Ciekawi ludzie - prekursor i główny organizator rozgrywek BLPN

rozmowa z Mateuszem Cieślakiem

30 maja 2019

nr 13 (768) · Rok XVII

ISSN 1730-6817

Cena 1,50 zł

O.S.T.R. kolejną gwiazdą Brzeziny Fest

N

a półtora tygodnia przed świętem Brzezin zapowiadamy kolejnego artystę.
To bez wątpienia będzie jedna z największych koncertowych atrakcji Brzeziny
Fest 2019. Na scenie zlokalizowanej na boisku bocznym Stadionu Miejskiego
przy ulicy Sportowej 1 wystąpi żywa legenda polskiego rapu – Adam O.S.T.R.
Ostrowski. Będzie to drugi w historii występ tego artysty na największej imprezie
plenerowej naszego miasta.

Wcześniej łodzianin wystąpił
na Dniach Brzezin jedenaście
lat temu, a dokładnie 31 maja
2008 roku. Wtedy na jego
koncercie były tłumy brzezinian oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Nie
inaczej powinno być i tym razem. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 17:00.
Adam Andrzej Ostrowski
urodził się 15 maja 1980 roku
w Łodzi. Był jedynym dzieckiem Barbary i Marka Ostrowskich.
Wychował się w rodzinie o tradycjach muzycznych na łódzkich Bałutach.
Już w wieku trzech lat zaczął
się uczyć gry na skrzypcach.
To właśnie na tym instrumencie ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi. Z hip-hopem zaczynał w wieku dwunastu lat, a dwa lata później
założył z przyjaciółmi zespół
BDC, przekształcony później w LWC. Pod koniec lat 90
Ostrowski zdał sobie sprawę,
że rap to nie tylko jego pasja,
ale również styl życia, sposób
wyrazu i pomysł na zarabianie
pieniędzy. W 2000 roku artysta nagrał pierwszy solowy
materiał na kasecie zatytułowanej „Saturator”, a rok później ukazał się oficjalny debiutancki album „Masz to jak
w banku”. W kwietniu 2002
roku ukazał się jego freestyleowy album „30 minut z życia”, a w czerwcu album „Tabasko”, który przyniósł mu
pierwszy komercyjny sukces. Sprzedano ponad cztery

tysiące egzemplarzy, a płyta
została nominowana do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka. Powstała nawet grupa Tabasco
w skład, której oprócz Adama wszedł m.in. znany raper
Kochan. W kolejnych miesiącach O.S.T.R. występował
gościnnie z innymi artystami
i nagrywał pojedyncze kawałki. Pod koniec roku 2003 ukazał się dwupłytowy album studyjny „Jazz w wolnych chwilach”, za który otrzymał dwie
nagrody „Ślizgery” w kategoriach Album roku i Osobowości roku. Rok później ukazał się album „Jazzurekcja”,
poprzedzony teledyskami do
utworów „Odzyskamy hip-hop” oraz „Komix”. Piosenki
zyskały w kraju pewną popularność plasując się w obydwu
przypadkach na wysokich
miejscach czołowych list
przebojów. Desygnowany do
Fryderyka album został wyróżniony także nominacją do
Superjedynki - nagrody przyznawanej w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Przez kolejne
dwa lata raper współpracował
z polskimi i zagranicznymi
artystami nad różnymi projektami muzycznymi. 24 lutego 2006 roku ukazał się album
pt. „7”, do którego powstały
dwa teledyski „O robieniu bitów” i „Więcej decybeli by zagłuszyć” nominowane do nagrody stacji muzycznej MTV
w kategorii Najlepszy Polski Teledysk. Po tej premierze

udał się w kilka największych
hip-hopowych tras koncertowych. 23 lutego 2007 roku powstał ósmy album muzyka pt.
„HollyŁódź”. W niespełna rok
album uzyskał status złotej
płyty sprzedając się w nakładzie 15 000 egzemplarzy. Na
kolejny sukces nie trzeba było
długo czekać. 18 stycznia 2008
roku ukazał się promowany teledyskiem singel „1980”
z gościnnym udziałem Sadata X z Brand Nubian, zwiastujący dziewiąty album rapera
„Ja tu tylko sprzątam”. Oprócz
statusu złotej płyty numer został nominowany do nagrody Fryderyka. Jeszcze większy
rozgłos znalazł wydany 27 lutego 2009 roku kolejny album
artysty pod tytułem O.C.B.
Płyta raptem w pięć dni uzyskała status złotej, a rok później uzyskała nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego
Fryderyka w kategorii: album
roku hip-hop/R&B. 26 lutego
2010 roku ukazał się jedenasty
album muzyka pod tytułem:
„Tylko dla dorosłych”. Płyta
promowana teledyskami „Śpij
spokojnie” i „Track 12” dotarła do pierwszego miejsca listy
OLiS, a album otrzymał status
platynowej płyty, sprzedając
się w nakładzie 30 tys. egzemplarzy. Ostrowski za tę płytę
uzyskał trzecią nominację do
Superjedynki. 21 lutego 2011
ukazał się dwunasty album
muzyka pod tytułem „Jazz,
dwa, trzy”. Po nim Adam Ostrowski skupił się głównie na
koncertach nie tylko w kraju,

Adam O.S.T.R. Ostrowski FOT. OSKAR SZRAMKA
ale także za granicą. Tworzył
pojedyncze kawałki z różnymi raperami. Niestety cztery lata temu świat dla ikony polskiego rapu się zatrzymał. Podczas świątecznego
koncertu w Bielsku-Białej poczuł ogromne kłucie w klatce
piersiowej i miał problemy ze
wzrokiem. W sylwestra poczuł się znacznie lepiej, ale na
początku Nowego Roku 2015
w studiu nagrań padł na podłogę i nie był w stanie się podnieść. Po kilku dniach domowej hospitalizacji żona Ostrowskiego uprosiła go, aby ten
udał się do szpitala na obserwacje. Po szczegółowych badaniach okazało się, że artysta
ma pęknięte prawe płuco. Lekarze byli wstrząśnięci i jednocześnie zaskoczeni tym,
że raper mimo tak poważnego stanu cały czas funkcjonował. Niezwłocznie podjęto decyzję o operacji rekonstrukcji
płuca. Podczas zabiegu Adam
Ostrowski zaczął zastanawiać
się nad swoim życiem. Po dojściu do siebie prawie całkowicie je zmienił, poświęcając

str. 8,9

czas głównie rodzinie: żonie Nikoli i dzieciom Janowi i Nikodemowi. Stwierdził
wówczas: że nie ważne jest
ile płyt wyda i kim jest jako
muzyk bo i tak ludzie kiedyś
o nim zapomną, a dla rodziny bohaterem może zostać
do końca życia. W 2017 roku
został honorowym obywatelem Łodzi, a w połowie maja
tego roku wydał autobiografię pt. „Brzydki, zły i szczery",
w której opisuje swoją karierę oraz podaje sporo szczegółów ze swoich dramatycznych
przeżyć związanych z chorobą. W ostatnich latach O.S.T.R
wydał jeszcze cztery albumy
studyjne: „Podróż zwana życiem” (2015 rok), „Życie po
śmierci” (2016 rok), „W drodze po szczęście” (2018 rok)
i najnowszy „Instrukcja obsługi świrów” z tego roku.
 Źródło: https://pl.wikipedia.
org/wiki/O.S.T.R. oraz https://
mu z y k a . d l astu d e nt a . pl /
solista/o-s-t-r-adam-ostrowski-autor-muzyki,biografia-historia,3918.html
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Hokeistki obroniły mistrzowskie złoto
D

rugi raz z rzędu największe trofeum w hokeju na trawie wróciło do Brzezin.
Zawodniczki KS Hokej-Start Brzeziny dokonały niezwykłej rzeczy wygrywając na
bardzo trudnym terenie turniej finałowy Hokejowych Mistrzostw Polski.
Hokej-Start Brzeziny był
trzeci po pierwszej rundzie
zespół UKHT Ósemka Tarnowskie Góry. Podopieczne
trener Małgorzaty Polewczak w pierwszej odsłonie
posiadały bardzo dużą przewagę. Brzezinianki częściej
utrzymywały się przy piłce i tworzyły groźne akcje.
Mimo to na pierwszą bramkę trzeba było czekać do 31.
minuty. Wtedy olbrzymie
zamieszanie pod bramką
Ósemki wykorzystała Emilia Kowalska i pewnie pokonała bramkarkę r ywalek. Jednobramkowe prowadzenie naszej drużyny
utrzymało się do przerwy.
Po zmianie stron nadal dominowały zawodniczki KS
Hokej-Start. W 39. minucie na listę strzelców wpisała się Oliwia Kucharska,
a osiem minut później do
bramki rywalek trafiła Agata Uchrońska. Wysokie prowadzenie dawało swojego
rodzaju komfort i spokojne prowadzenie gry. Niestety w grę naszych hokeistek wkradło się swojego
rodzaju rozprężenie, które wykorzystały zawodniczki z Tarnowskich Gór. W 58.
minucie sygnał do odrabiania strat dała Paulina Reder, która pokonała Kingę
Głowacką. Dziewięć minut
później kontaktową bramkę zdobyła Sandra Tatarczuk, a na niespełna dwadzieścia sekund przed końcem regulaminowego czasu
gr y wyrównującego gola
strzeliła Natalia Kasperczyk.
Mecz zakończył się zatem
remisem 3:3 i o awansie do
wielkiego finału miały zadecydować karne zagrywki. Brzezinianki się nie podłamały i wytrzymały wojnę
nerwów wygrywając po karnych 3:1. Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak
mogły spokojnie odetchnąć
z ulgą choć było bardzo blisko sensacji. Decydujące
starcia o medale Mistrzostw
Polski odbyły się w niedzielę 26 maja. Najpierw w meczu o trzecie miejsce UKHT
Ósemka Tarnowskie Góry
pokonała LKS Rogowo 1:0
(0:0) po trafieniu Pauliny Reder i to zawodniczki

z Tarnowskich Gór stanęły na najniższym stopniu
podium. W wielkim finale tak samo jak w poprzednim roku zmierzyły się ze
sobą dwa odwiecznie rywalizujące ze sobą o złoty medal zespoły: AZS Politechnika Poznańska i KS Hokej-Start Brzeziny.
Spotkanie rozpoczęło się
dla naszych zawodniczek
znakomicie. Już w 3. minucie po szybkiej akcji prawym skrzydłem najsprytniej przed bramką rywalek
zachowała się Emilia Kowalska i pewnie wbiła piłkę do siatki. Niestety odpowiedź poznanianek przyszła
bardzo szybko. W 8. minucie Politechnika egzekwowała krótki róg, po którym
wyrównującego gola strzeliła Weronika Wesołowska.
Po tej wymianie ciosów pojedynek się wyrównał, a oba
zespoły skupiły się głównie
na spokojnej grze i nie popełnianiu błędów. Dopiero
w końcówce pierwszej połowy zdecydowanie zaatakował KS Hokej-Start. To
przyniosło sukces w 35. minucie, kiedy po kolejnej akcji prawym skrzydłem i zagraniu na półkole Paula
Sławińska pewnym uderzeniem posłała piłkę do bramki. Dzięki temu nasze zawodniczki na zasłużoną
przerwę schodziły przy jednobramkowym prowadzeniu. W drugiej połowie podopieczne trener Małgorzaty Polewczak chciały szybko
strzelić trzeciego gola i spokojnie kontrolować spotkanie. W 55. minucie po kolejnej szybkiej skrzydłowej
akcji Paula Sławińska zdobyła bramkę i tym samym
nasze hokeistki znalazły się
w bardzo komfortowej sytuacji. AZS Politechnika postawiła wszystko na jedną
kartę i ruszyła do odrabiania strat. Dwie doskonałe
okazje dla miejscowych nie
wykorzystała jednak Oriana
Bratkowska. Wyraźna przewaga KS Hokej-Start okazała się dla poznanianek
poza zasięgiem i do końcowego gwizdka wynik spotkania nie uległ już zmianie.
KS Hokej-Start Brzeziny

Drugi raz z rzędu największe trofeum w hokeju na trawie wróciło do Brzezin FOT. KLAUDIA GŁOWACKA
wygrał z AZS Politechniką
Poznańską pewnie 3:1 (2:0)
i tym samym obronił Mistrzostwo Polski w hokeju
na trawie kobiet. Warto dodać, że oprócz drużynowego osiągnięcia, przyznano
dwóm brzeziniankom nagrody indywidualne. Najlepszą zawodniczką młodego pokolenia została wybrana Oliwia Kucharska,
a najlepszą strzelczynią sezonu okazała się Emilia Kowalska do rąk, której trafiła

tzw. „złota laska”. Dla drużyny z Brzezin jest to piętnasty
tytuł Mistrza Polski w historii. Wcześniej brzezinianki
po najwyższe trofeum sięgały w latach: 1993, 1995,
1996, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2007,
2010, 2011, 2015 i 2018.
Oprócz tego brzezinianki dziesięciokrotnie zdobywały srebrne medale i trzy
razy rozgrywki kończyły
na trzecim miejscu. Nasze
złotka w imprezie finałowej

wystąpiły w składzie: Klaudia Głowacka, Weronika
Dziubek, Paula Sławińska,
Agata Uchrońska, Emilia
Kowalska, Natalia Jastrzębska, Dżesika Mazur, Oliwia Kucharska, Aleksandra
Kuzmecka, Patrycja Chodakowska, Tatiana Tsymonchyk, Karolina Grochowalska, Marzena Pawlak,
Julita Grzelak, Magdalena
Pabiniak, Wiktoria Mendra,
Monika Polewczak, Małgorzata Polewczak.
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Honorowy Obywatel Brzezin
głosował w Brzezinach



 minioną niedzielę w naszym kraju oraz w zjednoczonej Europie odbywały
W
się wybory do Parlamentu Europejskiego. Głos oddał honorowy Obywatel
Brzezin Ojciec Julian Aleksander Szlachta. Franciszkański zakonnik zadał sobie
bardzo dużo trudu przejeżdżając z diecezji włocławskiej (obecnego miejsca
zamieszkania), aby spełnić swój obywatelski obowiązek.

FOT. GRZEGORZ RACZYŃSKI

Podopieczne trener Małgorzaty Polewczak w decydującym meczu pokonały odwieczne rywalki AZS Politechnikę Poznańską i po raz
piętnasty stanęły na najwyższym stopniu podium, zdobywając złote medale Mistrzostw Polski. Brzezinianki od prawie trzydziestu lat
walczą o największe sukcesy w tej dyscyplinie sportu.
Po dwóch srebrnych medalach z rzędu dzięki ciężkiej
pracy udało się po raz drugi z kolei sięgnąć po mistrzowski tytuł. Przed finałami wielu kibiców zadawało sobie pytania, czy nasze
zawodniczki stać na zajęcie czołowej lokaty. Fazę zasadniczą z przewagą czterech punktów nad KS Hokej-Start wygrała AZS
Politechnika Poznańska.
Trzecia była UKHT Ósemka
Tarnowskie Góry, a czwarty
LKS Rogowo, który nie zdobył w pierwszej części zmagań nawet jednego punktu.
W tym roku Polski Związek Hokeja na Trawie po raz
kolejny podjął decyzję o organizacji turnieju finałowego zarówno dla kobiet jak
i mężczyzn w jeden weekend na jednym obiekcie.
Niestety hokejowa centrala po raz kolejny pominęła nasze miasto i przychyliła się do wniosku AWF Poznań i finały odbyły się na
obiekcie Akademii Wychowania Fizycznego przy ulicy Królowej Jadwigi 27/39
w Poznaniu. Impreza odbyła
się w weekend 25-26 maja.
W sobotę 23 maja rozegrano cztery spotkania półfinałowe, w których rywalizowali na przemian panowie i panie. Pierwszy zespół
fazy zasadniczej mierzył się
z czwartym, a drugi zespół
z trzecim. W pier wszym
półfinale AZS Politechnika Poznańska (pierwszy zespół fazy zasadniczej) pokonała pewnie 2:0 (1:0) po
golach Kingi Staniszewskiej
i Adrianny Marcinkowskiej
czwarty zespół pierwszej
części rozgrywek LKS Rogowo. W drugim półfinale na boisko wybiegły brzezinianki. Rywalem drugiego po fazie zasadniczej KS

Ojciec Julian Aleksander Szlachta

Kapłan w swoim dziewięćdziesiątym roku życia postanowił oddać swój głos
n a p o s ł a d o Par l am e n tu Europejskiego w lokalu w y b orczym przy ulicy Świętej Anny 36, czyli
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Tuwima.
Wszyscy mieszkańcy znają zakonnika jako świetnego gospodarza. Ojciec
od ponad pięćdziesięciu
lat pełni posługę kapłańską, a osiemnaście lat spędził w Brzezinach zajmując
się pracą duszpasterską,
jak i tą związaną z renowacją klasztoru i zagospodarowaniem jego otoczenia.

W dniu 27 stycznia 2005
roku Rada Miasta Brzeziny nadała Ojcu Julianowi Aleksandrowi Szlachcie
tytuł Honorowego Obywatela Brzezin. Za zasługi w walce o niepodległość
Polski i prawa człowieka w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 4 czerwca
1989 roku przedstawiciele kapituły Medalu o Niepodległość Polski i Prawa
Człowieka w Łodzi przy
prezydencie miasta Łodzi
w uznaniu dla zasług poniesionych w okresie stanu wojennego odznaczyli Ojca Juliana medalem za
zasługi. 
 DS
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Burmistrz czytała dzieciom

Wspomnienie Witolda Pileckiego

27 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
gościła najmłodszych, którym burmistrz Ilona Skipor
czytała bajki w ramach akcji „CPIK czyta dzieciom”. Na
ogrodzie biblioteki spotkały się nie tylko dzieci, ale także pracownicy obu instytucji
– współorganizatorzy czytania. Był obecny także aktualny

W sobotę 25 maja członkowie Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny oraz Brzezińskiego Klubu Motocyklowego EBR-y uroczyście uczcili
rocznicę mordu na rotmistrzu Witoldzie Pileckim –
człowieku, który dobrowolnie dostał się do Auschwitz,
aby stamtąd przekazać światu raporty o dokonującej się

przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko oraz
były – Zbigniew Bączyński. Maria Witkowska z Oddziału dla Dzieci opowiadała tu m.in. o licznych akcjach
organizowanych w bibliotece na przestrzeni lat celem
popularyzacji czytelnictwa.
„CPIK czyta dzieciom”, to jedna z takich akcji promujących

głośne czytanie książek. „Wykorzystując dobrą pogodę
chcieliśmy pokazać, że książki można czytać wszędzie” –
wyjaśniała Jolanta Lechowska-Białecka z Centrum Promocji
i Kultury. Obecnie poszukiwane jest kolejne miejsce na
spotkanie z tej serii – prawdopodobnie odbędzie się ono
w parku miejskim.  TOM

Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach gościła najmłodszych, którym czytała burmistrz Ilona Skipor

tam zagładzie. Mimo, że przeżył to hitlerowskie piekło, na
śmierć skazały go po wojnie
władze komunistyczne. Prezes Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny - Grzegorz Panek mówił w czasie uroczystości na brzezińskim cmentarzu,
gdzie znajduje się symboliczny
grób rotmistrza, że Witold Pilecki to bohater bez zastrzeżeń

i powinniśmy być dumni, że
Polska wydała takiego człowieka i choć nie ma swojego
prawdziwego grobu, to takie
symboliczne tablice pozwalają
oddać mu cześć. Na zakończenie spotkania odczytano fragment „Raportu z Auschwitz”
autorstwa rotmistrza Witolda
Pileckiego.
 TOM

Uroczyście uczcili rocznicę mordu na rotmistrzu Witoldzie Pileckim FOT. TOMASZ GUZEK

Wyniki wyborów do Europarlamentu w mieście Brzeziny

W

mieście Brzeziny w w yborach do
Europarlamentu wraz z 14 osobami
dopisanymi w tym dniu do list wyborczych
na podstawie zaświadczeń o prawie do
głosowania, uprawnionych do oddania
głosu było w sumie 9986 osób.

Zagłosowało 4296 z nich
w tym 4 przez pełnomocnika. Frekwencja wyniosła
więc 43,02%. Głosów ważnych oddano 4255, a nieważnych 41. Główną przyczyną nieważności głosów
było niepostawienie znaku x przy nazwisku żadnego z kandydatów. Tak
było w 21 przypadków. 20
osób postawiło też znak x
przy nazwiskach dwóch
lub w ię cej kandyd atów.
Najwięcej głosów oddano
na listę nr 4, czyli Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Swój głos oddało na nią 2131 osób. Największe poparcie uzyskała
tu Joanna Kopcińska, która zdobyła w Brzezinach
1 1 4 3 g ł o s y. Na d r u g i m
miejscu z tej listy uplasował się z 502 głosami Witold Waszczykowski, a na
trzeciej pozycji z 251 głosami Grzegorz Wojciechowski. Listę nr 3 – czyli Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska

- PO SLD PSL Nowoczesna
Zieloni poparło 1440 osób.
Najwięcej głosów w Brzezinach uzyskał tu Marek
Belka – 708 głosów . Drugie miejsce zajęła Joanna
Skrzydlewska z 504 głosami, a trzecie Paweł Bejda z 134 głosami. W dalszej kolejności (3 miejsce)
zajął Komitet Wyborczy
Wiosna Roberta Biedronia
- lista nr 2 - z 234 głosami. Pierwsze miejsce zajęła tu Anita Sowińska z 144
głosami. Czwarta pozycja
przypadła Komitetowi Wyborczemu Wyborców Kukiz'15 - lista nr 6. Pierwsze
miejsce zajął tu Piotr Apel.
Piąty z kolei był Komitet
Wyborczy Wyborców Konfederacja Kor win Braun
Liroy Narodowcy- lista nr
1. - Najwięcej głosów uzys k a ł Wa l d e m a r Ut e c ht .
Ranking zamyka Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS- lista nr 5 z setką oddanych

głosów. Pierwsze miejsce
zajął tu Piotr Ikonowicz
z 57 głosami.
Wiadomo, już że do Europ ar l am e ntu z o k rę g u
nr 6 obejmującego miasto Łódź oraz 9 powiatów
- brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki,
poddębicki i zgierski mandat europosła przypadnie
Joannie Kopcińskiej, Witoldowi Waszczykowskiemu i Markowi Belce. Wybór obecnej poseł Joanny
Kopcińskiej do Europarlamentu spowoduje, że miejsce w Sejmie RP otrzyma
były wicestarosta brzeziński i wiceburmistrz Brzezin
- Roman Sasin jako następny z listy kandydatów, który otrzymał najwięcej głosów w wyborach do Sejmu
w 2015r.
 TOM

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Mamy
naszemu koledze Zbyszkowi Jaworskiemu
składają

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci druha
Przemysława Tokarskiego
rodzinie i najbliższym
składają

Właściciele i pracownicy Firmy „WAMAR”

członkowie KGW
z Polika oraz druhowie OSP z Polika

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Serdecznie podziękowanie wszystkim,
którzy towarzyszyli w ostatniej drodze

Ś.P. Kazimierza Adamczyka
składa

Rodzina

4
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Sakrament Bierzmowania w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu i NMPCZ
maja w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W obydwu przypadkach Sakramentu udzielał

biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej JE ks. bp. Ireneusz Pękalski. W parafii pw.
św. Franciszka z Asyżu do

Bierzmowania przystąpiło 17
młodych ludzi, których do
Sakramentu przygotowywał
o. gwardian Damian Siwula

– proboszcz tej parafii. 58
młodych ludzi, którzy przystąpili do Sakramentu w parafii pw. Najświętszej Maryi

Panny Częstochowskiej przygotowywała katechetka Mirosława Lechowska.
 TOM

FOT. TOMASZ GUZEK

W piątek 24 maja miał miejsce Sakrament Bierzmowania w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, a w niedzielę 26

Sakrament Bierzmowania w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

W parafii pw. św. Franciszka z Asyżu do Bierzmowania przystąpiło 17 młodych ludzi

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

HENRYKÓW 3,
tel.691865091;
46-874-11-12

CENA OD 840

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

793-668-538

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

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

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

17/VIII/2017

Dowóz

ZŁ/TONĘ
GRATIS !!!

5/I/2014

WĘGIEL i EKOGROSZEK POLSKI
(WYSOKOKALORYCZNY,
NISKA ZAWARTOŚĆ POPIOŁU)

Wysokociśnieniowe
mycie i czyszczenie:
- kostki brukowej,
granitowej,
ogrodzeń oraz innych
powierzchni
tel. kom.

ALEXANDER-MED.

Akupunktura i terapia manualna
– leczenie schorzeń kręgosłupa –
rwa kulszowa, barkowa, przepukliny
dysków, – nerwica i naruszenie snu –
skolioza u dzieci – bóle migrenowe

Aby skorzystać
z promocji
zamów okna
do 31 maja
P.H. BARTEK
KOLUSZKI, ul. 11 LISTOPADA 63,
tel. 44 714 44 44, 44 714 03 12

1/X/2018

REKLAMA

tel. (44) 714 68 75, tel. 601 226 862
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41
95-015 Głowno,
ul. Wojska Polskiego 10

Serdecznie zapraszamy
PANIE i PANÓW

6
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III EDYCJA KONKURSU
,,WIOSNA, ACH TO TY"



Do konkursu pod hasłem „Wiosna, ach to ty” ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Dąbrówce Dużej z siedzibą w Przecławiu zostało zgłoszonych 39 prac
plastycznych przedstawiających pierwsze oznaki wiosny.

Ich autorami byli uczniowie
szkół podstawowych: w Bogdance, Dąbrówce Dużej, Gałkówku Kolonii i Gimnazjum
Gminy Brzeziny z siedzibą
w Przecławiu. Prace wykonane w różnorodnej technice
oceniało jury w składzie: Bogusława Duda (przewodnicząca), Elżbieta Ołubek, Iwona

Zawadzka i Dorota Kamińska.
Zwracano tu szczególną uwagę na samodzielność wykonania prac. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy
i nagrody, a za najciekawsze
uznano:
I– miejsce: Zuzanna Szychowska- SP w Dąbrówce Dużej, Patrycja Tomczyk - SP

Gałkówku Kol., Małgorzata
Kaźmierczak- SP w Bogdance,
Aleksandra Prill -Gimnazjum
w Przecławiu. II – miejsce:
Kacper Walczak - SP w Dąbrówce Dużej, Anna Skwarka SP w Gałkówku Kol., Julia Rubaj - SP w Bogdance, III miejsce - Kuba Buldecki , Adam
Skwarczyński -SP w Dąbrówce Dużej, Alan Fic- SP w Gałkówku Kol., Martyna Kawczyńska -SP w Bogdance.
Przyznano też szereg wyróżnień dla: Oli Kaźmierczak,
Martyny Stępniak, Krystiana Chórny, Natalii Nowaczyk,
Mai Polit, Marysi Wojdal ze
Szkoły Podstawowej w Bogdance, Amelii Szczeszek , Bartosza Klimczaka, Leny Fryc,
Martyny Gumińskiej, Gabrieli Pietrzak i Pauliny Gudaj ze
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej oraz Sebastiana
Kozłowskiego, Martyny Kaźmierczak, Adama Kozłowskiego, Eweliny Gajdzińskiej, Nikoli Fic, Amelii Jadczak ze
Szkoły Podstawowej w Gałkówku Kol.
 TOM

Dzień żółwia w Dąbrówce Dużej

W piątek 24 maja w Oddziale Przedszkolnym 3-4
i 5-6 latków Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej odbył się Dzień Żółwia.
Jest to jeden z dni tematycznych w naszej szkole,

gdzie organizowano też
np. Dzień Psa, czy Kota –
wyjaśnia dyrektor Jolanta
Kowalewska.
Obecne zajęcia rozpoczęły się pogadanką dotyczącą życia żółwi.

Omówiono cechy tych gadów oraz zas ady opieki
nad nimi. Dzieci poznały też różne gatunki żółwi
określając podobieństwa
i ró ż n i c e m i ę d z y n i m i .
Maluchy obejrzały także
film pt. Franklin. Nie zabrakło też zabaw ruchowych, gdzie dzieci wykazały się dużą sprawnością.
Organizatorkami tego wydarzenia były Ewa Dzwonkowska i Faustyna Domiziak.
3 czerwca z okazji Dnia
Dziecka Rejonowe Koło
Pszczelarzy prezentowało będzie uczniom Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce
Dużej życie pszczół.
 TOM

Brzeziny

Szkolenie z RODO i OC
W poniedziałek 27 maja
w Urzędzie Gminy Brzeziny odbyło się szkolenie dla
sołtysów oraz dyrektorów
jednostek organizacyjnych

gminy z zakresu przepisów
unijnej dyrektywy RODO
dotyczącej ochrony danych
osobowych oraz Obrony
Cywilnej m.in. w zakresie

z a g ro ż e ń w c y b e r pr z e strzeni i ochrony informacji niejawnych.
 TOM

Nowy samochód dla OSP Polik
Ochotnicza Straż Pożarna
w Poliku w ostatnich dniach
otrzymała promesę umożliwiającą przygotowanie przetargu na zakup nowego samochodu dla jednostki. Stosowny wniosek na zakup
samochodu dla Ochotniczej
Straży Pożarnej z Polika był
złożony przez gminę Brzeziny
jeszcze w 2015. Decyzję o dofinansowaniu po pozytywnym

zaopiniowaniu przez Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej – gen. bryg.
Leszka Suskiego podjęto w ramach porozumienia ministrów Środowiska oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego będącego w dyspozycji
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ma w ynieść 250.000 zł.
310.000 zł przekażą Narodowy i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała
kwota 200.000 zł pochodzić
będzie z budżetu gminy Brzeziny, a uchwałę w tej sprawie
radni podjęli w dniu 10 maja
na nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Brzeziny.
 TOM

Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych
z terenu gminy Brzeziny
W dniu 22 maja 2019 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie
przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Brzeziny. Wykonawcą wybrana
została firma „PreZero Service Centrum” sp. z o.o. z/s w Kutnie. Umowa z wykonawcą
obowiązywać będzie od czerwca do grudnia 2019 r.
Z uwagi na wysokie oferowane ceny usługi, Gmina Brzeziny od jesieni zeszłego roku
czterokrotnie prowadziła postępowanie. Ostatecznie dopiero w maju b.r. udało się
skutecznie rozstrzygnąć przetarg. Z informacji, jaką Gmina otrzymała od Wykonawcy
wynika, że w harmonogramach odbioru odpadów nic się nie zmieni. Każda zmiana, jaka
miałaby być wprowadzona będzie przez Urząd podawana mieszkańcom do wiadomości
poprzez stronę internetową Gminy i w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń,
za pośrednictwem sołtysów).
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Nie truj ludzi!
Nie pal śmieci!
Po raz kolejny o nagłośnienie sytuacji poprosili nas
mieszkańcy naszego miasta. To poważna sprawa, którą brzezinianie nadal lekceważą.
Na początku warto podkreślić, że domowe piece nawet w najmniejszym stopniu nie są przystosowane do
spalania śmieci. Wszystko
ze względu na to, że nie potrafią osiągnąć ekstremalnie
wysokich temperatur, takich
do jakich dochodzą specjalne piece miejskich wypalarnii oraz nie posiadają specjalnych filtrów zmniejszających emisje spalin. Efektem
tego jest wytwarzanie szkodliwych substancji gazowych,
które bardzo negatywnie
wpływają na środowisko,
a przede wszystkim na ludzi
(mieszkańców). Paląc śmieci w domowym piecu zanieczyszczenia uwalniają się na
bardzo małej wysokości powietrza, przez co wiatr nie
może ich rozproszyć. Powoduje to bardzo duży wzrost
substancji smolistych na bardzo małym terenie przy domostwie, w którym spalane są śmieci. Dodatkowo
zabiegi samodzielnej utylizacji sztucznych odpadów powodują również osadzanie
się sadzy w przewodach kominowych. Jest ona bardzo
trudna w usunięciu, a jej regularne osadzanie może doprowadzić do zapalenia komina i co najgorsze do pożaru domu. Spalanie śmieci
w domowych piecach powoduje zwiększoną ilość zachorowań na choroby układu

oddechowego, alergie i nowotwor y. Jeżeli spalamy
śmieci, odpady plastikowe
i gumowe sprawiają, że w naszych piecach powstają dziesiątki bardzo szkodliwych,
drażniących, a nawet powodujących choroby nowotworowe związków chemicznych
takich jak dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór, metale ciężkie. Groźne dla zdrowia jest spalanie
odpadów z tworzyw sztucznych typu PET (worki foliowe, butelki plastikowe i inne
opakowania z tego tworzywa), materiały lakierowane,
odpady gumowe. Przez spalanie się tych materiałów następuje emisja do atmosfery rakotwórczych dioksan
i furan, których negatywny wpływ na zdrowie daje
się odczuć po upływie lat
przez choroby nowotworowe płuc i wątroby), a nawet
uszkodzenia kodu genetycznego. Dym z udziałem substancji powstałych na skutek
wypalania odpadów zaburza
układ odpornościowy i oddechowy, może powodować
zaburzenia neurologiczne
i hormonalne, choroby serca i szpiku kostnego. Szczególnie wrażliwe na czynniki szkodliwe są organizmy
dzieci. Smog coraz bardziej
nam doskwiera – zwłaszcza w tych dniach, gdy nie
ma wiatru i powietrze stoi.
Najprostszym sposobem na
ograniczenie trujących środków w powietrzu jest nie palenie śmieci. Truciciele powietrza nie są bezkarni. Jeśli

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET

Firma
z Brzezin zatrudni:

Atra

telefon: 510 297 490
e-mail: biuro@xbet.com.pl
Koluszki, Erazmów 18

ceny!



Blisko czterdziestominutowa ulewa, która w poprzednim tygodniu przeszła nad
naszym regionem ponownie sparaliżowała Brzeziny. Pod wodą znalazło się wiele ulic,
podwórek i domostw, a strażacy z całego powiatu i ościennych gmin osiemnaście razy
musieli wyjeżdżać do groźnych zdarzeń na terenie całego miasta.

Wtorkowa (21 maja) nawałnica rozpoczęła się około godziny 19:00 i trwała około czterdziestu minut. W przeciągu kilku chwil woda znalazła
się w najniższych i strategicznych punktach Brzezin. Ulicą Świętej Anny płynął około
czterdziestocentymetrowy potok. Najgorzej było oczywiście
na skrzyżowaniach ulic Sienkiewicza z Mickiewicza oraz
Mickiewicza z Modrzewskiego. Tam strażacy na jakiś czas
zablokowali drogę krajową
nr. 72 Łódź - Brzeziny - Rawa
Mazowiecka, kierując samochody objazdami. Woda na
tamtym odcinku wdarła się do
okolicznych sklepów oraz domowych piwnic. Nie mniejsze
straty żywioł spowodował na

podwórku przy ulicy Piłsudskiego. Spływająca woda bardzo szybko wzbierała i zalała mieszkanie jednej z rodzin.
Strażacy starali się wypompować wodę z tamtego odcinka
za pomocą aż ośmiu pomp.
Zatkane studzienki i kanały
deszczowe doprowadziły również do zalania ulicy Waryńskiego przy stacji benzynowej
Orlen oraz ulicy Żeromskiego 2. W tym drugim przypadku woda napotykając zator,
pod olbrzymim ciśnieniem
wystrzeliła w górę z kawałkami rozkruszonego asfaltu. Interweniujący strażacy musieli
przepompowywać wodę z zatkanego kanału do drugiej oddalonej o kilka metrów studzienki. Ulica Żeromskiego

po tym zdarzeniu cały czas
jest nieprzejezdna. Trudno
w to uwierzyć, ale ze względu na olbrzymią liczbę zgłoszeń przez pewnie czas numer
alarmowy 112 był całkowicie zablokowany. Niezwłocznie z pierwszymi wezwaniami
służb mundurowych w miejsca, gdzie woda sprawiła największe kłopoty udała się
burmistrz Brzezin Ilona Skipor. Burmistrz chciała osobiście rozeznać się w stratach
i przypilnować jak najszybsze usunięcie usterek. Wieczorem w Urzędzie Miasta został
zwołany sztab kryzysowy, aby
udzielić pomocy poszkodowanej rodzinie i przeanalizować ostatnie wydarzenia.
 DS

Wtorkowa (21 maja) nawałnica rozpoczęła się około godziny 19:00 FOT. DAWID SAJ

REKLAMA

- magazyniera
- spawacza
- pracownika produkcji
- montera

Kontakt telefoniczny
pod nr 663 333 991
mail:

sekretariat@bob-ogrodzenia.pl

15/I/2013

- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
- piasek
kcyjne

9/IV/2018

REKLAMA

ktoś zgłosi wypalanie przez
kogoś śmieci w domowym
zaciszu do odpowiednich organów mundurowych, winowajca musi wpuścić do
domu policję lub straż miejską. To obowiązek, którego
nieprzestrzeganie grozi surową odpowiedzialnością karną: „Kto osobie uprawnionej
do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie
czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.” W przypadku udowodnienia łamania prawa grożą poważne
konsekwencje. Spalanie jest
zabronione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21
ze. zm.) - art. 191 cyt. ustawy "Kto, wbrew zakazowi
termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze
aresztu albo grzywny". Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5000
złotych lub kara aresztu.

 DS

Ulewa po raz kolejny zalała Brzeziny

1/I/2011

G

ęsty, czarny, smolisty, a przede wszystkim szkodliwy dym wydobywający
się z kominów prywatnych posesji, pokrywający nierzadko całe ulice miasta
to problem, który wraca jak bumerang. Mimo wielu próśb i apeli oraz
walki ze smogiem za pomocą surowych kar nadal zdarzają się przypadki
nagminnego palenia śmieci na prywatnych posesjach lub w domowych
piecach.

7
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Ciekawi ludzie - prekursor i główny organizator rozgrywek BLPN

rozmowa z Mateuszem Cieślakiem

M

a teusz Cieślak to młody pasjonat sportu i piłki nożnej w naszym
mieście. To on wpadł na pomysł organizacji rozgrywek przy szkolnych
Orlikach. Swoją pasją zaraził innych i tak powstały jedne z największych
amatorskich zmagań piłkarskich w naszym województwie. To także
podróżnik i społeczny działacz, który przyczynił się lub pomagał
w wielu inicjatywach społeczno-sportowo-rozrywkowych w Brzezinach.
O Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej, planach na jej dalszy rozwój oraz
innych pasjach i zainteresowaniach rozmawialiśmy z nim w specjalnym
wywiadzie, który możemy przeczytać poniżej..

BIS: Skąd pomysł na stworzenie rozgrywek w naszym
mieście?
– Mateusz Cieślak: Znikąd, dosłownie. To był impuls. Pomysł zrodził się nagle, podczas zwykłej rozmowy
z kolegą. Było to mniej więcej tydzień po tym, jak oddano do użytku długo wyczekiwane w Brzezinach orliki.
Kilka zdań i od słów przeszliśmy do czynów. Jeszcze tego
samego dnia ogłosiliśmy co
planujemy, stworzyliśmy na
Facebooku grupę entuzjastów, do której zaczęliśmy zapraszać znajomych oraz chętne osoby i na szybko, na kolanie nakreśliliśmy szkic
regulaminu. Dalej potoczyło się samo. Wszyscy w Brzezinach byli wtedy podekscytowani faktem, że w końcu nie trzeba jeździć po kilka
kilometrów, by pograć w piłkę na tak nowoczesnych boiskach. Po kilku latach oczekiwań, tułaczki po sąsiednich
miejscowościach i wioskach,
wreszcie mieliśmy możliwość uprawiania futbolu na
czymś innym niż beton czy
piach. W takich okolicznościach nikogo nie trzeba było
namawiać. Każdy, kto tylko potrafił kopnąć piłkę gnał
czym prędzej, żeby zgłosić się
do rozgrywek. Umiejętności
odgrywały drugorzędną rolę.
Grać chciał dosłownie każdy.
Nie minął miesiąc, a do rozgrywek zgłosiło się kilkanaście drużyn i ponad dwustu
zawodników. Wtedy w przeważającej części byli to ludzie
z Brzezin, ale z czasem wieść
o Brzezińskiej Lidze Piłki
Nożnej rozniosła się o wiele dalej.
Co jest potrzebne do tego,
aby rozgrywki mogły przebiegać zgodnie z planem?
– Przede wszystkim piłka. Ciężko mi sobie wyobrazić, jak mielibyśmy grać bez

niej (śmiech). A na poważnie, dziś Brzezińska Liga Piłki Nożnej to nie tylko cotygodniowe mecze na orliku.
Z mojej perspektywy, czyli
organizatora, to o wiele więcej. Koordynacja rozgrywek
to raptem ułamek całej pracy. Do tego dochodzą cotygodniowe obowiązki: ustalenie obsady sędziowskiej,
ewentualne roszady, gdy ktoś
przełoży mecz, cała masa
pracy przy grafikach i postach na Facebooku, wklepywanie wyników i innych
danych na stronę, a po każdej kolejce spisanie relacji
do mediów, wyników, ciekawostek i zasadniczo wszystkiego co w trawie piszczało.
No i oczywiście, jak to bywa
w tak dużych przedsięwzięciach, regularnie pojawiają się nieprzewidziane sytuacje, które trzeba rozwiązać.
W Brzezińskiej Lidze Piłki Nożnej ciągle się coś dzieje, więc stale trzeba na coś
reagować, coś zrobić, zmienić, poprawić, naprawić albo
przeprawić. Jest przy tym zatem trochę pracy, ale kompletnie inaczej się ją wykonuje, gdy łączy się ona z pasją.
Na czyjej głowie spoczywa
ciężar organizacyjny?
– Na samym początku było
nas trzech. Pomagali mi
w tym koledzy: Piotr Niźnikowski i Tomasz Chądzyński.
Z czasem życie tak się potoczyło, że zostałem z tym sam.
Trwało to kilka lat i w pewnym momencie uznałem, że
wymaga to ode mnie zbyt
dużego zaangażowania i ciężko będzie mi to dalej ciągnąć
w pojedynkę. Jedną z ważniejszych zasad, którymi kieruję się w życiu jest: rób coś
dobrze, albo wcale. Nie chcąc
robić czegoś byle jak, ogłosiłem w zeszłym roku, że będzie to ostatni sezon Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej.

I w tym momencie spotkałem się z miłym zaskoczeniem. Kilka osób momentalnie zgłosiło swoją chęć pomocy, byle tylko utrzymać
rozgrywki przy życiu. Tak
też się stało i dziś pozostaję w stałym kontakcie z dwoma kolegami. Wrócił Tomasz
Chądzyński, doszedł do tego
Grzesiek Kaźmierczak, kapitan drużyny Misie. Obaj
w razie potrzeby pomagają w drobnych rzeczach jak
np. uzupełnianie wyników,
czy wrzucenie postów na Facebooku. Mimo wszystko
główny ciężar dalej spoczywa
na moich barkach, ale zrobiło
się nieco lżej. W tym miejscu
chciałbym jeszcze wymienić kolejną osobę, która pomaga okazjonalnie, przy takich eventach jak finały, czy
dodatkowe turnieje - Bartka
Lipskiego.
Jak twoim zdaniem rozgrywki odbierają zawodnicy oraz kibice i zwykli widzowie?
– Wydawać by się mogło,
że skoro liga amatorska, to
i emocje jakieś takie nie za
duże. Figę prawda. To właśnie w niższych ligach, gdzie
ludzie grają dla przyjemności i kierują się sercem, a nie
pieniędzmi, można zobaczyć
największe emocje. Dla naszych zawodników mecze to
ważna sprawa. Gramy przecież w weekendy. Dla wielu
to jedyny czas wolny od pracy. Mogliby ten czas zaplanować inaczej, ale wybierają
sportową rywalizację. Samo
to wiele o nich mówi. A razem z nimi przychodzą kibice: dziewczyny, żony, dzieci, rodzice. Oni również bardzo przeżywają te mecze, bo
inaczej kibicuje się przed telewizorem obcym facetom,
a kompletnie inaczej kiedy kilka metrów dalej bramkę zdobywa twój mąż albo
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syn. Na boisku i poza nim nie
brakuje zatem emocji, jednak
w przeważającej większości
są to emocje zdrowe i sportowe, utrzymywane w atmosferze fair play.
Starasz się stale urozmaicać ligę. Co ostatnio udało ci
się wprowadzić?
– Generalna zasada jest
taka: poprzeczkę zawsze stawiaj sobie wyżej, niż jesteś
w stanie doskoczyć. Człowiek tylko wtedy skacze wysoko, gdy ma za wysoko poprzeczkę; jest lepszy, jak ma
pod górkę, a nie z górki. Łatwe życie rozleniwia, trudne hartuje, dlatego stale szukam sobie nowych wyzwań,
w tym także w Brzezińskiej
Lidze Piłki Nożnej. Jeżeli chodzi o sprawy najświeższe: ostatnio wraz z kolegą
Witkiem “Skambirem” Pietrzykiem połączyliśmy siły
i nadawaliśmy na żywo ligowy mecz z perspektywy drona. Jeśli brać pod uwagę tego
typu rozgrywki, to zrobiliśmy
to jako pierwsi w Polsce. Ludziom bardzo się to podobało. W sumie na żywo oglądało nas ponad 600 osób, a jak
się potem okazało, przez kilka następnych dni transmisję
odtworzyło prawie dziesięć
razy więcej. W skali Brzezin
są to kosmiczne liczby, ale na
pewno się tym nie zadowolimy i nie osiądziemy na laurach. Z rzeczy nieco bardziej

odległych miniony rok bez
wahania mogę uznać za pełen sukcesów. Współorganizacja z Miastem Brzeziny oraz Centrum Promocji
i Kultury największej w historii naszego miasta sportowej imprezy, czyli Brzezińskich Mistrzostw Świata,
do tego w tym samym składzie plus Muzeum Regionalne stworzyliśmy pierwszą w naszym regionie plenerową Strefę Kibica, na której
setki osób oglądały mecze
Mundialu w Rosji. A na zakończenie udało się, dzięki
współpracy z władzami miasta, ówczesnym wicemarszałkiem województwa Dariuszem Klimczakiem oraz radnym powiatu Bartłomiejem
Lipskim dopiąć budowę trybun przy orliku Szkoły Podstawowej nr 2. Słowem: coś
się działo, dzieje i jak Bóg pozwoli dziać się jeszcze będzie.
Jakich kolejnych innowacji możemy spodziewać się
w przyszłości?
– Czas pokaże. Staram się
mieć zawsze oczy, uszy i nos
szeroko otwarte i wypatrywać oraz węszyć nowe okazje. Na razie chcemy z Witkiem kontynuować i ulepszać
transmisje na żywo. Mam
kilka planów na tegoroczne
finały, ale póki co nie będę
ich zdradzał. Zamiast tego,
zapraszam do wspólnego
oglądania naszych meczów.

Czy trudno było pozyskać
sponsorów?
– Tak naprawdę ile przypadków, tyle historii. W tej chwili sponsorów i partnerów
mamy kilkunastu. Jednych
musiałem trochę namawiać
i przekonywać, inni zgadzali się od razu. Sporadycznie
trafiali się tacy, co odmawiali.
Bywali też i tacy, którzy zgłaszali się sami - widzieli, że robimy coś fajnego i chcieli się
do nas przyłączyć.
Jak możesz ocenić poprzednie sezony?
– Tak jak wspomniałem,
Brzezińska Liga Piłki Nożnej
powstała z niczego i przez
pierwsze dwa-trzy lata pod
wieloma względami to była
wolna amerykanka. Szczątkowy względem dzisiejszego regulamin, brak tej całej
medialnej otoczki, brak wielu kluczowych dziś zasad np.
“sztywny” terminarz, sędziowie. Niezmiennie przez lata
było i jest za to najważniejsze,
czyli chęci. Jeśli człowiek ma
chęci, to zawsze znajdzie sposób i jak to w życiu bywa potrzeba było czasu, żeby z niczego zrobiło się coś. Dawno temu zasialiśmy ziarenko,
nawoziliśmy, podlewaliśmy
i pielęgnowaliśmy i myślę, że
wyrosła nam naprawdę piękna roślina, o której wielu dziś
mówi, że jest sportową wizytówką Brzezin. Takie słowa
cieszą i motywują do dalszej
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propozycji startu na radnego. Wszystkie odrzuciłem
bez chwili zastanowienia.
Z wielu przyczyn, po prostu
nie widzę siebie w tym środowisku. Chociażby dlatego,
że nie podoba mi się sposób,
w jaki załatwia się tam sprawy: roztrząsa się sprawy błahe, przedłuża i niepotrzebnie
debatuje. Często zamiast rozwiązywać problemy, tworzy
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pracy. Ja sam chętnie wracam
pamięcią do poprzednich lat,
bo dzięki temu widzę jak daleko udało się zajść. A potem
idę dalej, bo osiadanie na
mieliźnie zdecydowanie nie
jest dla mnie. Oprócz tego,
że to wspaniała zabawa i rozrywka, to także wiele cennych doświadczeń: nauk, jak
coś robić, i nauczek, czego
najlepiej w ogóle nie robić.
Jakie są twoje inne zainteresowania oprócz piłki nożnej i ligi?
– Jest tego trochę, nawet po
odjęciu piłki nożnej. Zainteresowanie, a raczej pasja numer jeden na równi z piłką nożną, a może nawet trochę bardziej to podróże.
Choć nie jestem podróżnikiem z krwi i kości, który do
domu zjeżdża tylko raz na jakiś czas, to gdy już gdzieś pojadę, chłonę świat jak gąbka. Zdecydowanie nie jestem typem turysty, który
tydzień leży na leżaku i tapla się w basenie - ohyda!!!
Wyostrzam wzrok, wytężam słuch, a gdy do tego dodać moją wrodzoną umiejętność pakowania się w mniejsze i większe kłopoty, bywa
naprawdę ciekawie, a momentami wręcz komicznie.
Równie mocno lubię o podróżach opowiadać, o czym
już wkrótce będzie okazja
się przekonać. Poza tym jako
człowiek ciekawski interesuję się generalnie tym, co aktualnie dzieje się na świecie
Do tego dochodzi polityka.
Uważam siebie za patriotę,
więc to co się dzieje w kraju nie jest mi obojętne. I dalej: bukmacherka, geografia,

dziennikarstwo, a w przerwach od tego i wielu innych
rzeczy lubię po prostu przyciszyć odgłosy świata, odciąć
od wszystkiego, wyłączyć się
na jakiś czas i przełączyć tryb
na „nicnierobienie”.
Mówisz, że podróżujesz.
Od kiedy podróżujesz i jakie
zatem kraje już odwiedziłeś?
– Podróżuję od kilku lat, trochę krajów już było, ale dużo
więcej jeszcze przede mną.
Gdybym z dotychczas odwiedzonych miejsc miał wybrać jedno, moim zdaniem
najlepsze, to byłaby to Gran
Canaria (Wyspy Kanaryjskie). Ludzie żyją tam inaczej
niż u nas, momentami wręcz
na odwrót. Przede wszystkim
nie pędzą tam przez życie jak
szaleni. Żyją sobie beztrosko, ciesząc tym co jest, a nie
martwią tym, czego nie ma.
Mniej się spieszą, mniej martwią, ale mają za to coś, czego u nas wiecznie brakuje czas. Co masz zrobić jutro,
zrób pojutrze, a teraz... teraz
jakoś to będzie. To dewiza
tamtejszych ludzi. Zachłysnąłem się tą ich mentalnością i zakochałem od pierwszego wejrzenia. Taki styl życia jest zdecydowanie bliższy
memu sercu niż nasza ciągła
gonitwa przez życie.
Dodatkowo polityka, czy
nie myślałeś o czynnym
udziale w niej w naszym
mieście?
– Nie, gdyż zasadniczo mam
bardzo ostry stosunek do samej polityki i jej obecnego kształtu. Zarówno przed
minionymi, jak i jeszcze
przed poprzednimi wyborami otrzymałem po kilka

się kolejne. Ja zawsze staram się szukać prostych odpowiedzi, nawet na skomplikowane pytania. Tak - Tak,
a Nie - Nie. Taką mową próbuję się zawsze posługiwać,
a to kompletnie nie pasuje do
polityki. Da się zresztą działać poza polityką i robię to
od lat.

 DS
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9 czerwca o godz. 16.00

w kościele św. Anny w Brzezinach
odbędzie się msza święta.
Po mszy spotkanie
z Teresą Lipowską
i Zbigniewem Zamachowskim.
Komitet Odnowy Kościoła Świętej Anny
Serdecznie zapraszamy
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Uczcili 75. rocznicę bitwy pod Monte Cassino

C

zerwone maki na Monte Cassino, Zamiast rosy piły polską krew. Po tych
makach szedł żołnierz i ginął, Lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą
lata i wieki przeminą, Pozostaną ślady dawnych dni, I tylko maki na Monte
Cassino, czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. – to fragment pieśni
Feliksa Konarskiego, która przeszła do historii najważniejszych utworów
patriotycznych.

Zwraca uwagę na ogromną liczbę żołnierzy, którzy stracili życie w walce.
Krew, która płynęła z ich
ran przypominała rosnące na wzgórzach czerwone maki. Gniew motywował do dalszej walki. Sprawiał, że ludzie nie bali się
już umierania. Krew, którą wchłonęły wzgórza Monte Cassino sprawi, że maki
będą czerwieńsze, niż do tej
pory. Warto wspomnieć, że
generał Władysław Anders
podjął wyzwanie, mimo że
Monte Cassino uchodziło
za twierdzę nie do zdobycia. Sami Niemcy byli pewni, że nikt nie jest w stanie
przedrzeć się przez ich linię
oporu. Tymczasem działania polskich jednostek wojskowych doprowadziły do
przełamania linii Gustawa
oraz zajęcia 18 maja przez
oddziały 12. Pułku Ułanów
Podolskich wzgórza klasztornego. Rankiem na szczycie zamieszczono polską
flagę, a o godzinie 12:00 na
gruzach klasztoru odegrano
hejnał mariacki. W walkach
pod Monte Cassino straty II
Korpusu Polskiego wyniosły 924 zabitych, 2930 rannych i 345 zaginionych. Na
stoku Monte Cassino znajduje się cmentarz, na któr ym pochowani są polegli żołnierze oraz generał
Władysław Anders, zmarły w 1970 roku w Londynie.
Mało kto wie, ale w walkach na słynnym wzgórzu
brało udział dwóch mieszkańców naszych ziem: Łukasz Ciesielki oraz Bronisław Janiak. Obaj pochowani są na brzezińskim
cmentarzu. Obchody rozpoczęły się około godziny
19 na cmentarzu przy ulicy
Strykowskiej przy pomniku Żołnierzy Polskich Armii „Łódź” i Armii „Pomorze” poległych w walce z najeźdźcą hitlerowskim we
wrześniu 1939 roku. Tam
zebrały się delegacje rodzin bohaterów walczących
na słynnym wzgórzu, radni Miasta Brzeziny, dyrektor Muzeum Regionalnego

Paweł Zybała, przedstawiciele motorowej grupy Ebery, członkowie stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny
oraz goście specjalni z Łodzi: podpułkownik Tadeusz
Barański "Tatar" (urodzony w 1924 roku) partyzant
ze Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury" oraz Ryszard Patzer
działacz Solidarności w latach 80-tych oraz aktualnie
czynny przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wartę przy pomniku wystawili
przedstawiciele brzezińskiej
jednostki Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Uroczystość krótkim wprowadzającym przemówieniem rozpoczął Grzegorz Panek ze
stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny. „Monte Casino
to gigantyczny wkład militarny polskich żołnierzy
w zwycięstwo aliantów nad
III Rzeszą. Polski żołnierz
pod Monte Cassino wyraźnie swoim trudem i potem
pokazał, że podczas tej wojny nie stał z założonymi rękami, tylko walczył o wolny
kraj. Jak został potraktowany po wojnie wszyscy wiemy i nie chcę tego za bardzo
rozwijać. Poza tym trzeba
to kultywować, ponieważ ta
lekcja historii jest nadal aktualna. Przede wszystkim
powinniśmy liczyć na siebie
i ta lekcja z 1939 roku i całej wojny jest nadal aktualna i powinniśmy o tym pamiętać i głośno o tym mówić, żeby nigdy więcej nas
tak nie potraktowano.” powiedział Grzegorz Panek.
Na s t ę p n i e z g r o m a d z o ne delegacje zapaliły znicze i ułożyły kwiaty przy
grobie, a na komendę kapitana Damiana Nockowskiego - komendanta brzezińskiej jednostki Związku Strzeleckiego „Strzelec”
wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć poległych żołnierzy. W dalszej kolejności
wszyscy udali się pod pomnik żołnierza walczącego pod Monte Cassino Łukasza Ciesielskiego. Bohater

urodził się 17 października
1917 w Częstochowie. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Po zdanej maturze ukończył podchorążówkę we Włodzimierzu
Wołyńskim. W sierpniu
1939 roku został zmobilizowany do 4. Pułku Artylerii Ciężkiej w Łodzi. W drodze na front jego kolumnę
ostrzelał niemiecki samolot. Łukasz Ciesielski ciężko
ranny w brzuch został zabrany z powrotem do szpitala wojskowego w Łodzi,
a następnie ewakuowany
na wschód do szpitala polowego w Kowlu. Tam dostał się do niewoli sowieckiej. Na swoje szczęście
był bez munduru oraz dokumentów i został wzięty za
szeregowca w innym przypadku zapewne podzieliłby los oficerów polskich zamordowanych w Katyniu.
W sowieckiej niewoli katorżniczo pracował przy budowie dróg i lotnisk na terenie dzisiejszej Ukrainy
jednak najgorsze miało dopiero nadejść. Po ataku III
Rzeszy na ZSRR w czerwcu 1941 roku polskich jeńców popędzono w tzw. marszach śmierci na wschód.
Przez miesiąc czasu nadzorowana przez strażników
NKWD kolumna licząca 10
tysięcy ludzi pokonała pieszo około tysiąca kilometrów praktycznie bez wody
i jedzenia. Łukasz Ciesielki wspominał synowi, że
próbując oszukać żołądek
lepił i połykał małe kulki
z gliny. Mimo dwukrotnego kryzysu przetrwał morderczy marsz, wielu innych
zmarło po drodze. Po dotarciu do Starobielska ważył niecałe 40 kilogramów,
tam też zastała go informacja o formowaniu Wojska
Polskiego. Dalej jego losy
były już typowe dla żołnierzy Armii Andersa. Jako artylerzysta po przeszkoleniu
został w 2. Korpusie oficerem zwiadu 9. Pułku Artylerii Ciężkiej. W bitwie
pod Monte Cassino walczył w pierwszej linii. Był

dwukrotnie ranny. Wziął
również udział w walkach
o Ankonę oraz B olonię.
Za kampanię włoską został awansowany do stopnia porucznika oraz odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych i Medalem Wojska oraz brytyjskimi odznaczeniami: Gwiazdą Italii, Gwiazdą za Wojnę
39/45 i Defence Medal. Po
wojnie razem z 2. Korpusem został przerzucony do
Szkocji skąd w 1947 roku
powrócił do Polski. Po krótkim pobycie w Częstochowie przyjechał studiować
i pracować do Łodzi. Podczas odwiedzin u str yja
w Brzezinach poznał swoją
przyszłą żonę Zofię. Po ślubie w maju 1948 roku zamieszkali razem w Brzezinach. Łukasz Ciesielski pracował jako urzędnik. Przez
cały okres swojego pobytu
w Polsce był inwigilowany
przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. Niestety
ciężkie przeżycia wojenne,
a zwłaszcza pobyt w niewoli sowieckiej spowodowały
trwały uszczerbek na zdrowiu. Bohater spod Monte Cassino zmarł stosunkowo młodo w grudniu 1984
roku w wieku zaledwie 67
lat. Przy pomniku Łukasza Ciesielskiego głos zabrał
żyjący syn bohatera, który
opowiadał o ciężkich czasach wojennych i trudach
życia codziennego tamtego okresu, o których opowiadał mu ojciec. Po bardzo podniosłej opowieści delegacje złożyły znicze
i kwiaty na grobie bohatera.
W dalszej kolejności wszyscy zgromadzeni udali się
pod pomnik Bronisława Janiaka- drugiego z żołnierzy
Armii Andersa spoczywających na brzezińskim cmentarzu. Bohater urodził się
w Paprotni, sąsiadującej od
zachodu z Brzezinami, 11
sierpnia 1913 roku. W okresie II Rzeczypospolitej pełn i ł f u n kc j ę kom e n d an ta lokalnej jednostki strzeleckiej. We wrześniu 1939
roku działania wojenne rzuciły go na Kresy Wschodnie, gdzie walczył w obronie Lwowa. Do sowieckiej
niewoli dostał się w Kowlu. Początkowo był więziony na Ukrainie w okolicach

Bronisław Janiak w mundurze
Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie

Łukasz Ciesielski w mundurze 2
Korpusu Polskiego

Lwowa, a po ataku III Rzeszy na ZSRR jeńców ewakuowano do Starobielska. Rodzinie wspominał jak enkawudziści selekcjonowali
polskich żołnierzy. Tych
z wypielęgnowanymi i niezniszczonymi dłońmi uznawali za oficerów i oddzielali od szeregowych. Z tego
okresu najbardziej utkwił
mu w pamięci straszliwy
głód. Żeby przetrwać polscy
jeńcy podejmowali różne
zabiegi. Próbując dostarczyć
organizmowi jakichkolwiek
substancji odżywczych cieli skórzane pasy na kawałki i gotowali na nich wywar.
Bronisław Janiak u Andersa zameldował się 2 września 1941 roku w miejscowości Tockoje. W stopniu plutonowego przeszedł
cały szlak bojowy 2. Korpusu. W kampanii włoskiej
walczył jako czołgista w 6.
Pułku Pancernym „Dzieci Lwowskich”. Wyróżniał
się, co widać wyraźnie na
zdjęciach archiwalnych, niskim wzrostem co było zaletą w ciasnym wnętrzu pojazdu pancernego. W bitwie
pod Monte Cassino został
ranny, był również odznaczony. Po ewakuacji 2. Korpusu do Szkocji na krótko
w 1946 roku wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia. W sierpniu 1947
roku zdecydował się wrócić
do ojczyzny, osiadł w rodzinnych stronach. W komunistycznej Polsce powracających żołnierzy 2 Korpusu traktowano bardzo
nieufnie jako tzw. podejrzany element. Szykanowano
ich na różne sposoby. Bronisław Janiak miał problemy ze znalezieniem pracy.

Musiał się również co tydzień meldować na posterunku milicji w Lipinach.
Jednak wśród lokalnej społeczności cieszył się ogromnym szacunkiem oraz uznaniem. Często słuchał Radia Wolna Europa. Chętnie
dzielił się wspomnieniami
z czasów wojny. Najpiękniej opowiadał o dowódcy
2. Korpusu generale Andersie. Bronisław Janiak zmarł
14 września 1996 roku.
Nad pomnikiem bohatera
głos zabrała wnuczka Paulina Łapka, która zwróciła
uwagę na poprawę pogody
(przed uroczystościami padał rzęsisty deszcz, a przed
obchodami zaświeciło słońce). To był prawdziwy symbol pamiętnych chwil walki.
Wnuczka Bronisława Janiaka przytoczyła kilka anegdot z życia dziadka oraz
wspomnienia o jego niezwykłym oddaniu generałowi Andersowi. Później zapalono znicze i postawiono
kwiaty na pomniku bohatera. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zrobili sobie
wspólne pamiątkowe zdjęcie. Obchody 75. rocznicy
bitwy pod Monte Cassino
to prawdziwa lekcja historii, która powinna być kultywowana przez wszystkie
pokolenia Polaków.
Informacje na temat bohaterów zaczerpnięte z oficjalnego profilu Facebook
stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny na podstawie
zdjęć archiwalnych oraz dokumentów, które użyczyli: syn Łukasza Ciesielskiego - Maciej Ciesielski oraz
wnuczka Bronisława Janiaka Paulina Łapka.
 DS
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Podsumowanie sezonu tenisistów

O

statecznie na szóstym miejscu zakończyli rozgrywki II ligi mężczyzn w tenisie
stołowym w sezonie 2018/2019 zawodnicy Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego Brzeziny. To oficjalna pozycja brzezińskiego zespołu
w komunikacie po weryfikacji rozgrywek jaki wydał Wydział Rozgrywek
Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Wynik biorąc pod uwagę
przebieg rozgrywek można uznać za dobry.

Niestety żaden z naszych zawodników nie znalazł się
w najlepszej dziesiątce rankingu. Najlepszy z naszych
zawodników Damian Antczak zajął jedenaste miejsce
z dorobkiem 48 punktów (28
pojedynków, 16 zwycięstw,
12 porażek, bilans setów: 5752). Dwudziesty piąty jest
Michał Gieraga, który zdobył 36 punktów (30 pojedynków, 12 zwycięstw, 18 porażek, bilans setów: 52-65).
Na trzydziestym siódmym

miejscu sklasyfikowany jest
Daniel Świerczyński. Brzezinianin zgromadził 23 punkty (32 pojedynki, 11 zwycięstw, 21 porażek, bilans
setów 51-69). Tuż za nim
rozgrywki zakończył Marcin Dens, który zdobył 22
punkty (30 pojedynków, 11
zwycięstw, 19 porażek, bilans setów 50-66). Pięćdziesiąty siódmy jest Roman Doryń, który uzyskał 4 punkty
(2 pojedynki, 2 zwycięstwa,
0 porażek, bilans setów: 6-1),

Dwa miejsca niżej znalazł się
Fabian Jóźwikowski, który
również uzyskał 4 punkty (6
pojedynków, 2 zwycięstwa, 4
porażki, bilans setów: 7-14).
Te n i s o w e z m a g a n i a
MLUKS Brzeziny w sezonie
2018/2019 dobiegły zatem
końca. Przed naszymi tenisistami bardzo długa przerwa.
Start nowego sezonu nastąpi prawdopodobnie pod koniec września lub na początku października tego roku.
 DS

Nie daj się wkręcić

P

od takim hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po 10- letniej przerwie
wznowiła akcję zachęcającą rolników do wymiany osłon wałów przegubowo teleskopowych łączących ciągniki z maszynami rolniczymi. Za pomocą wałów
przekazywany jest napęd z ciągnika na maszynę rolniczą.

Zmagania w minionym sezonie były podzielone na
dwie rundy. W pierwszej zespoły rywalizowały w systemie każdy z każdym. Następnie tabela została podzielona na połowę, gdzie
sześć najlepszych zespołów
z miejsc 1-6 utworzyło grupę
mistrzowską i rywalizowało
o pierwsze miejsce premiowane barażem o awans do
I ligi, a kolejne sześć z miejsc
7-12 utworzyło grupę spadkową i walczyło o utrzymanie w II lidze. MLUKS Brzeziny kolejno: przegrał 1:9
z STS Orlicz 1924 Suchedniów, wygrał 6:4 z UMKS
Księżak Łowicz, przegrał
3:7 z MLUKS Dwójka Rawa
Mazowiecka, pokonał 7:3
LKS Biała Rawska, takim
samym rezultatem rozprawił się z UKS Orlęta Bilcza,
zwyciężył 6:4 z KS Energetyk
AMŁ Dzianiny Łódź, przegrał 4:6 z UKS Fungis Maków, uległ 3:7 z LUKS Start
Przygłów, okazał się lepszy
6:4 od IKS "Start" II Zduńska Wola, przegrał 2:8 z LKS
Stomil Bełchatów oraz rozgromił 9:1 ULKS Moszczenica. W sumie nasz zespół rozegrał jedenaście meczów, z których sześć wygrał
i pięć przegrał. Dwanaście

punktów dało brzezinianom promocję do grupy mistrzowskiej. W niej rywalizacja wyglądała podobnie. Zespoły rywalizowały ze sobą
systemem każdy z każdym
z zachowaniem punktacji
i wyników z pierwszej rundy
zmagań. Brzezinianie w drugim etapie rywalizacji: przegrali 1:9 z MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka, ulegli
2:8 STS Orlicz 1924 Suchedniów, pechowo ponieśli porażki po 4:6 z UKS Fungis
Maków i LUKS Start Przygłów oraz w ostatnim starciu
pokonali KS Energetyk AMŁ
Dzianiny Łódź 7:3. Zwycięzcą rozgrywek z kompletem szesnastu zwycięstw został STS Orlicz 1924 Suchedniów. Mistrzowie II ligi
w dwumeczu barażowym
wygrali 7:3 i 9:1 z KS Gorce Nowy Targ i awansowali do I ligi. Do III ligi spadły
dwa najsłabsze zespoły, czyli:
IKS "Start" II Zduńska Wola
i ULKS Moszczenica. W meczach barażowych o pozostanie w gronie drugoligowców zagra LKS Biała Rawska,
natomiast w spotkaniach barażowych o awans do II ligi
MUKS Włókniarz Pabianice
dwukrotnie pokonał 9:1 i 8:2
STS Zgodę Janik.

Bardzo ważny w posezonowych statystykach jest
również ranking indywidualny II ligi mężczyzn.
Na pozycję w nim wpływa suma punktów zdobywanych w wygranych pojedynkach. Za zwycięstwo
na pierwszym stole zawodnik otrzymuje trzy punkty, a za wygraną na drugim
stole dwa punkty. W klasyfikacji nie uwzględnia się natomiast pojedynków deblowych. Punkty sumują się i na
tej podstawie ustalana jest
pozycja danego zawodnika.
Najlepszym tenisistą II ligi
został niesamowity Łukasz
Nadolski z STS Orlicz 1924
Suchedniów, który wygrał
wszystkie dwadzieścia osiem
pojedynków na pierwszym
stole zdoby wając w sumie 84 punkty. Mało tego
we wszystkich starciach nie
stracił żadnego seta. Na drugim miejscu sklasyfikowany
został Maciej Brodzki z LKS
Stomil Bełchatów, który zdobył 78 punktów w trzydziestu dwóch meczach. Na najniższym stopniu podium rywalizację zakończył Paweł
Włodyka z STS Orlicz 1924
Suchedniów, który zgromadził 75 punktów w dwudziestu siedmiu meczach.

Koszt jednej osłony lublińskiej firmy Sitma wynosi 92 złote FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
„Niezabezpieczony przez
osłonę wał przegubowo -teleskopowy jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc
gdzie często dochodzi do wypadów. Pochwycenie przez
ruchome elementy wirujące wału prowadzą do złamań
kończyn, które mogą kończyć się ich amputacją. Tylko w 2018 roku do jednostek
KRUS województwa łódzkiego zgłoszono ponad 1200 wypadków. Liczymy, że dzięki
tego typu akcjom prewencyjnym liczba wypadków w rolnictwie będzie się zmniejszać
– mówi Przemysław Kraska –
kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

Akcja prowadzana w tym
roku przez KRUS wznawiana jest po 10- letniej przerwie,
gdyż ma bardzo duży wpływ
na poprawę bezpieczeństwa
pracy rolników. 9 maja w Rogowie w akcji uczestniczyło 50 rolników. Każdy rolnik ubezpieczony w KRUS
mógł bezpłatnie wymienić lub
otrzymać maksymalnie dwie
osłony na wał. Po południu
akcja przeprowadzona była
w Ostrówku powiat wieluński.
Koszt jednej osłony lublińskiej
firmy Sitma wynosi 92 złote.
Jednak dla rolnika była to akcja zupełnie bezpłatna dzięki
udziałowi KRUS-u i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, którzy solidarnie
pokryli koszty rozdawanych

osłon. Firma oddelegowała także wykwalifikowanych
pracowników którzy na miejscu dobierali osłony do konkretnego wału, których jest
bardzo wiele rodzajów, a rolnicy mają bardzo różne ciągniki. Czasami nawet w takich
wysłużonych 30- letnich ciągnikach producent nie przewidywał konieczności montażu
tego typu osłon.
W czwartkowej akcji w Rogowie koordynowanej przez
Justynę Kubiak uczestniczyli
także z-ca dyrektora Oddziału
Regionalnego KRUS w Łodzi
Janusz Reszelewski oraz szefowa placówki terenowej KRUS
w Brzezinach Dominika Głowacka.
 GK
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OGŁOSZENIA DROBNE

MOTORYZACJA
AUTO-SKUP całe, uszkodzone
502-592-035
SKUP AUT do 25 tys. Każdy stan.
Brzeziny, Słowackiego, 46 505
927 959
ZŁOMOWANIE samochodów
500 484 727
SPRZEDAM Peugeot 206,
1999r., sil. 1,2 po remoncie, tanio 884 369 321
SPRZEDAM Toyote Yaris
rok 2006, pojemność 1300,
505 092 324

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
ROLETY! dzień/noc! żaluzje!
plisy! moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
ROLETY, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
ELEK TRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl
tel. 515-362-050
BUDOWA domów, 505 509 874
D CIEPL AN IA budynków,
505 509 874
PODDASZA, wykończenia
wnętrz, docieplenia budynków,
608 661 045
GŁADŹ I MALOWANIE, 531 484
914
DACHY kompleksowo, podbitki, docieplenia poddaszy,
tel. 505 549 494
OGRODZENIA klinkier, granit,
łupek, 604 543 817

OGŁOSZENIA DROBNE
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych
606 495 830
O G R O D Z E N I A - M O N TA Ż ,
Panele, Siatki, Sztachety,
606 303 471
MASAŻ LECZNICZY, KLASYCZNY,
RELAKSACYJNY z dojazdem,
506 408 620
USŁUGI budowlane, remonty,
docieplenia, 793 053 808
UKŁADANIE kostki brukowej
i granitowej, 537 705 155
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60
WRÓŻKA - 519 738 225
REMONTY – MALOWANIE,
GŁADŹ, ZABUDOWA „KG”, 886
530 760, 603 873 303
REMONTY wykończenia wnętrz
kompleksowo, glazura, zabudowy, malowania, 692 337 383
BUDOWA domów, garaży,
783 117 546

PRACA
SZWACZKI – sukienki, 661 121
966
ZATRUDNIĘ murarzy i pomocnika, 603 872 901
ZATRUDNIĘ na produkcję do
stolarni. Praca od poniedziałku
do piątku w godz. 6-14 . Stawka
13 zł/h netto. Z uwagi na charakter pracy zakaz palenia papierosów na terenie zakładu tel.
734 456 435
SZWACZKI I CHAŁUPNICZKI
ZATRUDNIĘ, UBEZPIECZENIE
JEŻÓW 501 373 316
ZATRUDNIĘ szwaczki, stała praca, 500 285 518
ZATRUDNIĘ murarzy i cieśli
szalunkowych, wysokie zarobki, 603 100 575

OGŁOSZENIA DROBNE

PRASOWACZKĘ ubezpieczenie
dobre warunki, dojazd, pomoc
krojowni Jeżów, 501 373 316
ZATRUDNIĘ pracownika do
młyna, 605 139 221
PRZYJMĘ pracowników ogólnobudowlanych, 508 811 107
PRZYJMĘ pracowników fizycznych do obsługi maszyn stolarskich również do przyuczenia praca na terenie Brzezin,
504 010 550
ZATRUDNIĘ presera, 603 848
106
PRZYJMĘ szwaczki, chałupniczki, 530 365 162
SZWALNIA zatrudni szwaczki
oraz prasowaczkę(a) stała praca, 693 426 098
KIEROWCĘ kat D na autobus-praca w turystyce zatrudnię,
516 105 218
FIRMA KONFEKCYJNA z siedzibą w Jeżowie zatrudni pracownika krojowni lub krojczego,
509 602 925
ZATRUDNIĘ kierowcę – pomoc
drogowa, 604 491 774
POSZUKUJEMY pracowników
do rozbioru mięsa, 501 360 349
ZATRUDNIĘ osobę na stanowisko presera. Praca stała
tel. 606 489 403
MEDICA zatrudni kierowcę kat.
C do jazdy mammobusem na terenie całego kraju, 510 110 963
ZATRUDNIĘ murarzy, 604 543
817
BUDOWLAŃCÓW: murarzy, pomocnika, 505 509 874
PRASOWACZKA, zatrudnię,
661 121 966
„ZŁOTĄ RĄCZKĘ” na działce letniskowej zatrudnię, 794 755 478
ZAKŁAD MIĘSNY zatrudni kierowcę kat. B, 601 223 142
ZATRUDNIĘ prasowaczkę
Brzeziny, 500 448 129

OGŁOSZENIA DROBNE

ZATRUDNIĘ szwaczkę, 604 433
179
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki. Praca stała,
691 125 693
ZATRUDNIĘ do zbioru truskawek. Okolice Brzezin, 507 159
745
ZATRUDNIĘ pracownika do
remontów palet. Pełen etat.
Wysokie w ynagrodzenie,
787 900 992
ZATRUDNIĘ kierowcę, kat C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca,
tel. 606 155 155
PRASOWACZKĘ, szwaczkę zatrudnię praca cały rok, 663 496
011
POMOC do krojowni zatrudnię,
516 61 986
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu
międzynarodowym, 501 038 542
ZATRUDNIĘ pracownika do rozbioru mięsa .Elastyczne godziny
pracy, 506 188 485
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. B
(bus ośmiopaletowy), 690 593
864
ZATRUDNIĘ kierowcę kat.C ,codziennie zjazdy do domu i wolne wecendy. Transport krajowy,
607 804 655
SZKOŁA JĘZYKOWA BIG BEN
w Brzezinach i Rogowie zatrudni ANGLISTĘ w roku szkolnym 2019/20, atrakcyjne warunki, kontakt 608 445 382 lub
kontakt@bigbenschool.edu.pl
LOKALNA Firma budowlana
zatrudni pracowników do prac
wykończeniowych wnętrz,
883 868 170

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ mieszkanie w Brzezinach
może być zadłużone –płatne gotówką, 731 746 722

LOKAL użytkowy 130 m2 w centrum wynajmę tel. 601-190-840
SPRZEDAM dwie działki po
2800 m2 przy ul. Łódzkiej,
508 837 214
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
SPRZEDAM gospodarstwo
o pow. 15ha w tym stawy rybne
ok. 10ha, budynek gospodarczy,
dostęp do cieku wodnego, prąd,
woda, kanalizacja, 506 671 456
DOM sprzedam, 665 925 923
SPRZEDAM dom – Polna,
507 593 557
SPRZEDAM mieszkanie 60,5m2,
- 240tys. po remoncie, 509 112
467
DOM sprzedam, 602 240 164
SPRZEDAM 2 pokoje 48m2
parter z działką 500m2 – bloki
Kołacin, 605 260 610
SPRZEDAM działkę 1070m2 –
Okrzei, 507 593 557
SPRZEDAM dwie działki 3015m2
budowlane, 509 061 823
DZIAŁKI budowlane uzbrojone o pow. 900, 1200, 2100
m2 sprzedam Brzeziny Okrzei,
501 034 069
SPRZEDAM mieszkanie 60,33
m2 IV piętro - Kulczyńskiego,
603 267 096
SPRZEDAM działkę rolno-budowlaną 88 ar. W obrębie 2 miasta Brzeziny, 665 223 615
W Y NA J M Ę lokal 40m2
w Jeżowie ul. Piotrkowska, tel.
504 334 667
SPRZEDAM mieszkanie w blokach 60m2 II piętro 220tys.
731 746 722
SPRZEDAM działkę budowlaną
1,8ha Brzeziny przy ul. Łódzkiej,
731 746 722
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda,
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kanalizacja, 508 301 005,
601 305 357
W YNA JMĘ powierzchnię
300m2 hala, biuro, socjal, winda, parking Brzeziny ul. Łódzka
43, 508 301 005
KUPIĘ dom w Brzezinach,
661 039 142
SPRZEDAM lub wydzierżawię
lokal na targowisku o pow. 30
m, 505 092 324
DZIAŁKĘ 826 m2 ul. Malownicza,
sprzedam, 504 047 314

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny
ul. Krakówek 34, Wojciechowski,
503 491 722
SPRZEDAM rowery, pralkę, lodówkę, kuchnię gazową, sofy,
biblioteczkę, szafki kuchenne,
dywany, balkonik, materac przeciwodleżynowy, 694 884 692
SPRZEDAM cegłę, 794 630 647
ODDAM do skoszenia 1,5h łąki
Jasień, 519 376 130
SIANO kupię, 607 516 012
W YPR ZEDA Ż nagrobków
ceny producenta Brzeziny ul.
Stryjkowskiego 7, 601 343 530
SPRZEDAM plastikowe okna
szer. 143, wys. 145, szer.143, wys.
123, 519 376 130
SPRZEDAM lodówkę, 603 821
846
ZAPRASZAMY DO NOWO
OTWARTEGO SKLEPU z torbami Św. Anny 16
SPRZEDAM słomę ze stodoły,
stemple budowlane, 517 802
460
SPRZEDAM szlifierkę stołową , turystyczne butle gazowe,
694 884 692
ODDAM sofę, 502 337 756

REKLAMA

23/I/2018

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

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

Prace
w drewnie,

wyrób renowacja mebli
i stolarki budowlanej.
Schody, podłogi,
architektura ogrodowa,
790 214 274,
793 079 877

Obsługa firm
w zakresie bhp
mgr Joanna
Kędzia
-Kamińska
telefon
601-514-920

Firma J.Kuś zaprasza do korzystania ze swoich usług
Oferujemy:
Dwudaniowe obiady serwowane od poniedziałku do piątku w jadłodajni
przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach w wersji:

tradycyjnej - 10 zł
dietetycznej - 12 zł
XXL (z podwójną porcją mięsa) - 14 zł
Instytucjom i zakładom pracy oferujemy bezpłatny dowóz.
Jadłospis aktualizowany codziennie na www.jankus.com.pl
Usługi cateringowe w miejscu wskazanym przez klienta (dostępna opcja z obsługą).
Dowozimy również zamówione potrawy do prywatnych mieszkań.
Imprezy okolicznościowe organizowane w naszych lokalach - chrzciny,
komunie, uroczystości jubileuszowe i firmowe, konsolacje, itp.
Własne wyroby garmażeryjne w szerokim wyborze dostępne na naszym stoisku w sklepie przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach.
zamówienia: telefonicznie pod nr. 695 638 286, 783 985 926, mailowo: kontakt@jankus.com.pl
osobiście: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 22
Pełna oferta na www.jankus.com.pl
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Wysoka porażka Startu z Widzewem II

N

iestety piłkarzom Startu Brzeziny nie udało się odnieść drugiego ligowego
zwycięstwa z rzędu. Po wygranej na wyjeździe z GLKS Sarnów/Dalików czarnoczerwoni tym razem ulegli na wyjeździe wiceliderowi łódzkiej klasy okręgowej
rezerwom drugoligowego Widzewa Łódź 0:3 (0:1). Brzezinianie mimo wszystko
pozostali na jedenastym miejscu w ligowej tabeli.

Mecz odbył się na nowo wybudowanym obiekcie MKS
Łodzianka przy ulicy Stanisława Małachowskiego 5/7
w Łodzi. Tam swoją bazę treningową ma Widzew Łódź.
Kompleks piłkarskich boisk
robił wrażenie. Krótko przystrzyżona trawa oraz słoneczna pogoda zachęcała zawodników obu zespołów do
gry. Ze względu na to, że sezon rozgrywek II ligi dobiegł
końca dwa tygodnie temu
w składzie łodzian można było spodziewać się kilku graczy występujących na
trzecim szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju. Niespodziewanie trener rezerw
Jakub Grzeszczakowski nie
posiłkował się żadnym z zawodników pierwszej drużyny. W zespole wicelidera łódzkiej klasy okręgowej
wystąpili jedynie młodzi zawodnicy. Było to specyficzne spotkanie. Po pierwsze
w Brzezinach działa duży
i prężnie rozwijający się fan
club Widzewa, po drugie
w szeregach naszej drużyny
zagrał wychowanek tej ekipy
Damian Radowicz, a po trzecie nowy szkoleniowiec Startu Radosław Wasiak przed
przyjściem do naszego klubu trenował młodzież w Widzewie i rozstał się z zespołem w niezbyt sprzyjających
okolicznościach. Presja była
zatem bardzo duża. Spotkanie rozpoczęło się około godziny jedenastej, a na trybunach zasiadło wielu kibiców z Brzezin. Początek był
dosyć wyrównany. Żadna ze
stron nie starała się zbytnio
forsować tempa i gra toczyła się głównie w środku pola.
Z biegiem czasu czarno-czerwoni zaczęli atakować, ale nie
byli w stanie stworzyć większego zagrożenia. Skutecznie
zaatakowali natomiast gospodarze. W 18. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Krzysztofa Bogdana pokonał Kamil Piskorski. Nasz
zespół próbował odrobić straty, ale nie potrafił przeprowadzić składnej akcji. Duże
problemy na boisku ze stratami i nieskutecznymi interwencjami miał Damian

Radowicz. Piłkarz przegrywał
pojedynek za pojedynkiem
i nie był w stanie przełamać
swojej niemocy. Bardzo dobrze natomiast spisywali się
Robert Szubert i Artur Poździej. Ten pierwszy kilka razy
przyspieszał grę naszej drużyny, zachęcając do szybkich
kontrataków, a drugi bardzo
walecznie odbierał piłkę rywalom i pewnie zagrywał do
kolegów. Niestety na przerwę
nasi piłkarze do szatni schodzili z jednobramkową stratą.
Druga połowa rozpoczęła się
od zdecydowanych ataków
rezerw Widzewa. Młodzi piłkarze próbowali szybko podwyższyć rezultat meczu i tym
samym zapewnić sobie spokojną kontrolę pojedynku.
Start umiejętnie grał w defensywie, ale niestety dał rywalom się zaskoczyć. Moment
niefrasobliwości gości wykorzystał w 68. minucie Damian Skrzeczkowski. To trafienie podcięło skrzydła naszej drużynie. Dodatkowo
sędzia główny meczu wyraźnie popełniał rażące błędy, na których zyskali piłkarze rezerw Widzewa. W 83.
minucie w polu karnym Mariusz Tkaczyk podciął jednego z rywali, a arbiter napomniał żółtą kartką Artura
Poździeja. Po dłuższych wyjaśnieniach i protestach rozjemca cofnął swoją decyzję
i upomniał właściwego gracza, czyli Tkaczyka. Kartka
to nie jedyny problem. Gospodarze mieli rzut karny.
Bliski obrony jedenastki był
Bogdan, ale strzał Jakuba Jasińskiego okazał się zbyt silny i precyzyjny, aby golkiper
Startu mógł go obronić. Ten
gol był ostatnim w tym pojedynku i nasz zespół przegrał ostatecznie z Widzewem
II Łódź 0:3. Czarno-czerwoni
zagrali w składzie: Krzysztof
Bogdan – Mariusz Tkaczyk,
Bartosz Kowalczyk, Damian
Radowicz, Dominik Jedynak,
Mariusz Matusiak, Artur Pożdziej, Paweł Swaczyna, Robert Szubert, Dariusz Szymanek, Kamil Szymanek, rezerwowi: Marcin Frontczak, Igor
Jagodziński, Tomasz Białek,
Norbert Kowalski, Marcin

Pietrzak. W innych meczach
Bzura Ozorków przegrała
0:1 z Orłem Parzęczew, Termy Uniejów uległy 1:2 Stali Głowno, Zawisza Rzgów
pokonał 3:0 Włókniarza Pabianice, PTC Pabianice niespodziewanie wysoko 7:0
rozgromił rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów
Łódzki, GLKS Sarnów/Dalików przegrał 1:2 z LKS Rosanów, a UKS SMS Łódź pechowo przegrał 2:3 z rezerwami pierwszoligowego ŁKS
Łódź. Spotkanie GKS Ksawerów z Włókniarzem Konstantynów Łódzki zostało zweryfikowane jako walkower na
korzyść piłkarzy z Ksawerowa, ze względu na wycofanie się Włókniarza z rozgrywek. W tabeli na pierwszy
miejscu z 77 punktami znajduje się ŁKS II Łódź, który
zapewnił sobie awans do IV
ligi łódzkiej. Drugie miejsce
należy do Widzewa II łódź,
który zgromadził 63 punkty,
a trzecie Zawiszy Rzgów, który traci do łodzian dwa punkty. Brzezinianie zajmują jedenastą lokatę z dorobkiem
28 punktów. Nasz zespół ma
przewagę trzech oczek nad
dwunastym Sokołem II Aleksandrów Łódzki i traci dziewięć punktów do dziesiątego UKS SMS Łódź. W strefie
spadkowej oprócz wycofanego Włókniarza Konstantynów Łódzki znajduje się Bzura Ozorków.
W najbliższy weekend nasza drużyna nie rozegra ligowego meczu. Trzy punkty
powędrują na konto czarno-czerwonych bez konieczności wychodzenia na boisko.
Wszystko ze względu na to,
że brzezinianie będą pauzować z powodu wycofania
się klubu z Konstantynowa
Łódzkiego. Kolejne spotkanie
podopieczni trenera Radosława Wasiaka rozegrają na
Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1 w Brzezinach
w środę 5 czerwca o godzinie
18:00. Będzie to zaległy mecz
w ramach 26. kolejki łódzkiej
klasy okręgowej, a rywalem
brzezinian będzie Pabianickie
Towarzystwo Cyklistów.
 DS

Brzezińscy harcerze na Monte Cassino



Dzień 18 maja 2019 roku zasłużył na miano jednego z ważniejszych wydarzeń dla
polskiego patriotyzmu. Ok. 2 tysięcy polskich harcerek i harcerzy przybyło na
cmentarz wojenny pod Monte Cassino, aby uczcić 75 rocznicę zwycięstwa polskich
żołnierzy, które otworzyło drogę aliantom na Rzym.

Mateusz Bedynek, Oliwier Brodecki oraz Paweł Nowański FOT. DH PIOTR RODZIEWICZ
Uroczystości na cmentarzu
wojennym, których gospodarzem był prezydent Rzeczpospolitej Polski - Andrzej
Duda, rozpoczęły się o godzinie 17.00 mszą polową. Gościem wydarzeń był prezydent
Republiki Włoskiej Sergio
Mattarella. Wcześniej – około
południa, korzystając z okazji, nasi harcerze odwiedzili
jeszcze opactwo Św. Benedykta na szczycie Monte Cassino.
Podczas tej wielkiej państwowej uroczystości, nasze miasto reprezentowało 4 harcerzy. Ze Związku Harcerstwa
Polskiego pojechała tam hm.
Barbara Kędzia, która wraz
z reprezentacją 101 harcerzy

Chorągwi Łódzkiej ZHP
uczestniczyła w Wyprawie
Pamięci. Na cmentarzu pod
Monte Cassino nasze miasto
reprezentowali także Skauci
Europy – harcerze: Mateusz
Bedynek, Oliwier Brodecki
oraz Paweł Nowański. Paweł
udając się na uroczystości dostąpił zaszczytu lotu z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej na pokładzie, jako jedyny polski harcerz.
W dniu uroczystości, przy
grobie gen. Władysława Andersa i jego żony Ireny, zapłonęły znicze od harcerzy Hufca
ZHP im. Aleksandra Kamińskiego w Brzezinach. Złożyła
je hm. Barbara Kędzia. Nasi

harcerze wraz z żołnierzami
pełnili też zaszczytną wartę na cmentarzu, na którym
spoczywa 1050 polskich bohaterów.
Dzień później, w niedzielę większość polskich harcerzy poświęciła czas na zwiedzanie Rzymu. Rozpoczęli
od Watykanu, gdzie w Bazylice św. Piotra uczestniczyli
we mszy świętej za poległych
polskich żołnierzy. Następnie
wyruszyli podziwiać wspaniałe zabytki Wiecznego Miasta. Nie odmówili sobie również skosztowania prawdziwej włoskiej pizzy i pysznych
lodów.
 DS
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Bank Spółdzielczy w Andrespolu
poszukuje kandydata na stanowisko:
RACOWNIK DZIAŁU RACHUNKÓW
Miejsce pracy: Andrespol – Centrala Banku
Główne zadania: budowanie i utrzymywanie kontaktów
z klientami, otwieranie i obsługa rachunków, przyjmowanie
i księgowanie dyspozycji, obsługa kasowa.
Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego lub
średniego, doświadczenie na podobnym stanowisku, kurs kasjera
walutowo-złotowego (mile widziane).
Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, szkolenia,
możliwość ubezpieczenia grupowego, pakiet sportowy, pakiet
medyczny, pakiet socjalny.
Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny)
elektronicznie na adres:e-mail: bank@bs-andrespol.pl
W nadsyłanych dokumentach (CV i list motywacyjny) prosimy
o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Andrespolu
zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza
katalog danych, których może ode mnie żądać Bank na podstawie
obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych
ustaw, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji.”
AUTOPROMOCJA

09.06. rajd na orientację
27-30.06. rajd „Szpiknik” połączony z Dniem Dawcy Szpiku (dokładna data w późniejszym terminie)
06.07. rowerowy rajd nocny we współpracy z „Andrespol Aktywnie” (również Nordic Walking)
21.07. spływ kajakowy
04.08. rajd „szlakiem Mariawitów” we współpracy
z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym
22.09. rajd „Wojennym szlakiem” we współpracy
z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Od wiosny do jesieni – popołudniowe przejażdżki rowerowe (we wtorki dla rodzin z dziećmi,
w czwartki dla zaawansowanych rowerzystów).
W październiku sprzątanie cmentarzy wojennych
i wyznaniowych.
Więcej informacji na
www.facebook.com/StrefaRowerowaBrzeziny/
oraz na http://s-r-b.pl/.
BIS BRZEZIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY
Wydawca: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 31 31, e-mail: bis@cpik-brzeziny.com.pl, www.brzeziny.pl
Redaktor naczelny: Michał Wodzyński
Ogłoszenia są przyjmowane pn. - pt.- w godz. 8.00–16.00
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i zmian treści nadesłanych tekstów. Skład komputerowy: Michał Wodzyński
Druk: Polska Press Grupa
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JRK Meble nowym liderem BLPN

R

unda zasadnicza Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej powoli zbliża się do końca. W miniony
weekend 25-26 maja rozegrano 11. kolejkę. Odbyły się w niej wszystkie spotkania.
Jednym z najważniejszych wydarzeń tego weekendu były derby dwóch najstarszych
drużyn- OKS i Zielonych Bimbrowników.

Natomiast w poprzednim
tygodniu z powodu przełożonych spotkań pauzowały
dwa czołowe zespoły: Grube Wióry i Red Devils. Ich
przerwę wykorzystał beniaminek rozgrywek JRK Meble Łódź, który po bardzo wysokim zwycięstwie przynajmniej na jakiś czas wskoczył
na fotel lidera.
Na początku należy wspomnieć o dziesiątej serii pojedynków. Dziesiąta kolejka została rozegrana tylko
w połowie. Sobota rozpoczęła się od druzgocącej porażki Zielonych Bimbrowników z JRK Meble Łódź 3:21,
w wyniku której łodzianie
objęli prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dla Bimbrowników, którzy są jedną
z dwóch drużyn-założycieli (tylko oni i OKS grają od
początku rozgrywek, czyli
2013 roku), sezon wygląda
katastrofalnie. W dziewięciu meczach wygrali tylko
jeden raz i przegrali pozostałe osiem spotkań, co daje
im przedostatnie miejsce
i praktycznie pozbawia szans
na awans do finałowej ósemki. W drugim rozegranym
tego dnia meczu Ciamciaramciam Rogów pokonało
9:4 Bugo Hoss i zwiększyło
swoje szanse na utrzymanie w pierwszej czwórce. To
bardzo ważne ze względu na
to, że pierwsze cztery zespoły będą rozstawione w losowaniu par play-off. Kolejne
dwa pojedynki zaplanowane
na sobotę: Red Devils - Polonia Niesułków oraz Wybrzeże Klatki Schodowej Grabarze zostały przełożone
na inny termin. Takie prawo
mają wszystkie zespoły, ale
tylko raz w sezonie. W niedzielę również rozegrane zostały tylko dwa mecze. Co
ciekawe, w obu z nich faworyci musieli się mocno namęczyć, aby pokonać swoich przeciwników. W pierwszym starciu zajmujący piąty
miejsce w tabeli Wikingowie
grali z trzynastą Arką Brzeziny. Choć spotkanie zapowiadało się na jednostronne to w praktyce okazało się
bardzo wyrównane. Dopiero w końcówce Wikingowie

o dsko czyli na dwa gole
i ostatecznie wygrali 6:4.
Jeszcze bardziej dramatycznie wyglądało spotkanie
między ósmym OKS, a zamykającym ligową tabelę
Bad Boys. Niewiele zabrakło, żeby Bad Boys wygrali
w tym roku po raz pierwszy.
Do przerwy prowadzili bowiem 2:1, a chwilę po wznowieniu gry podwyższyli na
3:1. Decydujące były ostatnie minuty. To właśnie w samej końcówce m.in. dzięki
rzutowi karnemu OKS wymęczył zwycięstwo wygrywając 5:3. Pierwszy dzień
jedenastej serii zmagań (sobota) rozpoczął się od arcyciekawego meczu, w którym zmierzyły się dwie drużyny przymierzane do tytułu
mistrzowskiego. O godzinie
18:00 na orliku przy Szkole
Podstawowej nr 2 Red Devils zmierzyli się z Rekordem Brzeziny. Choć na papierze mecz zapowiadał się
na bardzo wyrównany, to
z powodu problemów kadrowych Rekordu w praktyce okazał się dość mocno jednostronny. Aktualni
mistrzowie nie mieli problemów z pokonaniem osłabionego r ywala i wygrali wysoko 15:5. W tym samy m c z a s i e n a d r u g i m
orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 Bugo Hoss nieznacznie przegrał z Baka Juniors 2:5. Tego samego dnia
ważne punkty zdobyli jeszcze Ciamciaramciam Rogów
(pokonując Arkę Brzeziny 9:2) oraz Polonia Niesułków (zwycięstwo 8:5 z Bad
Boys). Niedziela rozpoczęła się od derbowego meczu,
w którym na murawę wyszli piłkarze dwóch najstarszych drużyn Brzezińskiej
Ligi Piłki Nożnej. Mowa
o OKS oraz Zielonych Bimbrownikach, którzy jako jedyni grają w tych rozgrywkach
od siedmiu sezonów, czyli od początku ich istnienia.
Obie drużyny w tym sezonie spisują się poniżej oczekiwań, dlatego zwycięstwo
dla każdej z nich było bardzo ważne. Szczególnie ciężko gra się w tym roku Bimbrownikom, którzy zajmują

przedostatnie miejsce w tabeli. W dziesięciu meczach
wygrali tylko raz. OKS z kolei balansuje na krawędzi finałowej ósemki, wygrywając
i przegrywając na przemian.
Ostatecznie lepsi okazali się ci drudzy, wygrywając 6:3. Dla Bimbrowników
oznacza to koniec marzeń
o (i tak odległym) awansie
do fazy play-off. W tym samym czasie na orliku Szkoły
Podstawowej nr 1 lider JRK
Meble Łódź zburzył twierdzę Wikingów, którzy doznali na tym obiekcie pierwszej porażki 3:5. Zgodnie
z oczekiwaniami, w niedzielę trzy punkty zdobyło również Wybrzeże Klatki Schodowej, które pokonało Zieloną Stronę Mocy 9:5. Na
zakończenie, ostatnie trzy
punkty w tej kolejce dopisali
do swojego konta Grabarze,
którzy dość wysoko pokonali Misie 6:1. W klasyfikacji
generalnej zaczyna się robić
bardzo ciekawie. Na chwilę obecną o finałową ósemkę, która awansuje do fazy
play-off walczy dwanaście
zespołów. Na szczycie tabeli JRK Meble Łódź z kompletem dwudziestu czterech punktów po ośmiu meczach. Tuż za nimi aktualni
mistrzowie, Red Devils oraz
Ciamciaramciam Rogów (po
dwadzieścia dwa punkty).
Na miejscach 4-6 trzy drużyny z osiemnastoma punktami: Grube Wióry, Wikingowie oraz Grabarze. Na
ostatnich miejscach premiowanych awansem znajdują
się w tej chwili Misie i OKS
(po szesnaście punktów).
Tuż “pod kreską” znajdują
się: Wybrzeże Klatki Schodowej i Polonia Niesułków
(po piętnaście punktów),
a na miejscach jedenastym
i dwunastym Baka Juniors
i Rekord Brzeziny (po dwanaście punktów). Do końca
pozostało jeszcze sześć kolejek plus zaległe mecze.
Kolejna dwunasta kolejka spotkań Brzezińskiej Ligi
Piłki Nożnej odbędzie się już
w najbliższy weekend 1-2
czerwca. W sobotę 1 czerwca na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 2 o godzinie

18:00 w ciekawym starciu
JRK Meble Łódź zmierzą
się z Ciamciaramciam Rogów. Półtorej godziny później na murawę wybiegną
Bad Boys i Rekord Brzeziny. Na godzinę 18:00 na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano pojedynek Red Devils z Grubymi
Wiórami, a o godzinie 19:30
Misie podejmą Zieloną Stronę Mocy. Emocji nie powinno brakować również w niedzielnych meczach. W niedzielę 2 czerwca na Orliku
przy Szkole Podstawowej
nr 2 o godzinie 17:00 Bugo
Hoss zmierzy się z Grabarzami, a półtorej godziny
później Wikingowie zagrają z OKS. O tej samej porze, czyli 18:30 na Orliku
przy Szkole Podstawowej nr
AUTOPROMOCJA

1 Zieloni Bimbrownicy spotkają się z Polonią Niesułków,
a półtorej godziny wcześniej
Arka Brzeziny skonfrontuje

się z Baka Juniors. Tym razem pauzować będzie Wybrzeże Klatki Schodowej.
 DS
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