Akcję tę
mogli wesprzeć także klienci marketu
Intermarche, kupując za złotówkę specjalną torbę na zakupy.
g.k.

Koncert kolęd w szkole muzycznej
We wtorek 15 grudnia o godz. 17.00
w sali koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Brzezinach rozpoczął się koncert kolęd. W koncercie
prowadzonym przez Ingę Kunkę i Sylwię Jerzynę wystąpiło kilkudziesięcioro
uczniów szkoły, prezentując instrumentalne i wokalne wersje najpiękniejszych
polskich kolęd. Licznie przybyłej publiczności, wśród której byli m.in. starosta
brzeziński Edmund Kotecki i radny miasta Brzeziny Tadeusz Barucki, najbardziej
podobał się występ zespołu fletowego, zespołu pod nazwą „Świąteczna Banda Pana
Sieranta” oraz chóru szkolnego prowadzonego przez Macieja Wójcikowskiego.
g.k.
Fotorelacja str.V

ZATRUDNIĘ kierowców
kat. C+E, na Lidl Stryków,
792-150-702

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA BRZEZINY” NR POIS.01.01.00-00-102/09

NIE TRAĆ CZASU, PODŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ DO KANALIZACJI SANITARNEJ!
Zyskujesz komfort i wygodę! Oszczędzasz pieniądze! Podnosisz wartość nieruchomości! Chronisz środowisko naturalne!
Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci kanalizacyjnej uzyskasz informacje zgłaszając się osobiście do Zakładu Usług
Komunalnych Spółka z o. o. w Brzezinach ul. Przemysłowa 14 lub drogą telefoniczną:46 8742752 lub 509544177.
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Wigilia w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach

17 grudnia społeczność Przedszkola nr 1 w Brzezinach wraz z zaproszonymi gośćmi oczekiwała jak każdego roku
bożonarodzeniowego cudu. I tak też się
stało. Znów w ubogiej stajence, za sprawą przygotowanych przez dzieci „Jasełek”,

narodziło się Dzieciątko Jezus. W przedstawieniu, oprócz głównego bohatera, nie
zabrakło oczywiście Maryi i Józefa, byli
także aniołowie, pastuszkowie i Trzej
Królowie, którzy z wielkim szacunkiem
oddali wraz ze zgromadzonymi gośćmi

cześć narodzonemu Panu. Tej wzniosłej
chwili towarzyszyły kolędy, pastorałki
oraz inne świąteczne piosenki. Po przedstawieniu dyrektor przedszkola Małgorzata Wyka złożyła wszystkim świąteczne
życzenia i zaprosiła na salę jeszcze jednego, szczególnie przez dzieci oczekiwanego gościa. A był nim oczywiście Mikołaj
z mnóstwem prezentów. Każde dziecko
otrzymało więc świąteczny upominek.
Wyjątkowy, radosny charakter tego dnia
udzielił się wszystkim uczestnikom, a historia bożonarodzeniowego cudu opowiedziana oraz wyśpiewana sercami i talentami dzieci z grupy „Muchomorki”
wzruszyła niejednego dorosłego uczestnika uroczystości.
Organizatorzy wigilii w Przedszkolu
nr 1 za naszym pośrednictwem serdecznie dziękują wszystkim rodzicom z grupy 5-latków za pomoc w przygotowaniu
uroczystości, Przemysławowi Glonkowi
za przygotowanie sprzętu nagłaśniającego oraz firmie Kolrex za ofiarowanie materiałów do wykonania dekoracji.
g.k.
Fotorelacja str.VI

Wyróżniono kolejnych emerytowanych policjantów

18 grudnia odbyło się integracyjne spotkanie członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koła w Brzezinach, które miało tzw. charakter opłatkowy.
W spotkaniu zorganizowanym przez prezesa brzezińskiego koła Tadeusza Klimczaka uczestniczyli m.in. komendant powiatowy policji w Brzezinach Cezary Petrus oraz
jego zastępca Piotr Szustowski. Spotkanie
rozpoczęło się od uhonorowania kolejnych

policyjnych emerytów. Odznakę za zasługi
z dyplomem otrzymali Kazimierz Kowalski,

Andrzej Kurczewski i Zenon Szydłowski.
Jest to jedno z najwyższych odznaczeń stowarzyszenia nadawanych na wniosek zarządu koła przez zarząd główny stowarzyszenia.
Jubileuszowy ryngraf z okazji 55. urodzin
otrzymał Ryszard Piotrowski, a kolejnych
9 emerytowanych policjantów wyróżniono
dyplomem uznania. Otrzymali je Halina
Antczak, Bogdan Dębski, Arkadiusz Głowacki, Czesław Goliński, Dariusz Kawecki,
Henryk Matecki, Krzysztof Michałowski,
Ryszard Piotrowski i Dariusz Szydłowski.
W poczet brzezińskiego koła policyjnych
emerytów przyjęto kolejnych dwóch członków: Marię Marchelak i Mieczysława Krysztofiaka, którym prezes Tadeusz Klimczak
wręczył legitymacje członkowskie i znaczki organizacyjne. Obecnie Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Brzezinach zrzesza już 25 osób.
g.k.

Komitet Odnowy Kościoła Św. Anny serdecznie dziękuje:
państwu Annie i Mirosławowi Proga,
panom: Włodzimierzowi Knop z Nadleśnictwa Brzeziny,
Edwardowi Fijałkowskiemu, Wojciechowi Kolasa i Edwardowi Polit
oraz Muzeum Regionalnemu w Brzezinach,
za pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznych w kościele Św. Anny
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Wigilia w Abstynenckim Klubie
Wzajemnej Pomocy „Viola”

Ponad 60 osób uczestniczyło w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w czwartek 17 grudnia o godz. 19.00 w Abstynenckim Klubie Wzajemnej Pomocy „Viola”
w Brzezinach. Spotkanie rozpoczęto wokalną wersją „Modlitwy o pogodę ducha”.
Po krótkiej modlitwie odmówionej przez
ks. Bogumiła Walczaka życzenia złożyli
z-ca burmistrza Justyna Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny Andrzej
Kurczewski, pełnomocnik burmistrza do
spraw uzależnień Katarzyna Wadowiec,
terapeuta Jolanta Szczepańska oraz prezes
klubu Wojciech Lewandowski. Wśród gości
był także radny Tadeusz Barucki, a także

SKŁAD WĘGLA !!!

Kostka – 650,- i 780,- zł
Eko-groszek – 620,- i 720,- zł
Miał - 450,Orzech - 630,- i 700,-

Transport gratis !
500 484 727

FIRMA
KRAWIECKA

zatrudni konstruktora
odzieży damskiej,
znajomość programu –
Grafic
itp. oraz projektantkę

tel. 509 138 300

kilka rodzin z zaprzyjaźnionych klubów.
Po życzeniach od władz nadszedł czas na
życzenia indywidualne i przełamanie się
opłatkiem. Nie mogło zabraknąć kolęd
śpiewanych przy udziale zespołu „NaszA
SzAnsa” złożonego z klubowiczów. Świąteczne spotkania organizowane w Abstynenckim Klubie Wzajemnej Pomocy Viola
mają rodzinny charakter. Ta specyficzna
więź łącząca obcych ludzi jest elementem
terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Po życzeniach uczestnicy spotkania zasiedli do wigilijnej wieczerzy, na którą przygotowano 12 potraw postnych. Nie
zapomniano także o wolnym miejscu dla
samotnego przybysza.
g.k.
Fotorelacja str.VI

Szkolenia dla rodzin zastępczych

Wraz z końcem roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zakończył się cykl
szkoleń dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych
i z rodzinnego domu dziecka.
Pierwszym z tematów była „Ochrona danych osobowych i dóbr osobistych
w świetle przepisów prawa", dzięki czemu
– jak wyjaśnia referent prawny z PCPR
Małgorzata Gaworska – rodziny mogły się
zapoznać m.in. z konsekwencjami naruszenia takich dóbr. Na kolejnych zajęciach
mowa była o sposobach radzenia sobie ze

stresem i więziach rodzinnych, ich znaczeniu oraz wpływie na funkcjonowanie rodziny. „Szczególną uwagę zwróciliśmy tu
na praktyczne metody niwelowania stresu
oraz wpływ kształtującego się w dzieciństwie przywiązania na dalsze funkcjonowanie człowieka i jego relacje z innymi”
– wskazuje Paulina Gryś, psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
które wspomaga funkcjonowanie na terenie powiatu brzezińskiego 19 spokrewnionych rodzin zastępczych, 13 niezawodowych i 6 zawodowych, w tym jednego
rodzinnego domu dziecka.
TOM

Dyżury radnych od stycznia 2016 r.

Urząd Miasta I p. pokój 127 (lub 128)
Od godziny 16:00 do godziny 18:00
Zofia Krawczyk, Grażyna Pietrasik - 13.1.2016 r.
Krzysztof Jeske, Grzegorz Maślanko - 27.1.2016 r.
Ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00
dyżuruje Grzegorz Kędzia.
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Zabawa Sylwestrowa w „Smakoszu”

trzy gorące posiłki, zimne przekąski,
ciasta i słodycze. Kolejnym spotkaniem
brzezińskich emerytów będzie tradycyjny „opłatek” planowany na 16 stycznia.
Z kolei 30 stycznia w stołówce „Smakosz”
planowany jest bal karnawałowy.
g.k.

Do wynajęcia budynek
wolnostojący wyposażony we
wszystkie media o powierzchni
140 m2 w Brzezinach,
ul. Słowackiego 8
w celu prowadzenia
działalności gospodarczej.
tel. kontaktowy 504 184 065

ODSZKOD OWANIA
POWYPADKOWE
WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI
SPRAWY
MAJĄTKOWE

ul. Sienkiewicza 10/12
lok. 5

tel. 663 742 876

Sylwestrowa zabawa dla członków
i sympatyków oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Brzezinach odbyła się
w stołówce Smakosz, gdzie Nowy Rok powitało ponad 50 osób. Zabawa rozpoczęła
się o godz. 20.00 i trwała do białego rana.

O północy prezes Krystyna Ambrozińska przy symbolicznej lampce szampana
złożyła wszystkim uczestnikom zabawy
sylwestrowej noworoczne życzenia. Były
zimne ognie i płonące lody. Nie mogło zabraknąć wspaniałej muzyki. Uczestnicy
sylwestrowej zabawy mieli zapewnione

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima zaprasza
na wystawę pt. Mistyczne Tatry
zorganizowaną we współpracy
z
Polskim
Towarzystwem
Tatrzańskim Oddział w Łodzi

NIE TRAĆ CZASU, PODŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Zyskujesz komfort i wygodę! Podnosisz wartość nieruchomości! Dbasz o zdrowie! Chronisz środowisko naturalne!
Krok po kroku czyli jak podłączyć się do sieci ciepłowniczej uzyskasz informacje zgłaszając się osobiście do Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Brzezinach ul. Modrzewskiego 12, drogą telefoniczną:46 8744608 lub www.pecbrzeziny.pl.
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Nowy 2016 Rok
mieszkańcy Brzezin
przywitali na Placu
Jana Pawła II

Przed północą dość licznie przybyli mieszkańcy zebrali się na placu Jana
Pawła II w Brzezinach, by powitać nowy
2016 rok. Równo o północy mieszkańców
powitali z-ca burmistrza Justyna Nowak
i wiceprzewodniczący Rady Miasta Brzeziny Andrzej Kurczewski. „Życzę dużo
ciepła, szczególnie w tak zimne wieczory
jak dzisiaj, dużo miłości, radości i uśmiechu na twarzy, spełnienia najskrytszych
marzeń tych dużych i tych małych. Szczęśliwego Nowego Roku” – życzyła z-ca burmistrza Justyna Nowak. „W imieniu Rady
Miasta Brzeziny życzę wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo zdrowia,
bo to najważniejsze. Życzę też, aby nowy
rok był lepszy od mijającego, tak abyśmy
spotykając się za rok, mogli powiedzieć, że
ten rok był lepszy niż 2015” – powiedział
wiceprzewodniczący Andrzej Kurczewski. Życzenia złożył także radny Jakub
Piątkowski. Po życzeniach korki szampanów strzeliły w górę, a niebo rozświetliły
fajerwerki. Widowiskowy pokaz sztucznych ogni wprowadził mieszkańców Brzezin w nowy rok 2016. Powitanie Nowego
Roku przygotowali pracownicy Muzeum
Regionalnego w Brzezinach.
g.k.
Fotorelacja str.16

7.1.2016 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

Brzeziny, dnia 7 stycznia 2016r.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów
położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 i art. 46 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska (j.t.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/252/2014 Rady Miasta
Brzeziny z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu
obszarów położonych na terenie miasta, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu oraz o publikacji na stronie internetowej www.bip.brzeziny.pl
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, w dniach od 15 stycznia 2016r. do 5 lutego 2016r. w siedzibie Urzędu
Miasta w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny (pok.302) w godzinach
pracy urzędu tj. od 8.00 do 16.00.
Przedmiotem wyłożenia w zakresie części graficznej jest rysunek planu, na którym
część objętą wyłożeniem stanowi obszar obwiedziony linią koloru czerwonego.
Pozostała treść rysunku planu nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia.
Przedmiotem wyłożenia w zakresie części tekstowej jest tekst projektu planu
zaznaczony czcionką koloru czerwonego. Pozostała treść tekstu planu nie jest
przedmiotem niniejszego wyłożenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów
położonych na terenie miasta rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016r.
o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 199, z późn. zm.), osoby fizyczne i prawne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2016 r.
Uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy
składać do Burmistrza Miasta Brzeziny w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22 lutego 2016r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), uwagi mogą być składane w formie pisemnej, ustnie
do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres:
brzeziny@brzeziny.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Brzeziny.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez
rozpatrzenia.
w z. Burmistrza
/-/ Justyna Nowak
Zastępca Burmistrza
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Zakończyła się naprawa dachu Św. Anny 1

przeprowadzenia konieczne będzie zaciągnięcie kredytu, a o pozostałe środki
wspólnota mieszkaniowa będzie także
zabiegać zarówno w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi jak i u wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
g.k.
c.d. ze str.1
Prace remontowe obejmował y
wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, częściową wymianę odeskowania, wykonanie nowego pokrycia dachu
dwoma warstwami termozgrzewalnej
papy, a także przemurowanie kominów
i wykonanie nowej obróbki blacharskiej
oraz rynien i rur spustowych. Poprzez
likwidację tzw. kieli wykonano nowe
okapy stanowiące lepsze zabezpieczenie
dachu i ścian elewacji przed spływającą
z dachu wodą i śniegiem. Koszty prac
wyniosły ponad 130 tys. zł, z których
blisko 82 tys. zł stanowiła dotacja z budżetu miasta otrzymana przez wspólnotę mieszkaniową. Trwające od połowy
października prace wymagały ustawienia na chodniku drogi krajowej rusztowania, co wymagało specjalnego zezwolenia i stanowiło poważne utrudnienie
dla ruchu pieszych i samochodów.
Jak zapewnia przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej Paweł Jedynak,
wykonany przez wspólnotę projekt remontu tego budynku obejmuje także naprawę elewacji, dlatego prace
będą kontynuowane. Jednak w celu ich

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

TERAPIA logopedyczna, 606 949 285

ZAKŁAD krawiecki zatrudni osoby do prasowania,

ELEKTRYKA – alarmy - telewizja - domofony- montaż

44 714 23 75, 605 086 828

AUTO SKUP całe, uszkodzone 502 592 035

– konserwacja – serwis, 515 362 050, www.instalmed.pl

ZATRUDNIĘ ekspedientkę, 887 767 311

OPONY zimowe 175/70 R13, 784 446 535

ZŁOTA rączka, 721 958 081

ZATRUDNIMY szwaczki, chałupniczki, stała praca,

MF-135 , 47 KM stan b. dobry, 604 607 306

BUDOWY, remonty, tynki, wylewki, 502 553 486

509 477 106

SPRZEDAM „Daewoo Matiz” 2000 r. benzyna, stan dobry,

NAPRAWA AGD i silników elektrycznych, 602 502 882

ŚLUSARZ, spawacz z uprawnieniami na maga-135

793 720 576

AUTOMATYKA do bram wjazdowych i garażowych,

i elektryczne 111 oraz wózki widłowe podejmie pracę,
882 236 693

SPRZEDAM pług rolniczy 3-skibowy KVERLAND na

montaż, serwis,naprawa, 691 743 277

zabezpieczeniu resorowym i pług obrotowy 3-skibowy,

WYKOŃCZENIA od A do Z, gładzie, malowanie,

ZATRUDNIĘ pracownika w gospodarstwie rolnym

604 607 306 , 46 874 28 81

tynki,płytu G-K, glazura- terakota, 508 148 130

przy bydle mięsnym z możliwością wyżywienia

HYDRAULIKA, udrażnianie, 884 802 961

i zakwaterowania, 607 613 259

LOGOPEDA – terapia, tanio i profesjonalnie, 605 249 533

ZATRUDNIĘ prasowacza z umiejętnością prasowania

TAXI całodobowo 7 + 1 , 608 33 44 55

UKŁADANIE kostki brukowej, 792 632 192

żakietów i sukienek – wysokie wynagrodzenie i stała

TAXI – TWOMAR całodobowo 7 + 1, rabaty,cena umowna

BUDOWY domów, budynków gospodarczych,

praca cały rok, 605 600 896

, 608 33 44 55

783 117 546

SZWACZKĘ -sukienki, zarobek powyżej 3 tys.,

ELEKTRYK -przyłącza, domy, mieszkania, pomiary,

BUDOWA domów z pustaków H+H i innych materiałów

ubezpieczenie, 661 121 966

uprawnienia budowlane, 605 397 614

budowlanych, 507 521 294

ZATRUDNIĘ kierowcę Kat. B+C, pracownika fizycznego

DAM-BEN wykończenia budowlane: dachy, docieplenia,

WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia budynków oraz

z grupą inwalidzką. Praca na terenie Brzezin, 502 878 844

elewacje, poprawki. Wnętrza: płyty K-G, gładzie, glazura,

układanie kostki brukowej, 797 549 158

ZATRUDNIĘ prasowaczkę, 500 448 129

terakota, itp., 669 477 012

TANIE remonty, 721 958 081

ZATRUDNIĘ szwaczkę, 601 733 551

Usługi

ROLETY, plisy, moskitiery do okien, producent,

Praca

508 537 104

POSZUKUJĘ pani do opieki nad 14-miesięcznym
dzieckiem w Zalesiu, 665 470 620

HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502 858 882

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą, 533 242 897

ZATRUDNIĘ ekspedientkę – praca w handlu – dorywczo

NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb,

FIRMA krawiecka zatrudni szwaczki, 604 976 964

umowa zlecenie, 604 527 607

508 537 104

ZATRUDNIĘ szwaczki – WALDIMEX – Rogów, 698 288 655

ALARMY, domofony – montaż, naprawa, 601 207 689

PRZESZYCIA przyjmę, 508 363 845

WYPOŻYCZĘ, dowiozę, stół wiejski, nalewak do piwa,

ZATRUDNIĘ szwaczki, 500 285 518

WYREMONTOWANE M3 sprzedam, 607 167 176 do

889 994 992

PRZYJMĘ szwaczki, 509 869 237

48,(01)

Nieruchomości

MEBLE kuchenne, szafy łazienkowe, garderoby,

ZATRUDNĘ pracownika do rozbioru mięsa, cały etat,

LOKAL użytkowy do wynajęcia – Galeria ARKADIAN,

nietypowe zabudowy biurowe. Tanio i solidnie,

607 988 906

Koluszki, ul. Reja 3, 606 23 96 96

515 361 875

FARMER sp. z o.o. w Brzezinach zatrudni Przedstawiciela

LOKALE biurowe do wynajęcia – Brzeziny, Okrzei,

NAPRAWA sprzętu AGD – 46 874 28 30

Handlowego. Wymagane przygotowanie rolnicze. CV

601 30 39 11

ROLETY! dzień/noc! żaluzje! plisy! moskitiery! bogata

kierować na adres biuro@farmer-brzeziny.pl

SPRZEDAM mieszkanie dwupoziomowe 120 m2 w bloku

oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,

PRZYJMĘ kierowcę C+E kraj, 690 956864

z cegły ul. Głowackiego, 42 235 17 28

www.odslonka.pl

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E na kraj, weekendy wolne, 508

SPRZEDAM M5 – Sienkiewicza, 504 507 430

MATEMATYKA, fizyka, chemia, 664 626 854

301 062

SPRZEDAM mieszkanie 35 m2, IV p., 609 202 934

PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie drzew, żywopłotów,

ZATRUDNIĘ kelnerkę do baru w tygodniu lub weekendy,

SPRZEDAM działkę budowlaną w Koziołkach 4700 m2,

zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie

508 593 330

blisko las , rzeka, 510 724 760

ogrodzeń, itp., 44 714 49 45, 605 236 737

ZATRUDNIĘ kierowcę do baru w weekendy, 508 593 330

SPRZEDAM działkę budowlaną w Mrodze 3600 m2

„PERFEKCYJNY DOM”- usługi porządkowe dla Twojego

POSZUKUJĘ chałupniczki, 880 925 992

z projektem, 510 724 760

domu i mieszkania, pranie dywanów, wykładzin, tapicerki

PRZYJMĘ szwaczki do zakładu – stała praca, 605 784 278

SPRZEDAM rolno-budowlaną 1,76 ha, Kędziorki,

meblowej i samochodowej, 887 258 364

ZATRUDNIĘ szwaczki oraz pomoc szwalni,

695 432 189

POMOC drogowa, transport maszyn rolniczych,

tel. 602 475 488

SPRZEDAM działkę budowlaną, 607 171 928

665 734 042

ZATRUDNIĘ kierowców kat. C+E, możliwość codziennego

POSZUKUJĘ małego mieszkania do wynajęcia,

zjazdu do domu, możliwość pracy tylko w weekendy,

696 990 071

KIEROWNIK

budow y

z

uprawnieniami

ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o.

praca w kółkach, stała praca, 606 481 899

SPRZEDAM działkę rolną na Zalesiu – 1,03 ha – 7 zł./m2,

poprowadzi budowy, 604 381 688

MŁODEGO do przyuczenia na stolarni zatrudnię,

518 952 695

WYKOŃCZENIA wnętrz, docieplenia, 721 620 231,

509 771 248

ZAMIENIĘ mieszkanie 47 m2 (kamienica) centralne

798 747 152

MĘŻCZYZNĘ z prawem jazdy zatrudnię, 509 771 248

ogrzewanie na kawalerkę ogrzewaną z sieci miejskiej.
Możliwość spłaty zadłużenia, 505 027 487

OGRODZENIA betonowe, panelowe, siatka, bramy –

ZATRUDNIĘ szwaczki (sukienki) stała praca i osobę do

montaż, 606 303 471

przygotowania produkcji, 502 219 299

KUPIĘ mieszkanie M-4, M-5, 517 523 834

NAPRAWA komputerów, student informatyki,

INŻYNIERA budowy – kierownika robót z wykszta

SPRZEDAM działkę budowlaną 1000 m2 – Zalesie

534 550 742

łceniem drogowym lub budowlanym zatrudnimy od

(ogrodzona, plan zagospodarowania) 45,- zł/m2,

KOMPLEKSOWE remonty – docieplenia poddaszy,

zaraz, tel. 609 759 659, 601 22 72 16

515 493 834

konstrukcje K-G, tynki maszynowe, docieplenia elewacji,

ZAKŁAD krawiecki zatrudni szwaczk9i na stałe – żakiety,

SPRZEDAM mieszkanie 60 m2 (3 pokoje), I piętro ul.

514 723 688

spodnie, spódnice, 44 714 23 75, 605 086 828

Przedwiośnie 11, 508 364 743, 0044 7514137795

TYNKI maszynowe tradycyjne, 514 723 688
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drobne ogłoszenia
KUPIĘ grunty rolne 2 ha, powiat brzeziński, łódzki

SPRZEDAM siano, 602 838 068

DREWNO kominkowe, opałowe, 785 534 988

wschodni, 735 015 333

SPRZEDAM lodówkę, zamrażarkę, stolik RTV, telewizor,

BIGLE – 7 tygodni, 661 122 028

2,2 ha – w tym 50% teren zabudowany (wypis z planu),

694 884 692

SPRZEDAM łubin słodki, 46 874 52 25

okolice Rochny, tanio !!!, 605 148 140

SPRZEDAM owce kameruńskie, 500 535 092

OSTATKI - „Gościniec”, 46 875 63 99

POSIADAM do wynajęcia kawalerkę w Łodzi, 721 309 709
KUP dom w budowie Brzeziny, 601 211 273
KUPIĘ nieużytki, mogą być zalesione, 603 649 467
DZIAŁKĘ budowlaną w Brzezinach – Kordeckiego,
Potockiego, 608 654 436
WYNAJMĘ bloki nowe 58 m2 „Na Wzgórzu”, 786 237 262
SPRZEDAM dom jednorodzinny w Brzezinach przy ul.
Przemysłowej, 797 903 458
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia 72 m2, Brzeziny, ul.
Kulczyńskiego1/6, 505 643 774
SPRZEDAM mieszkanie 35 m2 IV p., 609 202 934
MIESZKANIE do wynajęcia – 36 m2, 510 519 493

Różne
SKLEP firmowy "Metaloplastyka” zaprasza na zakupy.
Oferujemy duży wybór biżuterii srebrnej i złotej, naprawy,
grawerowanie, skup złomu srebrnego i złotego, upominki
urodzinowe, imieninowe, czyszczenie biżuterii. Brzeziny,
Targowisko Miejskie.
KUPIĘ zboże, 508 471 814
NAGROBKI granitowe, piwnice. Brzeziny, Krakówek 34.
Wojciechowski 503 491 722
DREWNO opałowe, kominkowe, trociny, 44 719 54 19 ;
885 162 087
KUPIĘ owies, 46 874 76 69, 604 634 249
DREWNO opałowe i kominkowe, transport gratis,
501 962 424
KUPIĘ zboże 608 746 876
SPRZEDAM tanio wózek coneco toledo 2-funkcyjny,
880 925 992
PRZYJMĘ gruz i ziemię, Mroga, 501 616 395
SPRZEDAM kultywator rolniczy z wałkami
wyrównawczymi, 604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM wózek elektryczny paletowy, ucisk 1400 kg,
604 607 306, 46 874 28 81
ODŚNIEŻARKA gilson, stiga, aries, 604 607 306
DREWNO opałowe, rozpałkowe , stemple, 782 652 445

UWAGA MIESZKAŃCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Od dnia 1 stycznia 2016 roku firma GLOBALeko w imieniu Miasta Brzeziny odbiera
odpady komunalne także z nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane
są odpady komunalne.
Nie wszystkie odpady wytwarzane na nieruchomościach niezamieszkałych są odpadami
komunalnymi. Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych to takie
odpady, które powstają w związku z okresowym pobytem na tych nieruchomościach
ludzi, np. pracowników, którzy wytwarzają odpady komunalne w postaci opakowań
po spożytych posiłkach i napojach, środków higieny osobistej, papierowe ręczniki,
opakowania po napojach i żywności, resztek produktów spożywczych, itp.
Do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne właściciel nieruchomości
niezamieszkałej nie może wrzucać odpadów, które nie stanowią odpadów
komunalnych.
Na przykład przedsiębiorca nie może się w ten sposób pozbywać odpadów mających
związek z prowadzoną działalnością, np. kartonów i opakowań z towarów, którymi
handluje lub opakowań z produktów, które używa w procesie produkcji oraz odpadów
produkcyjnych.
Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej i odpady
poprodukcyjne, nie są odpadami komunalnymi, w związku z czym nie mogą trafić do
gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina i jej mieszkańcy nie
mogą ponosić za przedsiębiorcę kosztów zagospodarowania odpadów wytworzonych
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. odpadów powstałych
w procesie produkcji lub w związku z prowadzonym handlem.
„Podrzucanie” odpadów z działalności gospodarczej do gminnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi jest działaniem bezprawnym, które podlega sankcjom.
W związku z powyższym każdy Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ma obowiązek złożyć deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta
Brzeziny, Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, ul. Sienkiewicza 16, 95-060
Brzeziny.
Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej: www.brzeziny.pl lub do pobrania
w siedzibie Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Mienia ul. Sienkiewicza 16, III piętro
pokój nr 305.
Na odbiór odpadów wytwarzanych w ramach prowadzonej dzielności gospodarczej,
właściciel nieruchomości zawiera umowę we własnym zakresie.

SPRZEDAM laptopa, radio – magnetofon, mini wieżę

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia
Urzędu Miasta Brzeziny
Tel. 46 874 22 24 w. 317.

SONY, 604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM łóżko regulowane elektrycznie i łóżko
180/200, 604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM organy elektryczne TECHNIKS, 604 607 306,
46 874 28 81
SPRZEDAM siewnik dwu-komorowy Yukon, stan bardzo
dobry, 2,5 m szerokości, 604 607 306, 46 874 28 81
SPRZEDAM wózek inwalidzki elektryczny, 604 607 306,
46 874 28 81
HODOWLA owczarka niemieckiego – szczenięta,
660 854 640
SPRZEDAM tanio komplet wypoczynkowy i pralkę
półautomat, 507 033 983
SKLEP TO FEEL GOOD FASION SHOP od lutego przeniesiony
z Piłsudskiego 18 na Plac JP 2 nr 7. Zapraszamy !!!

PRALNIA "BŁĘKITNA
LAGUNA" – tel. 507 036 649
Koluszki, ul. Łódzka 2
(przy Delikatesach Centrum)

pon. - pt. 9.00-18.00 sob. 9.00 – 14.00
Pierzemy: odzież, pościel puchową
i wełnianą, kożuchy. Renowacja
odzieży skórzanej.

PRANIE DYWANÓW

Pediatra Elżbieta Wodzyńska
693 016 604
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Mierzymy wysoko - 24. Finał WOŚP w Brzezinach
Mierzymy wysoko! Na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów - to główny cel
tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W Brzezinach, wzorem lat ubiegłych, przygotowaniem tego
wydarzenia zajmuje się Centrum Promocji i Kultury.
Impreza rozpocznie się 10 stycznia
o godz. 16.00 na parkingu za budynkiem CPiK (przy ul. Sienkiewicza 10/12).
Występy i koncerty lokalnych artystów
przeplatane będą licytacją gadżetów.
Dotychczas na aukcję zostały przekazane m.in. zwycięska praca w konkursie
„Anioł mojego miasta", wykwintna kolacja w stylu PRL w barze „Miś" przy ul.
Łódzkiej w Brzezinach, voucher do studia urody Małgorzaty Jochman, obraz
malowany ustami Agnieszki Sapińskiej,
medale upamiętniające 110. rocznicę
OSP w Brzezinach, czekoladowy tort
wykonany przez Babeczki Chili, karnety
do groty solnej ufundowane przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.
„Oczywiście, cały czas można zgłaszać
fanty na licytację. Przedmioty przyjmujemy w naszej siedzibie do piątku do
godz. 16.00" – informuje Monika Jarzęcka, szefowa sztabu WOŚP w Brzezinach.
Na scenie wystąpi Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Brzezinach, orkiestra Ochotniczej Straży

Pożarnej w Brzezinach, zespół PILAGE.
Swoje umiejętności zaprezentuje także brzezińska sekcja Karate Kyokushin.
Nie zabraknie gorącej i pożywnej grochówki przygotowanej przez uczniów
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Brzezinach, rozgrzewającej czekolady, kawy i słodkości „Babeczek Chili” z Koła Gospodyń Miejskich
w Brzezinach. Ponadto od 7 do 10 stycznia Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej w Holu Urzędu Miasta
w Brzezinach będzie prowadziło kiermasz odzieży.
Impreza zakończy się tradycyjnym „światełkiem do nieba". W tym
roku w akcję zaangażowanyh jest 60
wolontariuszy.
Podczas niedzielnego Finału WOŚP
w wyznaczonym miejscu przy scenie
będzie można zostawiać plastikowe nakrętki. Chcemy w ten sposób włączyć się
w akcję pomocy dla niewidomej Natalii
Bałys – mieszkanki naszego miasta. Zapraszamy brzezinian do udziału w koncercie i okazania pomocy.
Dochód uzyskany podczas 24. Finału WOŚP będzie przeznaczony na wyposażenie oddziałów pediatrii. Zebrane
środki wspomogą także geriatrię. W ciągu poprzednich 23 Finałów WOŚP zebrała i przekazała na wsparcie polskiej
medycyny sumę ponad 650 mln zł.
a.j.

Noworoczny sparing brzezińskich oldbojów

Dużym zainteresowaniem cieszył się noworoczny wewnętrzny mecz sparingowy
oldbojów Towarzystwa Sportowego Relaks
Brzeziny. Na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach stawiło się ponad dwudziestu zawodników. Początkowo rywalizacja toczyła się pomiędzy dwiema drużynami
– starszą i młodszą z hokejowymi zmianami.
Spotkanie rozpoczęło się dokładnie o godzinie 13:19. Pierwszym strzelcem w Nowym

2016 roku został Wojciech Widuliński,
który do siatki trafił
minutę później czyli o godzinie 13:20.
Wcześniej niż brzezinianin w naszym
kraju bramkę zdobył
jedynie reprezentant
Polski Bartosz Kapustka, który posłał piłkę do bramki o godzinie 12:17 w meczu noworocznym ekstraklasowej Cracovii Kraków z drużyną rezerw.
Wynik towarzyskiego meczu był sprawą
drugorzędną. Sparing miał przyjacielski, integracyjny charakter. Po zakończeniu sportowych zmagań przyszedł czas na życzenia
i drobny poczęstunek.
Dawid Saj

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc medyczna
PCZ Brzeziny 46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski numer
alarmowy 46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 847 25 39
Posterunek energetyczny 46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa 46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna 46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna 46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna 46 874 21 55
Komenda powiatowa straży pożarnej 46 874 26 24
Komenda powiatowa policji 46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Miasta w Brzezinach 46 874 22 24
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Urząd Stanu Cywilnego 46 874 26 82
Muzeum regionalne 46 874 33 82
Biblioteka miejska 46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej - Pływalnia
46 875 26 57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46 874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1 46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42
ul. Traugutta 11a 46 874 35 03
ul. Konstytucji 3 Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego 5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy 46 874 42 25
TBS 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy 46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe (pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84, (pon.–pt.
w godz. 15–7 oraz całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46 875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego: 801 400 987
Dzwoniąc z komórki lub zagranicy: (22) 560 16 00
Straż Miejska w Brzezinach 46 875 25 65
BIS Brzeziński Informator Samorządowy
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31
e-mail: bis@cpik-brzeziny.pl
www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
Ogłoszenia są przyjmowane w poniedziałki
w godz. 8–12, wt., czw., pt.- w godz. 8–16., śr. 11-16
Cennik: drobne – 1 zł brutto za 1 słowo
ramkowe – 2 zł brutto za 1 cm kw.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów.
Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Studio Jeden s.c.
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Kiermasz WTZ

Tradycyjnie jak co roku Warsztaty Terapii
Zajęciowej „Blisko Ciebie" przed Wigilią
zorganizowały kiermasz ze świątecznymi
wyrobami w holu Urzędu Miasta.
„Nowością w tym roku są krochmalone gwiazdki oraz przestrzenne bombki” – wyjaśniała Katarzyna Świderska –
instruktor z WTZ. Nie zabrakło także
stroików, w których stosuje się tak różne
elementy jak kora, szyszki, róże czy cynamon oraz aniołków i świątecznych kart.
Wszystkie te wyroby własnoręcznie wykonali uczestniczy warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodziców
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Naszym Dzieciom", gdzie w sześciu pracowniach swoje kwalifikacje w ramach
rehabilitacji zawodowej podnosi 30 osób.
Zebrane środki już tradycyjnie mają zostać przeznaczone na wakacyjny wyjazd
podopiecznych WTZ „Blisko Ciebie".
TOM

Pierwsza wigilia strażaków na Waryńskiego

Wigilia w ZSS

W grudniu zakończyła się przeprowadzka strażaków do nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP na ulicy Waryńskiego. Tegoroczne spotkanie wigilijne
odbyło się zatem w całkiem innych warunkach, a specjalnym gościem był Komendant Wojewódzki PSP nadbryg.
Andrzej Witkowski. Słowa Ewangelii
przypomniał kapelan powiatowy brzezińskich strażaków ks. Władysław Moczarski, a niecodzienny prezent dla nowej komendy – ozdobny ścienny arkusz

Społeczność Zespołu Szkół Specjalnych
w Brzezinach na wspólnej wigilii spotkała
się 21 grudnia.
Gości witała dyrektor ZSS Ewelina Amrozińska, życząc uczniom i ich rodzicom
przede wszystkim zdrowia, lecz także radości i rodzinnych świąt. Okolicznościowe
życzenia spokojnych i zdrowych świąt przekazał tego dnia także starosta brzeziński Edmund Kotecki oraz prezes Stowarzyszenia
INNI, czyli Inicjatywy na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Teresa Dubilas. Fragment Ewangelii odczytał szkolny
katecheta, wikariusz z parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża ks. Bogusław Starus. Wiele
refleksji przyniosło też przygotowane przez
uczniów pod kierunkiem Agnieszki Bartnickiej, Marioli Tyralskiej i Violetty Wira
bożonarodzeniowe przedstawienie „W poszukiwaniu klucza do nieba". Później szkolna drużyna harcerska uroczyście przekazała Betlejemskie Światełko Pokoju. Miłą
chwilą było również wręczenie upominków
uczniom, którzy uczestniczyli w świątecznej akcji zbiórki żywności organizowanej
przez PCK. Oczywiście, nie zabrakło dzielenia się opłatkiem, świątecznego poczęstunku
i wspólnego kolędowania.
TOM
fotorelacja str.VII

ze średniowieczną modlitwą do św. Floriana – przekazał starosta brzeziński Edmund Kotecki, który na spotkanie przybył
wraz z wicestarostą Romanem Sasinem.
Na zaproszenie komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Jarosława Tomaszewskiego w pierwszej wigilii w nowej siedzibie
KPPSP uczestniczyli także m.in. prezes
zarządu powiatowego OSP dh. Krzysztof
Czułno oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Cezary Petrus.
TOM

Serwis informacyjny Miasta Brzeziny:
Kultura, sport, zdrowie, edukacja: wyślij SMS o treści TAK.KU na numer 664 079 910 Drogi, zagrożenia pogodowe, awarie: wyślij
SMS o treści TAK.KR na numer 664 079 910 Ekologia, konkursy: wyślij SMS o treści TAK.EK na numer 664 079 910
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gmina

Brzeziny

Wigilia gminy Brzeziny

Uroczysta wigilia, która zgromadziła przedstawicieli wielu środowisk gminy
Brzeziny, odbyła się 21 grudnia. Obecni

byli zarówno przedstawiciele władz gminy, radni, dyrektorzy i kierownicy instytucji gminnych, sołtysi, gospodynie

Pomocnicy aniołów z Przecławia
W grudniu uczniowie Gimnazjum Gminy Brzeziny z siedzibą w Przecławiu sprzedawali
niecodzienne ozdoby świąteczne
w holu urzędu gminy – choinki
z makaronu czy bombki ze wstążek. Celem akcji było zebranie
środków na zakup żywności i słodyczy dla pozostających w trudnej sytuacji mieszkańców, w tym

"Jest taki ból o którym lepiej nie mówić,
bowiem najlepiej wyraża go milczenie" św. Jan

Koleżance
Joannie Paprockiej
Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Taty
składają
Wójt Gminy Brzeziny
Pracownicy Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

wiejskie, strażacy ochotnicy, jak i zaproszeni goście spoza gminy, m.in. przedstawiciele władz powiatu, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji
oraz księża. „Biały opłatek znany był już
pierwszym chrześcijanom, a dziś ta piękna tradycja zachowała się tylko w Polsce,
starajmy się więc kultywować ją jak najdłużej” – mówiła wójt Barbara Hojnacka,
witając gości przybyłych na tę szczególną uroczystość. Słowa Ewangelii sprzed
dwóch tysięcy lat odczytali też obecni
na spotkaniu proboszczowie – ks. dziekan Marek Balcerak, ks. Mariusz Wojturski, o. Konstanty Ciaranek i br. kpł.
Ireneusz Bankiewicz. Okolicznościowe
życzenia przekazał także starosta brzeziński Edmund Kotecki. Nie mogło zabraknąć części artystycznej, którą przygotowali uczniowie Gimnazjum Gminy
Brzeziny z siedzibą w Przecławiu oraz Betlejemskiego Ognia przyniesionego przez
brzezińskich harcerzy. Później nastał czas
wzajemnych życzeń i wspólnego spożywania wigilijnej wieczerzy.
TOM
uczniów gimnazjum. Te szczy tne
działania podjęli zaś „Pomocnicy
aniołów", czyli grupa wolontariuszy
z Przecławia, którym przewodzi katechetka Paulina Skrzynecka.
TOM

Grudniowe sesje
Rady Gminy
Radni gminy Brzeziny w grudniu
dwukrotnie spotkali na obradach Rady
Gminy.
Pierwsza z sesji miała miejsce 17 grudnia, a jej najważniejszym punktem było
uchwalenie budżetu na rok 2016. Dochody budżetu ustalono na poziomie 13
mln 811 tys. zł, a wydatki na sumę 15
mln 393.288 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 2 mln 436.750 zł. W czasie
ostatniej sesji w 2015 roku, która odbyła się 30 grudnia, przegłosowano m.in.
wykaz wydatków niewygasających wraz
z upływem roku budżetowego oraz zatwierdzono na kolejne 12 miesięcy plany
pracy poszczególnych komisji Rady Gminy Brzeziny.
TOM
ogłoszenie płatne

III

7.1.2016 r.

Wigilie „Młodych
Duchem"

W tym roku członkowie brzezińskiego stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem” dwukrotnie spotkali się
w Centrum Promocji i Kultury, gdzie
mieści się siedziba organizacji, na tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. Pierwszą
przygotowano dla członkiń Koła Gospodyń Miejskich „Babeczki Chili", a kolejna skierowana była już do wszystkich
członków stowarzyszenia.

Rozpoczynając pierwsze spotkanie,
serdeczne życzenia zebranym przekazał prezes „Młodych Duchem" Jerzy Cichecki. Później niespodziewanie seniorów odwiedził Święty Mikołaj z worem
pełnym pięknych ręczników z haftem
„Babeczek Chili", jakie nieodpłatnie
wykonała firma „WAMAR". Na drugiej
wigilii gośćmi specjalnymi byli natomiast ks. dziekan Marek Balcerak oraz
obecna i była dyrektor Centrum Promocji i Kultury Ewa Kalińska i Katarzyna
Spychalska. „Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, niech tutaj będzie nam
jak w niebie” – życzyła zebranym Elżbieta Strzępka, która przewodzi sekcji
kulinarnej organizacji. Dzięki jej członkiniom na wigilijnych stołach zagościły
liczne świąteczne potrawy. Nie zabrakło także części artystycznej, w której
mowa była o aniołach i oczywiście tradycyjnego dzielenia się opłatkiem.
TOM
fotorelacja str.VII

Wigilia
w „Świetliku"
Przy wigilijnym stole w świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Świetlik"
zasiadło 35 dzieci wraz z wychowawcami oraz wielu zaproszonych gości,
m.in. wiceburmistrz Justyna Nowak,

naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Grzegorz Kozieł, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Kwiecień, pełnomocnik
burmistrza do spraw uzależnień Katarzyna Wadowiec i wieloletni przyjaciel
świetlicy Sławomir Cieślak.
Na stole znalazły się liczne potrawy,
które dzieci przygotowały wraz z rodzicami. „Bardzo ważną sprawą jest
bowiem wspólne przygotowanie wigilii, sprzątanie sali, dekoracja stołu oraz
przyrządzenie potraw” – wskazuje wychowawczyni ze „Świetlika" Karolina
Józwik. Oczywiście, tego dnia nie zabrakło życzeń, dzielenia się opłatkiem
i kolęd. Największą niespodzianką
były jednak prezenty. Były one bowiem
„wymarzone" przez dzieci, a ufundowali je dobroczyńcy z całej Polski w ramach akcji „List do świętego Mikołaja". „To była najlepsza wigilia w moim
życiu” – wskazywał 8-letni Antek. Nie
zabrakło także upominków od brzezińskiego fanklubu Widzewa i słodyczy od byłych wychowawców i pracowników Biblioteki Pedagogicznej.
Obecnie w świetlicy rozpoczyna
się okres karnawału i przygotowania
do ferii zimowych. Wiosną zaplanowano zaś uroczyste obchody XV-lecia
„Świetlika".
TOM
fotorelacja str.X

IV

Święta w WTZ
15 grudnia przy świątecznym stole spotkali się wraz z opiekunami podopieczni
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Blisko Ciebie". Na tę szczególną uroczystość zaproszono także wielu gości, których witała
kierownik WTZ Anna Sobkiewicz.
Nastrojowe wigilijne spotkanie rozpoczęło się jasełkami, które już po raz
czwarty przygotowali uczestnicy WTZ
pod kierunkiem Katarzyny Świderskiej
i Małgorzaty Marcinkiewicz. Nawiązując
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do treści przedstawienia, starosta brzeziński Edmund Kotecki życzył później,
aby w tym świątecznym okresie w sercu
każdego narodziło się Betlejem. Wiceburmistrz Justyna Nowak życzyła natomiast
wszystkim podopiecznym WTZ wiele
szczęścia i spokojnych świąt w gronie najbliższych, a Małgorzata Pyka – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która to instytucja współtworzyła
warsztaty, wyraziła nadzieję, że są one dla
nich drugim domem. Głos zabrała także Barbara Bigoszewska – prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci

Drogą do nieba bram, czyli jasełka w Jedynce

Uczniowie brzezińskiej Jedynki po
raz kolejny wprowadzili całą społeczność szkoły w przedświąteczny nastrój.
We wtorkowe przedpołudnie 22 grudnia licznie zgromadzeni w sali gimnastycznej goście uczestniczyli w jasełkach.

Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.
przewodniczący Rady Miasta Grzegorz
Kędzia, wiceprzewodniczący Andrzej
Kurczewski, ks. Bogusław Starus z parafii p.w. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Wyjątkowe jasełka przygotowali

Harcerskie Boże Narodzenie
Święta w brzezińskim Hufcu im. Aleksandra Kamińskiego rozpoczęły się
wspólną wigilią, która miała miejsce 19
grudnia w Centrum Promocji i Kultury,
gdzie harcerze mają swoją siedzibę.
Na wstępie słowa Pisma Świętego
przekazali zuchom i harcerzom zaproszeni księża – ks. dziekan Marek Balcerak i ks. proboszcz Mariusz Wojturski.
Wydarzenia sprzed 2000 lat wspominały w jasełkach zuchy z koluszkowskiej

gromady „Słoneczne tuptusie". Następnie swoje talenty muzyczne zaprezentowali mali „Wędrowcy z Lipin". Było
też wspólne łamanie opłatkiem i okolicznościowy poczęstunek. Nie zabrakło
także życzeń od komendant hufca pwd.
Joanny Kędzi-Kamińskiej, która dopełniła ceremoniału rozproszenia Betlejemskiego Ognia – przewędrował on po
sznurze w kształcie harcerskiej lilijki do
wielu małych świec. Ten sam ogień, który do Brzezin zawędrował aż z Betlejem,

Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”,
która to organizacja prowadzi WTZ „Blisko Ciebie", przypominając, że „Nasze
Dzieci" w tym roku obchodzą jubileusz
20-lecia, a od 29 grudnia 2005 r., czyli
od 10 lat, prowadzone są warsztaty. Uroczyste obchody jubileuszu zaplanowano
w formie pikniku wiosną. W czasie wspólnej wigilii nie zabrało także dzielenia się
opłatkiem oraz indywidualnych prezentów od Świętego Mikołaja dla każdego
z 30 podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Blisko Ciebie".
TOM
Fotorelacja str.X
uczniowie edukacji wczesnoszkolnej pod
kierunkiem katechetki Lidii Michalskiej,
a o oprawę scenograficzną, utrzymaną
w zimowych barwach, zadbali także Irena Lechańska, Małgorzata Ferdzyn, Paulina Pabiniak i Karol Turek. Przedstawienie
opierało się na koncepcji wędrówki osób
wielu stanów i grup społecznych do bram
niebios. Wzruszające jasełka uświetniły
znane wszystkim kolędy i pastorałki. Młodzi artyści okazali się świetnymi aktorami, zaimponowali swobodą scenicznego
ruchu i urzekli zaangażowaniem. O tym,
że jasełka naprawdę się podobały, świadczyły gorące i huczne brawa, którymi widzowie nagrodzili młodych wykonawców.
Podsumowaniem spotkania były życzenia
świąteczno – noworoczne, które w imieniu wszystkich pracowników szkoły złożył
zgromadzonym dyrektor Zbigniew Zieliński. Następnie uczniowie spotkali się
z najbliższymi podczas klasowych wigilii.
Podsumowaniem okresu świąteczno – noworocznego w brzezińskiej Jedynce będzie
koncert kolęd i pastorałek, który zaplanowano tuż po Święcie Trzech Króli.
g.k.
Fotorelacja str.XI
następnego dnia przekazano w kościołach mieszkańcom Brzezin, a później
jeszcze przedstawicielom wielu instytucji. A warto wspomnieć, że akcję Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz
w Austrii jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych
na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz
osób potrzebujących. Akcja nosiła wtedy nazwę „Światło w ciemności”. Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy
w betlejemskiej sztafecie już od 1991 r.
TOM

Koncert kolęd w szkole muzycznej
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V

Sylwestrowa zabawa w Klubie „Viola”
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Wigilia w Abstynenckim Klubie Wzajemnej Pomocy „Viola”
VI
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Wigilia w Przedszkolu nr 1 w Brzezinach
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str.VI

Wigilia w ZSS
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VII

Wigilie „Młodych Duchem"
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Proces
Rewitalizacji Miasta rozpoczynamy od
VIII
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Rewitalizacja tej w yodrębnionej przestrzeni miejskiej
od ul. Modrzewskiego polegać będzie na przekształceniu
punktów i miejsc targow ych w pawilony handlowe dla
loka lnych kupców na terenie targow iska miejsk iego,
renowac ji pow ier z ch n i ha nd lowej z odpow ied n i m
zadaszeniem i powierzchni komunikacyjnej, stworzeniu
zaplecza sanitarnego, przebudowie nowoczesnego parkingu

i przejść dla pieszych oraz na modernizacji odcinka drogi
lokalnej prowadzącej do targowiska.
Ponadto pla nuje się u zupeł nić f u n kcję ha nd lową
o kondygnację mieszkalną, podnosząc walory uży tkowe
budynków. Ich lokalizacja w zabudowie oraz zastosowane
elementów izolacji akustycznej i wizualnej zapewnią komfort
zamieszkania przy jednoczesnej bliskości ścisłego centrum
miasta.

Wizualizacje ukazują jedną z koncepcji
rewitalizacji rynku miejskiego w Brzezinach
BIS/1/2016

str.VIII

przebudowy rynku miejskiego w Brzezinach
IX
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W poł ud niowej cz ęści d zia ł k i prz eznaczonej do
rew ita l i z acji pla nowa na jest nowa d roga pomięd z y
ul. Modrzewsk iego a sk rzyżowaniem ul. Staszica z ul.
Mick iewicza, uzupełniająca sporą lukę komunikacy jną
i stanowiąca alternaty wę do poruszania się w centrum
drogą krajową. Realizacja projektu poprzez modernizację
przestrzeni publicznej na zdegradowanym obszarze centrum

BIS/1/2016

miasta przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej
i przeciwdziałania wysokiej stopie bezrobocia w mieście.
Przedstawiona koncepcja przebudow y rynku miejskiego
jest efektem konsultacji społecznych przeprowadzonych
przez Burmistrza Brzezin Marcina Plutę z kupcami, tj.
Stowarzyszeniem Kupców Ziemi Brzezińskiej i w najbliższym
czasie dokumenty te będą dalej konsultowane.
UMB
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Wigilia w „Świetliku"
X
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Święta w WTZ
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Drogą do nieba bram, czyli jasełka w JedynceXI
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Harcerskie Boże Narodzenie
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XII

CPiK w Brzezinach zaprasza
na Koncert - Mai Koman

7.1.2016 r.

Miejsce - sala CPIK Brzeziny ul. Sienkiewicza 10/12

Termin - 23 stycznia godz. 18.00
Bilety wstępu
w cenie 10 zł
do nabycia
w dniu koncertu

Maja Koman - wokalistka, autorka muzyki,
multiinstrumentalistka.
Pierwsza płyta pt.: „Pour quoi pas" została
nominowana do Fryderyków 2015 w kategorii
Fonograficzny Debiut Roku.
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Od połowy grudnia Komenda Powiatowa PSP ma nową siedzibę

Od połowy grudnia ubiegłego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach funkcjonuje w nowej
siedzibie. Nowa strażnica mieści się przy
ul. Waryńskiego 55.
„Z dniem 31 grudnia 2015 roku został
wygaszony trwały zarząd nad nieruchomością przy ul. Reformackiej 9, a obiekt
został przekazany staroście brzezińskiemu” – mówi Jarosław Tomaszewski, komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Brzezinach.
Nowy obiekt jest większy, bardziej
przestronny i nowoczesny. Zdecydowanie polepszyły sie warunki lokalowe
i socjalne strażaków. W starej siedzibie

powierzchnia wynosiła niewiele ponad tysiąc metrów. Obecnie jest to blisko 1,7 tysiąca metrów kwadratowych. „Wprawdzie
obawiam się wzrostu kosztów utrzymania nowej strażnicy, których tak naprawdę
nie znamy, gdyż budynek ogrzewany jest
przez lokalną kotłownię na propan- butan,
ale całe oświetlenie jest ledowe” – dodaje
komendant Jarosław Tomaszewski.
W nowej strażnicy poszczególne strefy
organizacyjne są zorganizowane w osobnych sektorach. Część administracyjnobiurową oddzielono od garaży i części socjalnej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
z szatniami. „Mamy z prawdziwego zdarzenia świetlicę na 50 osób, w której już
odbyła się pierwsza wigilia, a pod koniec

stycznia odbędzie się roczna narada. Nowa
sala pomieści wszystkich uczestników, bo
dotychczas narady odbywały się poza komendą” – mówi komendant Tomaszewski.
W nowej siedzibie brzezińskim strażakom zapewniono warunki do utrzymywania sprawności fizycznej. Jest boisko
trawiaste ze sztucznym oświetleniem,
100-metrowa bieżnia, 3-kondygnacyjna ściana wspinaczkowa, skocznia w dal.
Przewidziano również duży parking, który bez problemu pomieści nie tylko samochody pracowników, ale także interesantów. Parter budynku przystosowany jest
do obsługi osób niepełnosprawnych, dla
których wydzielono miejsca parkingowe. Budynek wyposażono w nowe meble,
a stanowisko kierowania w nowoczesny
system łączności. Po zmianie siedziby nie
zmienił się stan zatrudnienia. Komenda
nadal zatrudnia 44 pracowników mundurowych i dwóch cywilnych. Nie zmieniły
się także sprzęt i podstawowe wyposażenie, ale podczas ceremonii otwarcia komenda otrzymała od powiatu podest ratowniczy, ze środków budżetowych miasta
Brzeziny zakupiła elektryczną pompę do
usuwania wody z zalanych pomieszczeń,
a ze środków gminy Jeżów sprzęt ratownictwa medycznego. Wartość ubiegłorocznego wsparcia wyniosła 30 tys. złotych.
„W tym roku liczymy na podobne wsparcie samorządów. Gdybyśmy otrzymali
dotacje w podobnej wysokości, moglibyśmy zakupić np. nowoczesną kamerę termowizyjną do ustalania źródeł ognia lub
zarzewia, a nawet do poszukiwania poszkodowanych w zadymionych pomieszczeniach” – dodaje komendant Jarosław
Tomaszewski.
„Jako komenda udzielamy wsparcia
staraniom ochotniczych straży pożarnych w pozyskiwaniu sprzętu strażackiego. OSP Brzeziny wystąpiła o ciężki samochód gaśniczy, który bez wątpienia jest im
bardzo potrzebny, zwłaszcza pojazd z dużym, kilkunastometrowym zbiornikiem
na środki gaśnicze. Jedyny taki jest w Jeżowie położonym we wschodniej części
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powiatu, a w razie pożaru bardzo ważne
jest dysponowanie dużym zasobem wody.
Brzeziny położone są w centralnej części
powiatu i dojazd zajmowałby znacznie
mniej czasu. Nasz ciężki samochód pomieścić może jedynie 4 metry sześcienne wody, a na terenie miasta znajduje się
rozlewnia gazu płynnego, która uznawana
jest za zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej. Z kolei o lekki
samochód wielofunkcyjny stara się OSP
Dmosin, która chce go wykorzystywać w
ramach ratownictwa technicznego lub do
podłączania przyczepy z łodzią” – mówi
komendant Jarosław Tomaszewski.
„Mimo zmiany siedziby brzezińskiej
strażnicy, nie wydłużył się czas dojazdu
do zdarzenia na terenie powiatu, a w przypadku gminy Dmosin i autostrady nawet
uległ skróceniu. Po zmianie siedziby od
połowy grudnia zanotowaliśmy blisko
30 zdarzeń, z których dwa były dość poważne” – mówi Dariusz Guzek, z-ca komendanta powiatowego PSP w Brzezinach. 23 grudnia ubiegłego roku doszło
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do niewielkiego, ale jak się okazało bardzo
poważnego w skutkach pożaru budynku
mieszkalnego w Józefowie w gminie Rogów. Prawdopodobnie na skutek zaprószenia ognia doszło do pożaru jednego z lokali mieszkalnych, w którym przebywały
dwie osoby. Cztery osoby z sąsiednich lokali opuściły je przed przybyciem straży,
a dwie z płonącego lokalu zostały ewakuowane przez strażaków z OSP Rogów.
Niestety, pomimo udzielenia im pomocy
przedlekarskiej, osoby te zmarły. Ostateczną przyczynę pożaru ustali Komenda
Powiatowa Policji w Brzezinach. Z kolei 1
stycznia po północy, najprawdopodobniej
na skutek rozszczelnienia instalacji piecyka do ogrzewania pomieszczenia, doszło
do pożaru w remizie strażackiej w Gałkówku Kolonii w gminie Brzeziny. Uczestnicy zabawy sylwestrowej powiadomili
straż, informując o pożarze butli gazowych, dlatego zadysponowano tam aż 10
strażackich zastępów. Jak się jednak okazało, płonęła jedynie instalacja przy butli
gazowej, a pożar ugasili sami uczestnicy

Świąteczna wystawa w bibliotece
Na okres przedświąteczny Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę rękodzieła Anety Jagielskiej
z Głowna. Tematyka prac nawiązywała ściśle do świąt Bożego Narodzenia,
gdyż były to niezwykłe choinki wykonane z szyszek, kolorowe bombki pokryte
techniką decoupage oraz jadalne domki, gwiazdki i stroiki z lukrowanego

Wigilia Polskiego Stronnictwa Ludowego
starosta brzeziński Edmund Kotecki, wójt gminy
Dmosin Danuta
Supera, wójt gminy Jeżów Anna
Szeligowska, powitał Mariusz Guzicki – przewodniczący zarządu
gminnego PSL
w Jeżowie.

19 grudnia w sali OSP Przybyszyce
w gminie Jeżów odbyła się wigilia powiatowa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przybyłych gości, wśród których
znaleźli się m.in. poseł Krystyna Ozga,
ks. Jarosław Życki z parafii w Świnach,

„Od 15 lat spotykamy się co roku, łamiąc się opłatkiem w gronie osób związanych z ruchem ludowym. Każdego roku w innej
gminie. W tym roku w Przybyszycach” – mówił starosta Edmund Kotecki, składając świąteczno-noworoczne

sylwestrowej zabawy. Niestety, dwie osoby
z poparzeniami trafiły do szpitala, a pożar
zakończył sylwestrową imprezę.
„Bez wątpienia nowa siedziba jest bardziej bezpieczna, jeśli weźmiemy pod
uwagę wyjazd na drogę wojewódzką, dzięki zamontowaniu sygnalizatorów ostrzegawczych. W momencie wyjazdu alarmowego samochodu pożarniczego na
sygnale, światła sygnalizatorów pulsują
na żółto, ostrzegając nadjeżdżających kierowców. Cały obiekt jest także monitorowany przez kamery i czujki alarmowe”
– dodaje z-ca komendanta Dariusz Guzek. Obiekt przy ul. Waryńskiego posiada wentylację mechaniczną, a w garażach
zamontowano instalację odciągu spalin.
O nowoczesności nowej strażnicy może
również świadczyć stanowisko do mycia
i czyszczenia strażackich pojazdów, które
znajduje się wewnątrz budynku. W starej
siedzibie strażacy myli samochody przed
głównym wejściem na strażackim placu.
g.k.

piernika. Wszystkie te niezwykłe wyroby odwiedzający brzezińską bibliotekę
mogli nabyć i zabrać do domu na święta.
W styczniu w Miejskiej Bibliotece
Publicznej planowana jest kolejna wystawa rękodzieła. Tym raz swoje prace
zaprezentują panie, którym biblioteka
w każdy piątek użycza pomieszczeń na
zajęcia.
TOM
życzenia i zapraszając do udziału w wydarzeniach 2016 roku, który będzie obfitował w wiele historycznych zdarzeń.
Ks. Jarosław Życki po odczytaniu fragmentu Ewangelii złożył świąteczne życzenia, błogosławiąc opłatki i wigilijne
pokarmy. Do życzeń dołączyła Krystyna Ozga, wręczając Annie Krasińskiej,
która wraz z mężem prowadzi jeden
z większych zakładów na terenie Brzezin
i powiatu, odznakę honorową za zasługi
dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju gospodarki RP,
nadaną przez właściwego ministra. Taki
sam dyplom został przyznany Dorocie
Kołodziejczyk.
Po oficjalnych życzeniach nadszedł
czas na indywidualne serdeczności i łamanie opłatkiem, po którym wszyscy
zasiedli do wigilijnej wieczerzy.
g.k.
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XIX sesja Rady Miasta Brzeziny
Obrady miały miejsce 21 grudnia 2015
roku.
Informacja burmistrza z prac między
sesjami
27 listopada burmistrz spotkał się
z przedstawicielami firmy Luxra w sprawie
inwestycji fotowoltaicznych. Burmistrz zawarł umowę z Robertem Głuchowskim,
współwłaścicielem spółki cywilnej Zakładu Robót Sanitarnych „Sanator - BIS" na
czyszczenie kanału kanalizacji deszczowej
na odcinku 230 mb za kwotę 70.725,00 zł
brutto. 30 listopada burmistrz brał udział
w spotkaniu Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój. Zastępca burmistrza uczestniczyła w spotkaniu ws. Lokalnej Strategii Rozwoju w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju
Społeczności Lokalnej Mroga. 3 grudnia
burmistrz przeprowadził rozmowę z firmą Wavin ws. kanału deszczowego. Wraz
z prezesem T. Miazkiem burmistrz spotkał się z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego ws. kredytu udzielonego TBS w Brzezinach sp. z o. o. Burmistrz
uczestniczył także w walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia ŁOM. Podjęta została
uchwała ws. zmiany instrukcji w zakresie
refundacji dodatków zadaniowych, omawiano również sprawy bieżące. 4 grudnia
z - ca burmistrza brała udział w rozstrzygnięciu konkursu „Anioł mojego miasta,
którego organizatorem było CPiK w ramach III Tygla Świątecznego. Burmistrz
uczestniczył w konferencji „Łódzkie Logistyczne”. 7 grudnia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Brzeziny na 2016 r.” burmistrz wybrał wykonawcę Serwis Drogowy.pl sp.
z o.o. za kwotę 36.158,46 zł brutto. 9 grudnia w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Miasta Brzeziny na 2016
r.” burmistrz wybrał wykonawcę GLOBALeko z Brzezin na kwotę 628.084,80
zł brutto. 10 grudnia w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie - świadczenie usług pocztowych burmistrz wybrał
wykonawcę Poczta Polska S.A. za kwotę
40.176,26 zł. 11 grudnia burmistrz brał
udział w posiedzeniu Związku Zarządu
Miast Polskich w Gliwicach. Tego dnia

odbyło się spotkanie robocze zespołu,
który przygotowuje dokumenty do projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach ZIT. 14 grudnia odbyło
się posiedzenie komisji mieszkaniowej, na
którym rozpatrzono wnioski o przydział
mieszkań w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym wielopokoleniowym
przy Św. Anny 35a. 14 grudnia odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PEC sp. z o.o. w Brzezinach. Podjęte zostały uchwały opiniujące darowizny
na przedsięwzięcia społeczne finansowane
z funduszu celowego. 15 grudnia w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie
„Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych
obiektów i infrastruktury" burmistrz
wybrał ofertę PGE Obrót S.A. z siedzibą
w Rzeszowie za kwotę 615.439,34 zł brutto.
17 grudnia burmistrz uczestniczył w posiedzeniu zarządu ŁOM. Omawiano budżet na 2016 rok.
Burmistrz, odpowiadając na pytanie J.
Piątkowskiego ws. ceny jednostkowej za
odbiór odpadów komunalnych wyjaśnił, iż
przyjęty system ma zapobiegać podrzucaniu śmieci. Nie spowoduje to zwiększenia
kwoty na jednego mieszkańca. Radna I.
Skipor zapytała m.in. o ilość dodatkowych
punktów odbioru odpadów oraz dlaczego
zwiększył się ich koszt mimo zmniejszenia
o jedną frakcję. Radna chciała znać wysokość składki odprowadzanej przez miasto
do stowarzyszenia Mroga oraz końcowy
termin zasiedlenia nowo wybudowanego
bloku.
Burmistrz odpowiedział, iż koszt odbioru odpadów zwiększył się z powodu
dodatkowych nieruchomości niezabudowanych. Kosze uliczne będzie obsługiwała
spółdzielnia socjalna Communal – Service, termin zasiedlenia nowego bloku upływa w kwietniu. Radny T. Barucki odniósł
się do kosztów ogrzewania bloku przy ul.
Św. Anny 35a, które ponosi miasto, mimo
niezasiedlonych lokali. Radny poruszył
kwestie potrzeby budownictwa społecznego dla młodych osób nieposiadających
funduszy, negatywnie ustosunkował się do
tworzenia spółki z innymi podmiotami.
Burmistrz zapewnił, iż zamierza podjąć
współpracę z firmą Luxra bez tworzenia
spółki. Burmistrz omówił plany związane z rewitalizacją rynku miejskiego,

poinformował o rozmowach podjętych ze
stowarzyszeniem kupców.
Radna G. Pietrasik zapytała, na co będą
przekazane darowizny PEC i jaka jest ich
kwota. Burmistrz poinformował, iż jest to
kwota 30 tys. zł w ramach wsparcia społecznego. Prezes PEC rozwinął, iż fundusz
działań społecznych stanowi odpis z zysku
spółki. Środki przyznawane są w oparciu
o wpływające wnioski od klubów sportowych i organizacji pozarządowych. Radny
G. Maślanko wyraził sceptycyzm w kwestii założenia braku podwyżek za odbiór
odpadów, uzasadniając, iż nie ma jeszcze
bilansu z roku 2015, ponadto nie ma pewności, czy stawki od posesji niezamieszkanych nie zbilansują tych kosztów. Radny
Z. Bączyński zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia właściwego przepływu
informacji między Radą a burmistrzem.
Odnosząc się do rewitalizacji rynku, radny zaapelował, by burmistrz przedstawił
radnym projekt tego zadania.
Burmistrz zadeklarował, iż w ciągu
dwóch miesięcy Radzie zostanie przedstawiony projekt rewitalizacji targowiska miejskiego. Poinformował, iż kanał
deszczowy obecnie jest w dobrej kondycji, pewne problemy występują na odcinku
Mickiewicza i Sienkiewicza.
Radny G. Maślanko zapytał o montaż bypassów na kanale deszczowym
oraz kiedy komisja rozwoju gospodarczego otrzyma projekt rewitalizacji targowiska. Burmistrz omówił koncepcję rynku
miejskiego. Oznajmił, iż bypassy powstaną w miejscach przebiegu kamienic, a na
odcinkach, na których nie ma zabudowań,
kanał zostanie odkopany i zostaną wymienione rury.
Radny T. Barucki ponownie poinformował o farmie fotowoltaicznej w Wierzchosławicach oraz trudnościach finansowych tamtej gminy w związku z tą
inwestycją.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny T. Klimczak przedstawił zgłoszony przez mieszkańców problem nielegalnego spalania toksycznych odpadów.
Wniósł o zajęcie się tą sprawą przez Straż
Miejską. Radna Skipor po raz kolejny podniosła problem braku miejsc parkingowych przy WUS oraz konieczność przeniesienia transformatora ze skweru przy
ul. Żeromskiego celem zwiększenia liczby miejsc parkingowych dla pracowników
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zakładu. Burmistrz stwierdził, iż podejmowane są starania, by zagospodarować
działkę po SKR-rze. Radna Z. Krawczyk
zapytała o możliwość uporządkowania gospodarki wodnej na terenie miasta. Radny Z. Bączyński zapytał o podjęcie sprawy
dotyczącej wygospodarowania miejsc parkingowych przy ul. Głowackiego oraz przy
przychodni na ul. Bohaterów Warszawy.
Radny M. Sysa zgłosił problem zanieczyszczenia powietrza na „ruchu okrężnym”. I. Skipor poruszyła sprawę niesfinalizowanej pomocy, jaką zadeklarowali
przedsiębiorcy z Radomska po powodzi
w Brzezinach. G. Pietrasik zapytała, czy
miasto czyni kroki w celu dalszej współpracy z fundacją Medor.
Zapytania do kierowników jednostek
i spółek miejskich
Głos zabrała Ewa Kalińska – dyrektor
CPiK, dziękując Z. Krawczyk oraz I. Skipor za zaangażowanie w konkurs „Anioł
mojego miasta”. Dyrektor poinformowała
o podejmowanych obecnie przedsięwzięciach związanych z przygotowaniami do
WOŚP i Dni Brzezin oraz zapewnieniem
współpracy na rzecz promocji kultury
w naszym mieście. Dyrektor poinformowała, iż jest nauczycielem z 25-letnim stażem, ukończyła kurs zarządzania oświatą.
Na organizację Dni Brzezin CPiK zamierza przeznaczyć 100 tys. zł. Radny Z. Bączyński zasugerował, iż w organizację Dni
Brzezin należałoby zaangażować lokalne
talenty. Radny wniósł, by po finale WOŚP
dokonać bilansu zysków i strat tej imprezy.
Burmistrz poinformował radnych, iż
projekt powiatu w ramach tzw. schetynówki, na który miasto przekazało środki w wysokości 70.000 zł, nie został zakwalifikowany do realizacji. Poddał pod
rozwagę Rady decyzję o przekazaniu tych
środków na remont chodnika przy ul.
Małczewskiej lub na utwardzenie dróg.
Blok uchwał
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały ws. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na rok 2015. Skarbnik omówiła autopoprawkę do projektu
uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 – 2020
dotyczącą uzasadnienia zadania związanego z rewitalizacją parku miejskiego.
Wkład miasta w zagospodarowanie tej
przestrzeni ma wynieść 1% wartości inwestycji, w przeciwnym przypadku zadanie
nie będzie realizowane. Burmistrz dodał,
iż rewitalizacja parku miejskiego została ujęta w programach wyborczych wielu
radnych. I. Skipor zapytała, jakie jest w tej
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sprawie stanowisko RIO. Zdaniem skarbnik uchwała nie została podjęta, w związku z czym nie ma mocy. M. Sysa wskazał,
iż jego zdaniem należy bardziej niż parkiem zająć się problemem zalewania trasy
72 i odwodnieniem „osiedla kwiatowego”.
Odczytał pismo GDDKiA w Łowiczu dot.
tego problemu. Burmistrz powtórzył, że
jeżeli miasto nie otrzyma środków na sfinansowanie inwestycji parku, to nie będzie jej realizować. Przypomniał, iż sama
„siłownia pod chmurką”, o którą wnosili
mieszkańcy to koszt ok. 100.000 zł.
I. Skipor zapytała, czy projekt był konsultowany z mieszkańcami. Burmistrz
oznajmił, iż nie konsultuje się idei tylko
projekt, a tego jeszcze w pełnej wersji nie
ma. M. Sysa wyraził przeciwne zdanie. J.
Nowak oznajmiła, iż ten projekt jest odpowiedzią na zgłoszenia mieszkańców. Opinia komisji finansowo – budżetowej była
pozytywna.
W dalszej części Rada przyjęła plany pracy Rady Miasta na I półrocze 2016
oraz poszczególnych komisji Rady. Radny Z. Bączyński odniósł się do środków
przekazanych na budowę strefy inwestycyjnej, chciał wiedzieć jakie są perspektywy rozwoju tej inwestycji. Następna
uchwała dotyczyła wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacji publicznej
na terenie Miasta Brzeziny, w granicach
ul. Głowackiego i Tulipanowej. T. Barucki
poinformował, że mieszkańcy tego osiedla nie zgadzają się, by przejeżdżał tamtędy autobus. I. Skipor zaproponowała, by
w sytuacji, gdy nie ma decyzji administracyjnej o zakazie lewoskrętu z ul. Sienkiewicza w ul. Przedwiośnie, wstrzymać się
z podjęciem tej uchwały. W dalszej kolejności naczelnik Wydziału Spraw Społecznych przedstawił treść uchwały odnośnie
zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. Na mocy uchwały radna I. Skipor została odwołana ze składu
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady
Miasta Brzeziny, w związku ze złożoną
rezygnacją.
Wolne wnioski i sprawy różne
Przewodniczący podziękował za nadesłane do Rady Miasta kartki i życzenia
świąteczne. M. Sysa zapytał o dalsze losy
pomnika Jana Pawła II. Zastępca burmistrza J. Nowak poinformowała, iż zostało wykonane zapytanie ofertowe, jednak
musiało zostać unieważnione, procedura
zostanie ponownie uruchomiona.
Radny M. Sysa zapytał, kto zatwierdzał i konsultował projekt modernizacji

ul. M. Skłodowskiej – Curie. J. Nowak odpowiedziała, iż według protokołu odbioru odpowiedzialna za tę inwestycję była
M. Kuźmicka – Szczech. M. Sysa wystąpił również w sprawie kamienicy przy
Mickiewicza 10. Jego zdaniem miasto
nie powinno obciążać kosztami remontu
mieszkańców tego budynku, gdyż szkody kamienicy spowodował kanał należący do miasta. Burmistrz oznajmił, iż
działa na podstawie prawa i obowiązujących regulaminów. I. Skipor zapytała, czy
nie można w tym przypadku skorzystać
z takiego samego dofinansowania, jak w
przypadku kamienicy przy Św. Anny 1.
Burmistrz powiedział, iż zostaną podjęte działania ponadstandardowe, zostanie
również przeanalizowany stan kanału pod
tą kamienicą. M. Sysa wskazał, iż jego zdaniem zamiast rewitalizacji parku należałoby wykonać rewitalizację infrastruktury na terenach zalewowych. G. Pietrasik
ponownie podjęła temat braku przekazania mebli powodzianom przez firmy z Radomska. Burmistrz wyjaśnił, iż na pismo
wystosowane do przedsiębiorców przez
urząd w Radomsku nikt nie odpowiedział.
Radna dodała, iż wypowiedź burmistrza
podczas sesji nadzwyczajnej po powodzi
miała formę stwierdzenia, co zostało odnotowane w protokole. Przewodniczący G.
Kędzia zgłosił konieczność przeczyszczenia kratek deszczowych na ul. Słonecznej
oraz naprawę latarni.
Głos zabrała mieszkanka, występując
w imieniu mieszkańców kamienicy przy
Mickiewicza 10. Mieszkanka wskazała,
iż od ul. Przedwiośnie do skrzyżowania
z Modrzewskiego nie ma kratek ściekowych, co kumuluje napływ wód opadowych u zbiegu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza. Woda spływa również z ul.
Reformackiej. Jej zdaniem podwórko tej
kamienicy staje się zbiornikiem retencyjnym podczas opadów, co przekłada się na
zły stan piwnic. Mieszkanka uznała, że po
powodzi mieszkańców tej wspólnoty nie
stać na ponoszenie dodatkowych kosztów
na fundusz remontowy. Przypomniała, że
w coraz gorszym stanie jest również strop
tej kamienicy.
Po wyczerpaniu porządku obrad
przewodniczący zamknął XIX sesję RM
Brzeziny.
a.j.
Pełne nagranie obrad XIX sesji Rady Miasta dostępne jest pod adresem https://www.
youtube.com/watch?v=MO92cw43NX0

