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Dariusz Stachura dyrektorem
Teatru Wielkiego w Łodzi

Odpust
w parafii
NMPCZ

5

 norowy Obywatel naszego miasta – Dariusz Stachura z dniem 1 września
o
obejmuje stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi. Został on powołany
w drodze konkursu przez zarząd województwa łódzkiego na trzyletnią kadencję
spełniając wszystkie kryteria formalne i uzyskując w głosowaniu bezwzględną
większość głosów członków komisji konkursowej obecnych na posiedzeniu.

FOT. TOMASZ GUZEK

H

ZUK buduje
kanalizację
sanitarną w ul.
Traugutta
3

Dariusz Stachura zasłynął m.in. organizując koncerty trzech tenorów
Honorowym Obywatelem
Łodzi. Nigdy nie zapomniał
jednak o Brzezinach, także gdy odbierał Honorowe
Obywatelstwo Łodzi, przypomniał, że jest Honorowym
Obywatelem Brzezin. Tytuł
ten otrzymał mocą uchwały
Rady Miasta z 23 maja 2000r.
Ze swoim macierzystym

W maju 2000 roku został Honorwym Obywatelem Brzezin, a 13 lat później Honorowym Obywatelem Łodzi
Dariusz Stachura oprócz licznych sukcesów artystycznych
może się pochwalić także doświadczeniem w zarządzaniu. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Włoskiej
Muzyki Operowej „Belcanto per sempre” we Włocławku oraz „Wielkiej Gali Polskich Tenorów” w Ciechocinku. Od roku 2016 jest też
Prezesem Fundacji „Canto
Pro Classica”, która zajmuje
się promocją polskiej kultury
i młodych talentów.
Dariusz Stachura urodził się w Brzezinach w 1962
roku, w Łodzi ukończył Akademię Muzyczną i zadebiutował w 1989 roku na scenie
Teatru Wielkiego partią Leńskiego w "Eugeniuszu Onieginie" Piotra Czajkowskiego. W roku 1996. w 100-lecie

powstania „Cyganerii” Pucciniego jako jedyny obcokrajowiec wystąpił w Turynie obok sławnego włoskiego
tenora Luciano Pavarottiego. W latach 2000-2004 Dariusz Stachura przebywał
na kontrakcie w Norymberdze. Zasłynął też koncertując
w Polsce i zagranicą z programem „Trzech Polskich Tenorów”. Takie koncerty organizował także w Brzezinach
m.in. na obchody jubileuszu 650-lecia potwierdzenia praw miejskich. Prowadzi również stałą współpracę
z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie.
Brał udział w wielu festiwalach muzycznych, m.in.
Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy, "Wratislavii Cantans" we Wrocławiu,

Festiwalu Moniuszkowskim
w Kudowie-Zdroju, Viva il
canto w Cieszynie, Opern
Festival w Ludwigsburgu
i Opern Festival w Xsanten
w Niemczech, Opern Festival
w Wexfort w Irlandii. Ważną dziedziną aktywności artystycznej Dariusza Stachury
jest jego udział w koncertach
muzyki oratoryjnej. Partie
tenorowe w takich dziełach,
jak: „Stabat Mater” i „Mała
Msza Uroczysta” Rossiniego,
„Requiem” Verdiego, „Msza
koronacyjna” i „Requiem”
Mozarta, „Stabat Mater”
Dvořáka, „Msza uroczysta”
Wiłkomirskiego czy II Symfonia Mendelssohna, artysta
wykonywał wraz z Filharmonią Narodową w salach koncertowych Polski i Europy.
15 maja 2013 r. został

Teatrem Wielkim koncertował po niemal całej Europie
m.in. w Austrii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Niemczech,
Szwajcarii, ale też w Chinach,
Republice Południowej Afryki, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Obecnie został jego
dyrektorem.
 TOM

Dyrektorzy zapraszają na
inaugurację roku szkolnego
W poniedziałek 2 września oficjalnie zainaugurowany zostanie rok szkolny 2019/2020. W przypadku
szkół podstawowych nr 1 i nr
2 rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzi msza św. w kaplicy Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach o godz. 8.00. Msza
św. dla uczniów brzezińskiej
Jedynki zaplanowana jest 3
września o godz. 10 w kościele p.w. Podwyższenia św.
Krzyża.
Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 2
zaplanowano na godz. 9.00.
Uczniów oddziału przedszkolnego tzw. zerówki tej
szkoły wraz z rodzicami dyrektor zaprasza na godzinę 11.00. Inauguracja roku

szkolnego dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr
3 odbędzie się o godz.9.30.
Na godz. 10.00 dla wszystkich uczniów zaplanowano
rozpoczęcie roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 1.
Przebieg uroczystości we
wszystkich szkołach będzię
podobny. Po oficjalnym otwarciu roku, powitaniu uczniów i przedstawieniu lub też
przypomnieniu nauczycieli i wychowawców, w klasach
odbędą się krótkie spotkania
z wychowawcami.
2 września rozpocznie się
także rok szkolny w brzezińskich przedszkolach. Tradycyjnie w przedszkolach nie
ma specjalnej gali, a przedszkolaki zapraszane są już od
godziny 6.30.
 GK

Nowe obowiązki
dla użytkowników
pieców
grzewczych na
olej opałowy 7
Poszli śladami
Oddziału
Partyzanckiego
„Sama”
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Wnioski na
stypendia szkolne
do 15 września

9

W Brzezińskiej
Lidze będzie
nowy mistrz
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III Biegowa Pielgrzymka Charytatywna
na Jasną Górę „Biegam Pomagam”

W

z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, który pokonał dystans 70 km, Krzysztof Kotynia pełnomocnik
burmistrza Brzezin do spraw
uzależnień i członek zarządu
powiatu brzezińskiego, który
przebiegł łącznie 60 km oraz
jego 16- letni syn Jan, który
pokonał dystans 40 kilometrów. Każdy uczestnik biegu pielgrzymkowego sam
określał sobie dystans według swoich możliwości. Bieg
miał charakter sztafety więc
biegacze po odpoczynku

tegorocznej charytatywnej pielgrzymce biegowej do Częstochowy
uczestniczyło, aż 45 osób. Wśród uczestników znalazło się kilkoro
mieszkańców Brzezin i powiatu brzezińskiego. Biegacze mieli do
pokonania ponad 130 kilometrów, a każdy przebiegnięty kilometr przez
każdego biegacza równoważny był kwocie 10 złotych przeznaczonej na
podopiecznych Caritasu z parafii p.w. św. Wojciecha w Łodzi.
piotrkowskim traktem w biegową pielgrzymkę na Jasną Górę. Wśród uczestników pielgrzymki byli politycy m.in. Waldemar Buda
wiceminister inwestycji i rozwoju, poseł na Sejm, Artur
Warzocha senator RP, samorządowcy Przemysław

Staniszewski prezydent Zgierza oraz przedstawiciele ziemi brzezińskiej Piotr Burtka strażak z Komendy Powiatowej Państwowej Staży
Pożarnej w Brzezinach, który przebiegł 84 km, Sławomir
Adamczewski podinspektor
Policji w stanie spoczynku

FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Biegową pielgrzymkę poprzedziła poranna msza
św. o godz. 6.30 celebrowana przez ks. Mariusza Szcześniaka proboszcza parafii p.w. św. Wojciecha
w Łodzi. Później błogosławieństwo, pamiątkowe zdjęcie i biegacze mogli wyruszyć

w autobusie podążającym
za kolumną biegaczy mogli
się zmieniać. „Bieg kosztował nas wiele wysiłku fizycznego, ale warto było gdyż
przyświecał nam jeden cel
– wspomóc podopiecznych
Caritasu z parafii św. Wojciecha w Łodzi, a dodatkowo
zanieść swoje intencje Matce Bożej Częstochowskiej,
nie mówiąc już o sprawdzeniu swoich możliwości fizycznych. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem wiary ustrzegłem”

– mówi Krzysztof Kotynia.
Biegacze zmęczeni ale
szczęśliwi dotarli do Częstochowy o godz. 20.45 mogąc
uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim początkowo w kaplicy, a później przed samym
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. W drogę powrotną uczestnicy III Biegowej
Pielgrzymki Charytatywnej
na Jasną Górę udali się już
autokarem tak by po dwugodzinnej jeździe wrócić do Łodzi.
 GK
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ZUK buduje kanalizację
sanitarną w ul. Traugutta
Co prawda budowa sieci kanalizacji deszczowej w tej
ulicy zgodnie z wieloletnim
planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021
zatwierdzanego przez Radę
Miasta Brzeziny planowana była dopiero za dwa lata,
jednak prace rozpoczęły się
już teraz, gdyż miasto jeszcze w tym roku zamierza
zmodernizować ul. Traugutta. Pracownicy brzezińskiego ZUK-u mają do wykonania niewiele ponad 100
mb. kanalizacji sanitarnej
o średnicy 200 mm na głębokości ok. 1,7 metra z podwórka nieruchomości
REKLAMA

Traugutta 11 do ulicy i później ulicą Traugutta w kierunku zachodnim (placu
Jana Pawła II), aż do przejścia dla pieszych. Z uwagi na bliskość zabytkowych
kamienic prace wykonywane są pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków
i dlatego część ziemi musi
REKLAMA

być usuwana ręcznie. Prace
potrwają do końca tygodnia,
chyba że wynikną nieprzewidziane trudności. Koszt
szacowany jest na ok. 50 tys.
złotych. Po wykonaniu sieci do kanalizacji sanitarnej
będzie mogło podłączyć się
przynajmniej pięć posesji.
 GK

Oddam telewizory
kineskopowe, sztuk 4,
w dobrym stanie.
46 874 24 42

Prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Traugutta w Brzezinach FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ
REKLAMA

Wyjechał na urlop. Zastał powódź w piwnicy
Choć pan Tomasz jest przygotowany na każdą awaryjną sytuację, zalania piwnicy niestety nie
przewidział…
- Dwa lata temu miałem niemiłą przygodę w letnią burzową noc. Wróciliśmy z urlopu i okazało się,
że woda zalała piwnicę i nowiutki piec. Na szczęście mam ubezpieczenie Warta Dom Komfort.
Zadzwoniłem do mojej agentki, ona podała mi numer telefonu, na który miałem zgłosić szkodę. Nastrój
miałem, przyznaję, nie najlepszy, więc rozdrażniony sytuacją oznajmiłem, że wiem, jak długo się czeka
na infoliniach, i nigdzie nie będę dzwonił. Agentka poprosiła mnie, żebym usiadł, a ona pomoże mi krok
po kroku zgłosić szkodę przez Internet, po czym wspólnie wypełniliśmy formularz. Pracownik Warty
skontaktował się ze mną bardzo szybko i zaproponował satysfakcjonującą kwotę odszkodowania. Po
kilku dniach wybrałem się do biura Warty, tym razem w fantastycznym humorze, żeby podziękować za
pomoc i wyrazić uznanie dla firmy. Od czasu tej historii jestem wiernym klientem Warty i polecam ją
znajomym.
W sierpniu często mamy do czynienia z burzami i jesteśmy wtedy bardziej narażeni na zalanie naszych
domów, czy mieszkań. Badania PIU wskazują, że 1/3 Polaków uważa ubezpieczenia na wypadek
skutków żywiołów za zbędne, a w razie szkody żywiołowej liczą na pomoc państwa. Co więcej, ponad
połowa badanych uważa, że zmiany klimatu odpowiadają za coraz więcej szkód na świecie, ale nie
w ich miejscu zamieszkania. Trudno zrozumieć takie podejście, patrząc na statystyki szkód związanych
z anomaliami pogodowymi w ostatnich latach w Polsce. Czy już naszą stałą przywarą będzie, że Polak
mądry po szkodzie?
Dom lub mieszkanie pod opieką
Gdy zostawiamy dom czy mieszkanie bez opieki, najlepszym zabezpieczeniem jest dobra polisa
mieszkaniowa Warty. Jak tłumaczy Ewa Łukasik, agent Warty w Brzezinach, pakiet usług Assistance
w ramach polisy Warta Dom Komfort, którą wykupił pan Tomasz, gwarantuje nie tylko odszkodowanie,
ale również szybką pomoc w różnych sytuacjach awaryjnych. Dekarz zabezpieczy zerwany przez
wichurę dach, a szklarz wybite okno, aby nie powiększała się szkoda.
Co ważne, taka polisa działa przez cały rok, a nie tylko podczas wakacji. Jest ona na tyle szeroka, że
pozwala ubezpieczyć praktycznie wszystko – nie tylko sprzęt elektroniczny, meble, kosztowności,
dzieła sztuki, pozostawione na tarasie meble ogrodowe i narzędzia (np. kosiarkę), ale też sprzęt
sportowy, przenośny sprzęt komputerowy czy
fotograficzny, który zabieramy ze sobą na wakacje!
Nasze wakacje na pewno będą spokojniejsze,
gdy będziemy mieli pewność, że, to co dla nas
najcenniejsze pozostaje pod ochroną.
Dobre zakończenia
Historia pana Tomasza wydarzyła się naprawdę.
Więcej opowieści napisanych przez życie, których
szczęśliwe zakończenie dopisała Warta można
znaleźć na www.dobrezakonczenia.pl.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń: Ewa Łukasik tel.: 604270897,
napisz: lukasikewa@interia.pl lub przyjdź do agencji
ubezpieczeniowej w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16.

MATERIAŁ INFORMACYJNY



Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach rozpoczęli prace przy
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Traugutta w Brzezinach. Do tej pory w tej
części miasta nie było kanalizacji sanitarnej.

4
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pow i at

brzeziński

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

LINIA KOMUNIKACYJNA RELACJI: BRZEZINY - DMOSIN
Przebieg linii:
Brzeziny ul. Głowackiego 41,
ul. Wojska Polskiego (Szpital),
ul. Traugutta 5, ul. Kościuszki
48 – Grzmiąca I – Grzmiąca II
- Tadzin I – Tadzin Stacja Paliw – Dąbrówka Duża (Szkoła) – Dąbrówka Duża nr 90
– Poćwiardówka – Wola Cyrusowa Kolonia nr 39 – Wola
Cyrusowa nr 84 – Wola Cyrusowa nr 38 – Wola Cyrusowa
nr 22 – Kołacin- Koziołki –
Nagawki – Dmosin powrót tą
samą trasą.
Wstępny rozkład jazdy :
Brzeziny – Dmosin: 5:55, 14:30,
16:40
Dmosin – Brzeziny: 6:55, 15:35,
17:45

W dniu 27 sierpnia 2019 Pani Renata Kobiera Starosta
Brzeziński wraz z Panem Ryszardem Śliwkiewiczem
Wicestarostą podpisali umowę z Panem Zbigniewem Rau
Wojewodą Łódzkim o dopłatę w formie dofinansowania
zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Efektem tej umowy będą przywrócone połączenia: Brzeziny
– Dmosin, Dmosin-Brzeziny.
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wudziestego piątego sierpnia wierni z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej przeżywali swoje święto – odpust parafialny. Tego dnia z tą
brzezińską parafią po 9 latach żegnał się też ks. Piotr Górski, który przewodniczył
sumie o godz. 11.

Na wstępie mszy św. ks.
dziekan Marek Balcerak
przypomniał historię święta Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, które
ustanowił w 1906 r. Pius X
witając w murach świątyni
wszystkich obecnych w tym
ks. kanonika Bogumiła Walczaka z parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża i o. Arkadiusza z parafii.pw. św.
Franciszka z Asyżu.
W czasie późniejszego kazania ks. Piotr Górski mówił

o Maryi jako wzorze do naśladowania oraz o czterech
cnotach kardynalnych jakie można jej przypisać –
roztropności, sprawiedl i w o ś c i , u m i a r k ow a n i u
i męstwie, które są podstawami chrześcijańskiego życia. Na zakończenie nabożeństwa przyszła też chwila
pożegnania. Swoje wyrazy
wdzięczności za 9-letnią posługę ks. Piotrowi przekazali m.in. przedstawiciele
grup parafialnych, scholii,

ministrantów, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie pracował
jako katecheta. – „Człowiek
jest wielki, nie przez to co
posiada, ale przez to kim
jest, nie przez to co ma, lecz
przez to, czym potrafi dzielić się z innymi, a ksiądz
miał nam bardzo dużo do
zaoferowania” – wskazywali
uczestnicy pożegnania. Nie
zabrakło także podziękowań
od ks. Piotra Górskiego,

który odchodzi do parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie
Trybunalskim. Jego miejsce
w parafii NMPCZ zajmie ks.
Adrian Matuszewski, neoprezbiter pochodzący z par.
Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Łasku, którego powitanie zaplanowano w niedzielę 1 września na mszy
św. o godz. 9. 30. W ostatnim okresie swą pracę w innej brzezińskiej parafii - pw.
Podwyższenia św. Krzyża,
zakończył także ks. Bogusław Starus, który przebywał
w naszym mieście od sierpnia 2014 r.
 TOM

FOT. TOMASZ GUZEK

Odpust w parafii NMPCZ
D

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniała m.in. orkiestra OSP Przecław

Do kaplicy NMPCZ przybyli duchowni z trzech brzezińskich parafii FOT. TOMASZ GUZEK

Kazanie wygłosił żegnający się z pracą w Brzezinach ks. Piotr Górski FOT.TOMASZ GUZEK

Ks. Piotra Górskiego żegnał też dziekan dekanatu brzezińskiego ks. Marek Balcerak FOT. TOMASZ GUZEK

Odpust parafialny zgromadził liczną grupę wiernych FOT. TOMASZ GUZEK
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gmina

Brzeziny

Dotacja dla OSP Helenów

J

Jednostka OSP w Helenowie za pośrednictwem gminy Brzeziny otrzyma dotację
w kwocie 16.300 zł na zakup agregatu prądotwórczego, silnika zaburtowego do łodzi
oraz przyczepy podłodziowej.

Pomocy finansowej udzielił
tu ze swojego budżetu samorząd województwa łódzkiego
z przeznaczeniem na realizacje zadań w zakresie zakupu
sprzętu służącego ochronie
życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem.
Wyposażenie to jest związane ze specjalizacją jednostki w Helenowie należącej od
1997 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

która oprócz gaszenia pożarów zajmuje się także ratownictwem technicznym
i wodnym. W ubiegłym roku
jednostka ta wzbogaciła się
o łódź, a obecny zakup stanowi dalsze jej doposażenie. Ciekawostką jest fakt, że
posiadana łódź mając płozy
może poruszać się również
po lodzie . Strażacy z Helenowa dysponują też pontonem oraz trzema samochodami – ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym

marki Jelcz, średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym - STAR i samochodem
ratownictwa technicznego –
Ford. W sumie w tym roku
mają już na koncie ponad
40 wyjazdów, a brać może
w nich udział ponad dwudziestu strażaków z 54 zapisanych do OSP Helenów kobiet i mężczyzn. W 2019 r.
minie 76 lat istnienia tej jednostki.
 TOM

Kończą się prace w Dąbrówce Małej Granty sołeckie dla gminy Brzeziny

W zakresie prac było również
wykonanie kotłowni opalanej peletem, wykonanie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz nowej elewacji. Odstąpiono od
planowanego szklenia okien
i po uzyskaniu zgody audytora i autora projektu koniecznym stało się podjęcie decyzji o wymianie całych okien.
Ta decyzja wymusiła przesunięcie terminu wykonania prac, który zaplanowano
pierwotnie na koniec sierpnia.
Do wykonania pozostaje też
utwardzenie terenu. Rozważana jest także wymiana frontowego ogrodzenia. Wykonawcą prac jest firma „Modern
Dom” ze Skierniewic.
Świetlica w Dąbrówce Małej to kolejny obiekt modernizowany w efekcie realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza uzyskana
poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej
na terenie gminy Brzeziny”



23 sierpnia w Rogowie odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem województwa
łódzkiego Grzegorzem Wojciechowskim, gdzie sołtysom, administratorom zabytków, samorządowcom i strażakom z terenu powiatu brzezińskiego przekazano granty i dofinansowania na ochronę zabytków, zakupy sprzętu dla OSP,
projekty sportowe oraz mikro przedsięwzięcia w sołectwach.

Gmina Brzeziny otrzymała
w tym roku w formie dotacji celowej przeznaczonej na
dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na
terenach wiejskich, trzy takie granty sołeckie dla Polika, Gałkówka Kolonii oraz
Szymaniszek. Wysokość dofinansowania wyniesie trzy
razy po 10.000 zł, a nieco

w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, których realizacja jest możliwa
w związku z przynależnością
gminy Brzeziny do łódzkiego obszaru metropolitarnego.
Dofinansowanie ma tu wynieść 83,29% kosztów kwalifikowanych netto. Na rok 2020
r. przewidziano jeszcze termomodernizację budynku nowopowstałego Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu.

W sumie projektem pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny” objętych jest 7 obiektów: świetlice: w Przecławiu,
Gałkówku Kolonii i Dąbrówce Małej oraz szkoły w Bogdance, Gałkówku Kolonii
i Dąbrówce Dużej i budynek
GOK-u w Przecławiu.
 TOM

FOT. WWW.LODZKIE.PL



Dobiegają końca prace termomodernizacyjne w świetlicy w Dąbrówce Małej.
Pozostały już tylko drobne prace wykończeniowe. Podstawowe elementy
termomodernizacji zostały już zrealizowane tzn. docieplone zostały ściany
zewnętrzne oraz fundamentowe, posadzka, stropodach.

ponad 30.000 zł wyniesie
łączny wkład własny gminy.
W Poli ku zapl anowano doposażenie budynku
świetlicy m.in. poprzez zakup dużej kuchni gazowej,
piecyków konwekcyjnych
do podgrzewania potraw,
szafy chłodniczej, stołów ze
zlewozmywakami i zmywarki. Doposażenie świetlicy
zaplanowano także w Gałkówku Kolonii. W planie

zakupów znajdują się m.in.
stoły, regał, zlew dwukomorowy, wózki do potraw,
a także okap z wywietrznikiem i zamrażarka. W sołectwie Szymaniszki zaplanowano natomiast utworzenie
wypożyczalni rowerów dla
mieszkańców. Zakupione tu
będą rowery dla dorosłych
i dzieci, foteliki oraz wózki
do rowerów.
 TOM
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Nowe obowiązki dla użytkowników pieców grzewczych na olej opałowy

O

d 1 września 2019 roku zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego
i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi nakłada nowe
obowiązki również na podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej,
a do ogrzewania swoich domostw używają oleju opałowego.

Podmioty te zostały zobowiązane do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, a takim dla
naszego powiatu jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, zgłoszenie rejestracyjne
uproszczone na formularzu
AKC-RU.
W zgłoszeniu tym należy podać liczbę posiadanych urządzeń grzewczych, miejsca, w tym adresy i dane geolokalizacyjne,

gdzie znajdują się te urządzenia, przewidywaną ilość
p a l iw op a ł ow ych pr z e z
każde urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym
oraz dla każdego urządzenia
grzewczego i wskazanie jego
rodzaju, typu oraz mocy.
„Zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU
można dokonać poprzez
portal PUESC pod adresem https://puesc.gov.pl,
poprzez Portal Podatkowy
pod adresem https://www.

p o dat ki.gov.pl, p oprzez
złożenie zgłoszenia osobiście w urzędzie skarbowym
w formie papierowej a także
poprzez przesłanie zgłoszenia do urzędu skarbowego
w formie papierowej – wyjaśnia Aneta Byczkowskakierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej i Wsparcia
Urzędu Skarbowego w Brzezinach.
Istnieje możliwość złożenia zgłoszenia w dowolnym urzędzie skarbowym

Rusza projekt „Są pszczoły jest życie”



W fazę realizacji zaczyna wchodzić projekt „Są
pszczoły jest życie” Rejonowego Koła Pszczelarzy
w Brzezinach realizowany przez Stowarzyszenie
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach.

Projekt będzię realizowany:
6 września 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Tuszynie, 8 września w Leśnym
Zakładzie Doświadczalnym
w Rogowie w ramach lokalnych dożynek, 13 września
w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu i 15 września w ramach Rajdu Rowerowego w okolicach Brzezin.
„W ramach wrześniowych
spotkań odbędą się prelekcje dotyczące życia pszczół,
przyrody której pszczoły

i my sami jesteśmy cząstką. W programie jest również pokaz oszklonego ula
z pszczołami, degustacje tegoro cznego mio du Z iemi Brzezińskiej Wzniesień
Łódzkich i Rawki. Będą rozdawane nasiona i sadzonki roślin miododajnych oraz
tematyczne publikacje. Zapraszamy wszystkich komu
bliska jest przyroda i zdrowe środowisko" – mówi Zbigniew Sokołowski prezes
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach. Terminy i miejsca spotkań po 15
września stowarzyszenie
przekaże niebawem.
 GK

Wyprawka dla „Naszych dzieci”



lub skorzystania ze specjalnie przygotowanego do tego
celu stanowiska komputerowego i wysłanie formularza
elektronicznie do właściwego organu.
„Zachęcam do składania AKC-RU przez internet głównie z powodu konieczności podania na
druku danych geolokalizacyjnych urządzenia. Wpisując adres, pod którym urządzenie się znajduje, system
sam pobierze te współrzędne. Problemy z prawidłowym określeniem tych danych mogą pojawić się przy
wypełnianiu formularza papierowego – mówi Wioleta

Meszka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach. Zgłoszenie wysyłane elektronicznie można
podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
profilem zaufanym, kwotą przychodów z zeznania
rocznego lub podpisem celnym (PKI). Urząd Skarbowy w Brzezinach przygotował nawet stanowisko komputerowe przeznaczone do
wysyłania zgłoszenia, które znajduje się na sali obsługi. Do pomocy podatnikom
zostali również wyznaczeni przeszkoleni w tym zakresie pracownicy. Dodatkowo w dniu 23 września

Drzewko za makulaturę
W najbliższy piątek 30 sierpnia w godzinach od 12.00 do
16.00 na parkingu z tyłu budynku Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach przy
ul. Sienkiewicza 10/12 przeprowadzona zostanie akcja
„Drzewko za makulaturę”.
Każdy mieszkaniec Brzezin
będzie mógł wymienić zbędne 2 kilogramy makulatury
na drzewko lub krzew, które
później będzie mógł posądzić

na swojej działce. Oczywiście
można przynieść wielokrotność 2 kilogramów makulatury jednak każdy dorosły

AKADEMIA FUTBOLU WIDZEW w Brzezinach

zaprasza dzieci z roczników:
2015, 2014, 2013, 2012 oraz 2011, 2010, 2009,
Informacja i zapisy – 605 474 144
Dołącz do najlepszych !

Sukcesem zakończyła się
ostatnio zbiórka na namiot
wystawienniczy dla ośrodka,
za co należą się podziękowania licznym darczyńcom
w tym firmie „NAP” produkującej takie namioty. Obecna zbiórka rozpoczęła się 18
sierpnia, a o jej szczegółach
można poczytać na stronie internetowej www.naszymdzieciom.org i facebookowym profilu organizacji
www.facebook.com/stowarzyszenienaszymdzieciom.
 TOM

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!

23/I/2018

stowarzyszenia, dla których
od poniedziałku do piątku
w godz. od 13 do 18 funkcjonuje w „Słoneczku” świetlica.
– Wsparcie społeczne to
jedyny sposób utrzymania naszego ośrodka – wyjaśniają członkowie zarządu „Naszych dzieci”, która
to organizacja pozyskuje dochody na utrzymanie „Słoneczka” dzięki 1% z podatku dochodowego, zbiórkom
publicznym, darowiznom
i składkom członkowskim.

mieszkaniec miasta może
otrzymać nie więcej niż 3 sadzonki. Do rozdania będzie
800 sadzonek drzew i krzewów m.in. krzewuszki, kaliny, derenia, trzmieliny, perukowca, tawuły japońskiej, irgi,
a także berberys, rododendrony, azalie, wiciokrzewy,
wierzby, tuje, cyprysiki, wiązy
i sosny, klony, hortensje, wiązy, winobluszcz, katalpy.
 GK

REKLAMA

Zbliża się nowy rok szkolny i związany z tym czas zakupów pomocy dydaktycznych.
Nowe wyposażenie potrzebne jest również świetlicy Ośrodka Rehabilitacyjnego
„Słoneczko” prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom”, która to organizacja ogłosiła zbiórkę w tym
zakresie.

- Potrzebujemy gier i zabawek, ale przede wszystkim
artykułów szkolnych – wyjaśnia prezes stowarzyszenia Wioletta Bartyzel. Zbiórka dotyczy przyborów szkolnych: mazaków, bloków,
kredek, plastelin, pędzli, długopisów, klejów, kolorowych
bloków, artykułów do rękodzieła np. koralików i kształtek styropianowych i zabawek m.in. gier, klocków, kart,
czy puzzli, lecz nie maskotek.
Wszystkie te rzeczy posłużą blisko 90 podopiecznym

b.r. o godzinie 10.00 Urząd
Skarbow y w Brzezinach
organizuje szkolenie dla
przedsiębiorców z zakresu
podatku VAT, podczas którego pracownicy przedstawią również temat rejestracji pieców grzewczych na
olej opałowy.
C o p r aw d a p r z e p i s y
przejściowe pozwalają na
rejestrację urządzeń w terminie do 31 marca 2020
roku, jednak zachęcamy,
aby nie zwlekać z wypełnieniem tego obowiązku
i złożyć właściwe zgłoszenie odpowiednio wcześniej
– dodaje naczelnik Wioleta
Meszka.
 GK

PRODUCENT
PELLETU
EKOCIEPEŁKO s.c.

95-040 Koluszki
ul. Polna 33
tel. 515 485 203
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Poszli śladami Oddziału Partyzanckiego „Sama”

Ś

wietną inicjatywą okazał się zorganizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczne
Brzeziny nocny rajd pieszy z ogniskiem w leśnej scenerii pod hasłem:
„Partyzanckiej nocy pod gwiazdami”. Uczestnicy wyprawy mogli „dotknąć historii”
upamiętniając tym samym 75. rocznicę powstania Oddziału Partyzanckiego
„Sama”, który działał na terenach Brzezin i okolic podczas okresu hitlerowskiej
okupacji.
został porucznik Ryszard
Ziółkowski ps. „Sam",
któr y wychował i dowodził oddziałem od 12 lipca
1944 r. do dnia 21 sierpnia
1944 roku (w tym od 1. do
12. sierpnia 1944 roku dowództwo objął kpt. „Oset",
z-ca kpt. Mirski. Od 21
sierpnia 1944 roku st. sierż.
pchor. Niciński Marian ps.
„Wirek"). Oddział Partyzancki „Sama" po zorganizowaniu liczył trzydziestu siedmiu ludzi, a po objęciu dowództwa przez kpt.
„Żyro" zwiększony został
do stanu stu pięćdziesięciu
ludzi. Pomimo ekstremalnie trudnych warunków
do czynnej walki z okupantem przetrwali od lipca
1944 roku do rozwiązania
Armii Krajowej w styczniu
1945 roku. Przez ten czas
przeprowadzili kilka błyskotliwych akcji przeciwko
Niemcom, ponosząc przy
tym minimalne straty.
Organizatorzy wydarzenie zaplanowali w weekend
w nocy z 24 na 25 sierpnia. Za cel wędrówki obrali sobie leżącą około osiem
i p ół kilometra na p ółnoc od Brzezin leśniczówkę Poćwiardówka. Wybór
tego miejsca nie był przypadkowy. Według niemieckich meldunków w październiku 1944 roku po

akcji zaopatrzeniowej na
Wolę Cyrusową partyzanci z Oddziału „Sama” nocą
zajęli kwaterą w leśniczówce. Następny dzień przeczekali w ukryciu i po zapadnięciu zmroku odskoczyli
bezpiecznie za rzekę Mrogę na teren Generalnej Guberni. Zbiórkę uczestników
nocnej eskapady wyznaczono na godzinę 19:45 u zbiegu ulic Kilińskiego i Reymonta. Kwadrans później
około dwudziestoosobowa grupa wyruszyła w stronę leśniczówki. Trasa okazała się dosyć wymagająca,
a zwłaszcza ostatni odcinek prowadzący przez gęsty las poćwiardowski. Dotarcie do celu umożliwiły wszelkiej maści świecące
gadżety. Należy podkreślić, że siedemdziesiąt pięć
lat temu chłopcy od „Sama”
pieszo przemierzali nocą
ponad dwukrotnie dłuższe dystanse z całym ekwipunkiem oraz bronią. Cały
czas towarzyszyło im ryzyko nagłego ataku ze strony nieprzyjaciela. Podczas
pr z e m ars z ów p o d z i e l e ni na kilka patroli nie mogli używać latarek. Jedną
z żelaznych zasad był obowiązek zachowania bezwzględnej ciszy. Uczestnic y takiego obowiązku
nie mieli, więc wędrówkę

urozmaicali głośnymi rozmowami, śmiechami oraz
śpiewem. Na miejscu ogniska znajdującego się obok
leśniczówki zameldowali się kwadrans po godzinie
22, gdzie czekała imponująca liczba „partyzantów”,
której trzon stanowili harcerze z Głowna. Specjalnymi gośćmi byli bliscy partyzantów oddziału: dwóch
synów wraz z wnukiem Tadeusza Cicheckiego „Sekcji” oraz syn, wnuk i prawnuk (niespełna 2-letni
Szymon) Eugeniusza Jeża
„Świerka”. Swoją obecnością zaszczycił również Ryszard Patzer, zaprzyjaźniony przedstawiciel Okręgu Łódzkiego Światowego
Związku Żołnierzy Armii
Krajowej. Po wprowadzeniu w tematykę Oddziału „Sama” i przywitaniu
u c z e s t n i k ów ro z p o c z ę ła się druga część imprezy. Podczas ogniska zrealizowano kilka wcześniej
przygotowanych atrakcji:
konkurs wiedzy o oddziale, w którym nagrodą było

FOT. FACEBOOK

Uczczenie pamięci utworzenia Oddziału „Sama”
miało szczególny charakter lokalny, ponieważ bezpośrednio dotyczy naszych
z i e m . Te re n d z i a ł a l n o ści partyzanckiej to przede wszystkim powiat brzeziński oraz częściowo skierniewicki i łowicki. Oddział
partyzancki „Sama" to dokładnie I Oddział Kadrowy 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. W dniu 12 lipca
1944 roku wymaszerował
w teren powiatu brzezińskiego do walki zbrojnej
z hitlerowskim okupantem ze wsi Jeziorko w gminie Katarzynów w powiecie
brzezińskim. Przynależność
organizacyjna oddziału to
Ar mi a Kraj owa Ok ręgu
Łódzkiego, Obwód ZWZ
– AK Brzeziny – Koluszki.
Odział „Sama" został zorganizowany na rozkaz Dowódcy Okręgu płk. Michała Stempkowskiego przez
dowódcę obwodu w Koluszkach kpt. inż. Edwarda Głowackiego ps. „Brewa" i mjr Adama Tr ybusa ps. „Gaj". Czynny udział
w organizowaniu oddziału brali: st. sierż. pchor.
Marian Niciński ps. „Wirek" i Franciszek Kwiatosz
ps. „Burhardt", który objął
funkcję kwatermistrza leśnego. Dowódcą oddziału

kilkanaście egzemplarzy
jednego z numerów Kwartalnika Wyklęci oraz pokaz, przy użyciu laptopa,
fragmentu filmu nagranego w 1994 roku, na którym
chłopcy od „Sama” osobiście opowiadali o swojej
służbie na rzecz Ojczyzny.
Pomiędzy kolejnymi punktami programu przy akompaniamencie trzech gitar
odbył się przegląd piosenki harcersko-wojskowo-patriotycznej. W repertuarze nie mogło zabraknąć odśpiewanego a capella
hymnu Oddziału „Sama”.
W sposób szczególny chwilą ciszy i zadumy upamiętniono poległych na partyzanckim szlaku członków
oddziału: „Mura”, „Bąka”,
„Berkuta”, „Melanię” oraz
„Nera”. Pięć płonących rac
było doskonałą alegorią ich
intensywnego, pięknego ale
niezwykle krótkiego, zakończonego w dramatycznych okolicznościach, życia. Po wspólnym zdjęciu
z okolicznościowym transparentem na zakończenie

ogniska, większość uczestników rozjechała się do
domów samochodami. Jedynie sześcioosobowy patrol zdecydował się na pieszy powrót, docierając do
Brzezin około godziny 2:20.
Trzeba przyznać, że wydarzeniu towarzyszyła bardzo
dobra pogoda.
Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny pragnie
gorąco podziękować przybyłym na ognisko rodzinom partyzantów oddziału,
leśniczemu z Poćwiardówki panu Włodzimierzowi
Knopowi, który od początku był bardzo przychylnie
nastawiony do tej inicjatywy oraz Fundacji Kwartalnika Wyklęci, która zapewniła nagrody w konkursie
z wiedzy o oddziale. Po raz
kolejny okazało się, że dobrym pomysłem oraz zaangażowaniem przy minimalnych nakładach finansowych można zrobić
ciekawą, zapadającą w pamięć imprezę patriotyczną.
 DS
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Wnioski na stypendia szkolne do 15 września

Z

godnie z ustawą o systemie oświaty do 15 września br. można składać wnioski o pomoc
materialną o charakterze socjalnym przeznaczoną dla uczniów zamieszkałych na terenie
Brzezin.

Wnioski będzie można pobrać od 2 września br. w sekretariacie Urzędu Miasta
Brzeziny oraz w sekretariatach brzezińskich szkół podstawowych, a dzięki uprzejmości dyrekcji także w Zespole Szkół Specjalnych,
Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz w Liceum
Ogólnokształcącym przy ul.
Okrzei. Stypendium szkolne
może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Stypendium
nie przysługuje uczniom klas
przedszkolnych ( zerówkowych) szkół podstawowych.
O przyznaniu stypendium
decyduje kr yterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia. Dochód netto za
okres poprzedzający złożenie wniosku, tj. sierpień 2019
r. nie może przekraczać kwoty 528 zł. Stypendium przyznawane jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
a także pełnoletniego ucznia
albo dyrektora szkoły. Ważne jest zachowanie terminu
REKLAMA

PRALNIA KALORII

KAMERALNY KLUB FITNESS
ul. Piłsudskiego 2/8 Brzeziny
tel. 570 900 388
www.praniakalorii.pl
pralniakalorii

ZAJĘCIA FITNESS

WZMACNIANIE / BODY SHAPE, BOOTY
KILLER, INTERWAŁ/TABATA, POWER
JUMP - TRAMPOLINY, POLE DANCE,
ZUMBA, STRETCHING, YOGA

Badanie
na prawo jazdy,
choroby
wewnętrzne,
lekarz sądowy,

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

1/X/2018

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

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

złożenia wniosku do 15
września. Wniosek składany po tym terminie wymaga uzasadnienia wyjaśniającego późniejszy termin jego
złożenia. Rodzice uczniów
Szkół Podstawowych nr 1, nr
2 i nr 3 stypendialne wnioski
mogą złożyć w sekretariatach
tych szkół. Wnioski uczniów
mieszkańców Brzezin, którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych lub szkół
znajdujących się poza Brzezinami, muszą wpłynąć do
Urzędu Miasta (pokój 126).
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wszelkie zaświadczenia dotyczące dochodów
całej rodziny np. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy, zaświadczenie
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach o wysokości otrzymanych zasiłków rodzinnego,
pielęgnacyjnego, a także zasiłków stałych, dokumenty

dot. dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (wyliczanego z nakazu
płatniczego podatku rolnego za 2019 r. – ilość hektarów przeliczeniowych x 308
zł, przy czym dochód z ziemi wlicza się gdy wielkość
gospodarstwa w hektarach
przeliczeniowych przekracza 1 hektar), oświadczenie
o dochodach z pracy dorywczej, oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodu, zaświadczenie lub
oświadczenie o dochodach
z prowadzonej działalności
gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach
ogólnych dochód ustala się
na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego za rok poprzedni.
Gdy w poprzednim roku podatnik nie prowadził działalności, składa oświadczenie
o dochodach. W przypadku działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych za
dochód przyjmuje się kwotę
zadeklarowaną w oświadczeniu popartą zaświadczeniem

naczelnika urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowodu opłacenia
składek w ZUS, a w przypadku karty podatkowej samym
oświadczeniem wnioskodawcy. Wszelkie oświadczenia składane do stypendialnych muszą zawierać klauzu lę „Jestem św i adomy
odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”. Za dochody uznawane są także dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny,
alimenty, świadczenie alimentacyjne, świadczenie rodzicielskie itp. Do dochodu
nie wlicza się środków uzyskanych w ramach programów „Rodzina 500 +” czy też
„300+”. Koniecznym załącznikiem do każdego wniosku jest zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające, że uczeń uczęszcza do
danej szkoły. Wysokość stypendium uzależniona będzie od wysokości środków
otrzymanych od wojewody
i wypłacana dwukrotnie do
końca grudnia br. oraz końca czerwca przyszłego roku
jako zwrot poniesionych wydatków na zakup podręczników szkolnych, pomocy naukowych, stroju i obuwia
sportowego oraz pokrycia

kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach realizowanych
poza szkołą, po przedłożeniu imiennych rachunków
– faktur VAT, faktur lub rachunków na wnioskodawcę
( rodzica lub opiekuna ucznia). Przy rozliczeniu poniesionych wydatków paragony
nie będą honorowane. Ważna jest jednak data dokonanego zakupu – faktura lub rachunek wystawione na wnioskodawcę muszą potwierdzać
zakup dokonany w nowym
roku szkolnym, a więc po 1
września 2019 roku. Rodzice uczniów mogą ubiegać się
o zwrot wydatkowanych pieniędzy na podstawie rachunków wystawionych w okresie
wrzesień- grudzień 2019 oraz
w roku przyszłym na podstawie rachunków i faktur wystawionych w okresie styczeń- czerwiec 2020. Przypominamy o ograniczeniu co
do ilości asortymentu składającego się na strój i obuwie
sportowe. Nie będą podlegały zwrotowi wydatki przekraczające 3 pary obuwia sportowego, 4 podkoszulki, 2
pary dresów, oraz po 2 pary
bluz i spodni sportowych na
jednego ucznia.
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Inną formą pomocy materialnej dla uczniów są zasiłki
szkolne. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć załączniki takie
same jak w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne oraz dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, które jest
podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny. O zasiłek ten
można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek
szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu
się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności: pożar lub zalanie mieszkania, nagłą chorobę w rodzinie ucznia, śmierć rodzica
lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na
zdrowiu członków rodziny
ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia lub inne okoliczności powodujące, że uczeń
znalazł się w trudnej sytuacji
materialnej. Zasiłek szkolny
może być przyznany raz lub
kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 GK
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Sztafeta mundurowych
w rocznicę powstania
warszawskiego
31 sierpnia po wieczornej
mszy św. w łódzkiej bazylice
archikatedralnej św. Stanisława Kostki przy ul. Piotrkowskiej w przeddzień wybuchu
powstania warszawskiego 39
biegaczy wyruszyło w biegu sztafetowym trasą liczącą około 200 kilometrów, by
na godzinę 17.00 dobiec na
cmentarz Powązki w Warszawie by wziąć udział w centralnych obchodach. W ten
sposób mundurowi w stanie
spoczynku, a także czynni zawodowo policjanci, żołnierze
obrony terytorialnej i strażnicy miejscy postanowili uczcić
pamięć uczestników powstania warszawskiego. Podczas
200-kilometrowej trasy biegacze odwiedzili również miejsca związane z walką o niepodległość w czasie II wojny
światowej składając tam znicze i kwiaty. Bieg trwał ponad 19 godzin, co oznacza,
że uczestnicy musieli biec
całą noc i prawie cały dzień
by zdążyć na centralne uroczystości wybuchu powstania warszawskiego na warszawskich Powązkach. Bieg

REKLAMA

miał charakter sztafety. Każdy uczestnik musiał pobiec
swoją zmianę, a chętni mogli przebiec więcej. Wśród 39
uczestników biegu był Sławomir Adamczewski, 55- letni
mieszkaniec Brzezin, podinspektor Policji w stanie spoczynku, strażak OSP Lipiny
i honorowy dawca krwi. Każdy z uczestników biegu miał
pseudonim. Sławek posługiwał się pseudonimem „Major” odpowiednik podinspektora. Sławomir Adamczewski
przebiegł 48 kilometrów .
„Pomysł mojego udziału
w tym biegu zrodził się podczas ubiegłorocznego biegu na Monte Casino. Chciałem wziąć udział w kolejnym
patriotycznym biegu. Pobiegłem w sztafecie mundurowych w imieniu Miasta Brzeziny i jego mieszkańców dla
powstańcom którzy jeszcze
żyją i dla tych którzy zginęli w powstaniu warszawskim.
W przyszłym roku chciałbym
pobiec do Arnhem w Holandii – mówi Sławomir Adamczewski.
 GK

,

REKLAMA

9.09.2019r. w godz. 8:00 do 15:00: Mroga Górna, Małczew 2.

To miejsce na Twoją reklamę

46 874 31 31 wew. 21, bis@cpik-brzeziny.com.pl
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W Brzezińskiej Lidze będzie
nowy mistrz



Tegoroczny sezon Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej przynosi wiele niespodzianek. Nie
inaczej było w miniony weekend, kiedy odbyły się rewanżowe mecze ćwierćfinałowe
i wyłoniono półfinalistów. Niespodziewanie z rozgrywek odpadli obrońcy tytułu Red
Devils.

WKS i JRK Meble Łódź w półfinale Brzezińskeiej Ligi Piłki Nożnej FOT. ROKSANA RYBAK
Tym samym za miesiąc poznamy nowego mistrza rozgrywek, którym może zostać
ktoś z czwórki: Grube Wióry,
Wybrzeże Klatki Schodowej,
Grabarze i JRK Meble Łódź.
Nie ma co ukrywać, że Brzezińska Liga Piłki Nożnej
wkracza w decydującą fazę.
Za nami mecze ćwierćfinałowe, podczas których zdecydowanie nie można było narzekać na nudę i brak emocji.
Po zaciętych i widowiskowych
meczach wiemy już, kto odpadł, a kto awansował dalej. O promocji do dalszego
etapu rywalizacji decydował
dwumecz (mecz i rewanż).
Żadnych problemów z awansem nie miały Grube Wióry,
które wyeliminowały OKS.
W pierwszym spotkaniu padł
wynik 8:6, a w rewanżu 10:5
i w sumie Grube Wióry zwyciężyły 18:11. Jeszcze lepszy
rezultat uzyskali ligowi debiutanci JRK Meble Łódź. Zespół ze stolicy naszego województwa pokonał Wikingów
14:5. W pierwszym meczu
padł rezultat 4:3, a w miniony weekend 10:2. Do półfinału dzięki sporej zaliczce
z pierwszego spotkania awansowali również Grabarze, którzy najpierw wygrali 8:2 z Misiami, a następnie przegrali

4:7. Tym samym w dwumeczu okazali się lepsi wygrywając 12:9. W półfinale zameldowało się również Wybrzeże Klatki Schodowej, które
dość niespodziewanie wyeliminowało obrońców tytułu Red Devils. W tym pojedynku do wyłonienia zwycięzcy
potrzebny był konkurs rzutów karnych. Pierwszy mecz
wygrali aktualni mistrzowie
(5:3), a tydzień później taką
samą różnicą bramek wygrało Wybrzeże Klatki Schodowej (6:4). W serii jedenastek
Wybrzeże Klatki Schodowej
wygrało 3:1. W półfinale Grube Wióry spotkają się z JRK
Meble Łódź, a Grabarze podejmą Wybrzeże Klatki Schodowej. Pierwsze mecze odbędą się w niedzielę 1 września,
zaś rewanże zaplanowano na
kolejną niedzielę (8 września).
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to spotkania
półfinałowe będą transmitowane na żywo na stronie
Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej
na Facebooku. Zachęcamy do
śledzenia aktualności www.
facebook.com/LigaBrzeziny. Podobnie jak w przeszłości, dzięki współpracy z Witoldem “Skambirem” Pietrzykiem, mecz będzie nadawany
z perspektywy drona, dlatego

transmisja będzie wyglądać
niemal identycznie jak mecz
w telewizji.
 DS
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Tenisiści poznali rywali i wstępny terminarz



Dokładnie za miesiąc rozpoczną się rozgrywki nowego sezonu 2019/2020
o mistrzostwo II ligi w tenisie stołowym mężczyzn. Zawodnicy Międzyszkolnego
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Brzeziny poznali nowych rywali
i wstępny terminarz. Podobnie jak w poprzednim sezonie w rozgrywkach weźmie
udział dwanaście zespołów, a zmagania zostały podzielone na dwie rundy.

Oznacza to, że pier wsza
częś ć rozgr y wek to czyć
się będzie systemem każdy z każdym, a po rozegraniu jedenastu spotkań ligowa tabela zostanie podzielona na połowę.
Najlepsze sześć drużyn
utworzy grupę mistrzowską
(z zachowaniem punktów
i bilansu z pierwszej rundy)
i zagra o mistrzowski tytuł
i promocję do I ligi, a zespoły z miejsc od siódmego do
dwunastego utworzą grupę spadkową i będą walczyć
o utrzymanie. W rozgrywkach nowego sezonu nie
wezmą udziału: STS Orlicz
1924 Suchedniów (zwycięzca rozgrywek), LUKS Start
Przygłów oraz IKS „Start”
II Zduńska Wola. Nowymi ekipami w tej klasie rozgrywkowej będą natomiast:
GLKS Burza Pawlikowice,
KS Polonia KAWAH Kielce
i MUKS Włókniarz Pabianice. Stawkę oprócz wymienionych oraz MLUKS Brzeziny uzupełniają: KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź,

LKS Biała R awska, UKS
Agaris Maków, UKS Orlęta Bilcza, MLUKS Dwójka
Rawa Mazowiecka, ULKS
Moszczenica, LKS Stomil
Bełchatów i UMKS Księżak Łowicz. Pierwszą kolejkę zmagań Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego wyznaczył na niedzielę
29 września. W niej tenisiści
z Brzezin zagrają na wyjeździe z GLKS Burzą Pawlikowice. W drugiej serii zmagań nasz zespół gościć będzie KS Polonia KAWAH
Kielce. Następnie brzezinianie udadzą się na wyjazdowe starcie z LKS Stomil Bełchatów, a później do Brzezin
przyjedzie UMKS Księżak
Łowicz. W piątej kolejce
MLUKS Brzeziny uda się
do Moszczenicy, a następnie
do Łodzi na pojedynek z KS
Energetyk AMŁ Dzianiny
Łódź. W ramach siódmej
serii pojedynków nasi tenisiści gościć będą: MLUKS
Dwójka Rawa Mazowiecka,
a w ósmej zagrają na wyjeździe z UKS Agaris Maków.

Dziewiąta kolejka to pojedynek z MUKS Włókniarz
Pabianice, a w dziesiątej wyjazd na mecz z LKS Biała
Rawska. W ostatniej jedenastej kolejce I rundy rywalizacji brzezinianie podejmować będą UKS Orlęta Bilcza.
Faza zasadnicza zakończy się jeszcze w tym roku,
prawdopodobnie w sobotę 14 grudnia. Ostateczne
terminy wszystkich spotkań będą znane po 9 września. Do tego czasu wszystkie zespoły mają okazję dokonać zmian w kalendarzu
nieopłatnie jako gospodarz
meczu. Łódzki Okręgowy
Związek Tenisa Stołowego
wyznaczył również trzy terminy rezerwowe (w przypadku nie odbycia się meczów z różnych przyczyn
w wyznaczonym terminie)
na sobotę 2 listopada i niedzielę 8 grudnia. Natomiast
na środę 11 grudnia wyznaczono mecze tenisowego
Pucharu Polski.
 DS
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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 Seicento rok.1998,
695 586 307
VO LK S WAG E N T5 skr z ynia liczba miejsc 6, rok 2008,
1900cm3, 603 872 901
SPRZEDAM Seicento, 695 586
307
SPRZEDAM Alfa Romeo 159,
2009 r., 790 891 188
SPRZEDAM Opel Astra 2002r.
502 936 185
O P O N Y letnie 16/55/205
DAYTON 4 szt., 505 027 487

USŁUGI
ELEKTRYK - przyłącza, domy,
mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
ROLET Y! dzień/noc! żaluzje!
plisy! moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!,
501 144 475, www.odslonka.pl
ROLET Y, plisy, moskitiery do
okien, producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura, wykończenia, 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
BUDOWA domów, 505 509 874
DCIEPLANIA budynków, 505
509 874
P O D DA S Z A , w ykońc zenia
wnętrz, docieplenia budynków, 608 661 045
DACHY kompleksowo, podbitki, docieplenia poddaszy, tel.
505 549 494
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych,
606 495 830

OGŁOSZENIA DROBNE
O G R O DZ E N I A - M O N TA Ż ,
Panele, Siatki, Sztachety, 606
303 471
USŁUGI budowlane , remonty,
docieplenia, 793 053 808
UKŁADANIE kostki brukowej
i granitowej, 537 705 155
DACHY krycie papa termozgrzewalna, 500 33 50 60
PRANIE kanap i foteli, krzeseł,
dywanów-Perfekcyjny dom,
887 258 364
W YCINK A drzew, koszenie,
przygotowanie terenów pod
inwestycje, usługi koparko-ładowarką,wywrotką do 3,5,
507 364 074
OGRODZENIA, bramy. Siatka,
panele ogrodzeniowe + montaż, 503 572 046
DACHY ,PAPA termozgrzewalna , malowanie, smarowanie,
gwarancja, 735 300 550
ZETNĘ i potnę tanie drzewo,
519 356 788
USŁUGI Koparko-Ładowarka,
531 910 116
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowla nymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowę,
604-381-688
MONTAŻ ogrodzeń panelowe,
betonowe oraz z siatki wycena
gratis, 507 364 074
MALOWANIE, gładź, 531 484
914

PRACA
SZWACZKI – sukienki, 661 121
966
PRASOWACZKA, 661 121 966
może być do przyuczenia)
SZWACZKI-SUKIENKI zatrudnię , praca cały rok ,799-781832 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

OGŁOSZENIA DROBNE

na charakter pracy zakaz palenia papierosów na terenie zakładu, tel. 734 456 435
ZATRUDNIĘ pracownika do
młyna, 605 139 221
PRZYJMĘ pracownika fizycznego do obsługi Traka (piła
do cięcia drewna) również do
przyuczenia, 504 010 550
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu i chałupniczki. Praca stała,
691 125 693
ZATRUDNIĘ kierowcę , kat C+E,
ADR, cysterny, kraj, stała praca,
tel. 606 155 155
ZATRUDNIĘ kierowcę w ruchu międzynarodowym, 501
038 542
ZATRUDNIĘ do obsługi wagopakowarki. Stawka dzienna 180
zł. Tel. kontaktowy, 504 184 065
SZWACZKI Brzeziny, 500 448
129
CHAŁUPNICZKI z owerlokiem
4-nitkowy, 790 891 188
PRZYJMĘ presera – stała praca, 604 433 179
ZATRUDNIĘ kierowcę praca
w Nowosolnej, 516 190 960
ZATRUDNIĘ cukierników, pomocników praca Nowosolna,
505 096 505
Z AT R U D N I Ę s p r z ąt a c z ki do zakładu cukierniczego
w Nowosolnej, 505 096 505
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu szycie, 604 588 616
FRYZJERKĘ , pomoc fryzjerską
zatrudnię. Praca w Koluszkach,
519 490 477
POSZUKUJĘ pracownika na
budowę, 535 662 878
HUR TOWNIA mat. budowlanych w Strykowie zatrudni
sprzedawcę. Dobre wynagrodzenie, tel. 605 086 824
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C
w hurtowni mat. Budowlanych
w Strykowie. Dobre wynagrodzenie, tel. 605 086 824

OGŁOSZENIA DROBNE

PRZYJMĘ osobę do prasowania
–żakiety, 604 433 179
ZATRUDNIĘ szwaczkę, 601 216
401
PRZYJMĘ do pracy kuriera, 516
354 760
ZATRUDNIĘ szwaczki, 506 944
176
ZATRUDNIĘ szwaczkę chałupniczkę, 609 338 216
ZATRUDNIĘ do pracy w kwiaciarni w Koluszkach mile widziane doświadczenie, 665 227
387
ZATRUDNIĘ pracownika do
rozwożenia gazu, 517 776 755
POSZUKUJĘ chałupniczek do
szycia spodni, bluzek, tel. 508
363 912
POSZUKUJĘ szwaczki na zakład i chałupniczki, 669 947
758
PRZYJMĘ do pracy na rozbiór
mięsa i sprzedawcę do sklepu
mięsnego, tel. (46) 874 51 42
w masarnii w Syberii.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działki budowlane
800m2 ul. Łódzka w Brzezinachbezpośrednio,731 746 722
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego (uzbrojone), 602 259 432
SPRZEDAM działkę rolno-budowlaną 0,88ar w obrębie drugim Miasta Brzeziny, 665 223
615
SPRZEDAM dwupokojowe, rozkładowe mieszkanie z balkonem, wysoki parter, 54m2 w zadbanym bloku. Bezpośrednio,
791 872 607
SPRZEDAM dom 170m2 lub zamienię na bloki w Brzezinach,
działka 1700m2. Dom do zamieszkania bezpośrednio, 731
746 722
DZIAŁKI budowlane 850m2
Polna Brzeziny, prąd, woda,

kanalizacja, 508 301 005, 601
305 357
W Y NA JM Ę powierzchnię
300m2 hala, biuro, socjal, winda, parking Brzeziny ul. Łódzka
43, 508 301 005
DZ IA ŁK Ę 826 m2 ul.
Malownicza, sprzedam, 504
047 314
DO WYNAJĘCIA budynek na
działalność, 505 747 908
TANIE działki 668 267 570
SPRZEDAM
działkę
w Szymaniszkach -1484 m2,
666 214 539
SPRZEDAM działkę budowlaną, 669 44 63 44
SPRZEDAM gospodarstwo rolne 5,50 ha , prąd, woda, media
gm. Rogów, 661 237 376
S PR Z E DA M gospodarst wo
rolne w Dąbrówce Dużej pow.
3,38ha, 798 952 830, (46) 874
52 18
L O K A L uż y tkow y 130 m2
w centrum w ynajmę, tel.
601-190-840
SPRZEDAM mieszkanie w bloku 68m2 czynsz ok. 350zł +
woda, 604 448 110
KUPIĘ mieszkanie 36m2 z balkonem. Na wysokim parterze
lub I piętrze w blokach spółdzielczych. Kontakt, 505 461
898 po 18.00
W YNA JMĘ dom wolnostojący 2 piętrowy w Brzezinach.
Oferta dla grup pracowniczych,
731 746 722
SPRZEDAM działki budowlane
na ulicy Ludowej, 603 307 493
SPRZEDAM ziemię 25 700m2 ,
Syberia, asfalt, energia, woda
do okoła las 25 zł m2 tj. 1/3
wartości działki, tel. 601 367
628
SPRZEDAM działkę budowlaną w Brzezinach, 510 966 683
SPRZEDAM działkę 1,8ha ul.
Łódzkiej, 731 746 722

OGŁOSZENIA DROBNE
SPR ZEDAM now y dom
w Romanowie okolice
Andrespola, 731 746 722
SPRZEDAM spółdzielcze własnościowe mieszkanie o pow.
26m2 w Brzezinach, tel. 509
347 470

RÓŻNE
NAGROBKI-PIWNICE Brzeziny
ul. Krakówek 34, Wojciechowski
503 491 722
SPRZEDAM szafki kuchenne 7
szt + zlew 160zł całość, rower,
694 884 692
SPRZEDAM cegłę, 794 630 647
PRZYJMĘ chałupnictwo, sprzątanie, zaopiekuję się dzieckiem
w wieku przedszkolnym lub
szkolnym, 694 884 692
DO zbioru borówki, 790 650
064
SPRZEDAM stemple budowlane i płyty koartonowo-gipsowe, 600 804 392
SPRZEDAM siano, 601 209 526
DREWNO rozpałkowe i inne,
694 080 553
SPRZEDAM pianino, 503 616
019
OŚMIOTYGODNIOWE jamniczki, 510 604 059
PRZYJMĘ gruz, glinę, ziemię,
507 075 348
SPRZEDAM pianino cyfrowe
KORG profesjonalne, 505 027
487

ZDROWIE
DRĘCZĄ Cię bóle stawów, kości, kręgosłupa czy też dokuczają Ci problemy skórne, alergia albo trądzik?
NA JW YŻSZY czas by zadbać
o swoje zdrowie! Chcesz poznać
najnowsze rozwiązania na takie
dolegliwości, poznać historię
osób, które pozbyły się tych
problemów? Zainteresowny/a,
zadzwoń, 600 932 147

REKLAMA

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

Lekarz medycyny
Joanna Bujnowicz Przymus
Brzeziny, ul. Zdrowie 2
tel. 725 201 301

WYTWÓRNIA
BETONÓW X-BET
- beton - pompowanie
- kruszywo drogowe
- stabilizacje
- kruszywa
e
- piasek
akcyjn

Atr

ceny!

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

ALEXANDER-MED.

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

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

9/IV/2018

Oferujemy:
Dwudaniowe obiady serwowane od poniedziałku do piątku w jadłodajni
przy ul. Sienkiewicza 22 w Brzezinach w wersji:

Badania na
Prawo
jazdy

5/I/2014

Firma J.Kuś zaprasza do korzystania ze swoich usług

SZKOLENIA
DLA PRACODAWCÓW
I PRACOWNIKÓW
INSTRUKCJE BHP,
OCENY RYZYKA,
POMOC W REALIZACJI
NAKAZÓW PIP
665-866-825
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Derbowa wygrana Startu z Koluszkami

P

iłkarze Startu Brzeziny po świetnej inauguracji sezonu po raz kolejny sprawili dużo
radości swoim kibicom. Czarno-czerwoni w 2. kolejce łódzkiej klasy okręgowej
wygrali na wyjeździe w derbowym spotkaniu z KKS Koluszki 3:2 (3:0). Dzięki
tej wygranej podopieczni trenera Radosława Wasiaka z kompletem zwycięstw
i punktów plasują się w czołówce ligowej tabeli.

Derbowe zwycięstwo z KKS Koluszki FOT. KRZYSZTOF ŁAWSKI
Brzezinianie do tego niezwykle prestiżowego pojedynku
podeszli bardzo zmotywowani. Szkoleniowiec Startu
przez cały tydzień przygotowań dbał nie tylko o przygotowanie fizyczne swoich podopiecznych, ale przede wszystkim o pozytywną
atmosferę w szatni. Czarno-czerwoni od pierwszego gwizdka zaznaczyli swoją
przewagę szybkimi akcjami
ofensywnymi. Goście częściej utrzymywali się przy piłce i nie dali miejscowym podchodzić pod własne pole karne. Koluszkowianie mieli
problemy z wyprowadzeniem
piłki z własnej strefy boiska. Na pierwszego gola trzeba było czekać do 20. minuty, kiedy golkipera KKS pokonał Łukasz Kobierski. Ta
bramka dodała brzezinianom
skrzydeł. Start poszedł za ciosem i siedem minut później
podwyższył prowadzenie.
Tym razem na listę strzelców
wpisał się Dariusz Szymanek. Taki obrót spraw całkowicie podciął skrzydła gospodarzom. Koluszkowianie nie
byli w stanie zagrozić bramce strzeżonej przez Mikołaja
Raźnego.
Na tym jednak strzelanina
w pierwszej odsłonie się nie
skończyła. W 40. minucie na
3:0 podwyższył Rafał Mordon
i nasz zespół na przerwę mógł

schodzić z wysoko podniesionymi głowami. Wydawało się, że nic nie jest już w stanie odmienić losów pojedynku i trzy punkty spokojnie
pojadą do Brzezin. Tymczasem po zmianie stron zmotywowani w przerwie meczu
piłkarze KKS ruszyli do odrabiania strat. Czarno-czerwoni
nadal posiadali przewagę, ale
bardziej skupili się na kontrolowaniu przebiegu meczu.
Z każdą chwilą coraz śmielej
zaczęli poczynać sobie gospodarze. W 65. minucie bramkę
dla KKS strzelił Jakub Perek.
Ten sam zawodnik siedem
minut później zdobył kontaktową bramkę, po znakomitym strzale nożycami, który
był ozdobą całego spotkania.
Po tym trafieniu licznie zasiadający na trybunach kibice
z Brzezin zaczęli drżeć o wynik. Koluszkowianie dostali
wiatru w żagle i rzucili się do
ataków, natomiast defensywa
Startu umiejętnie przerywała
groźne akcje gospodarzy. Po
wielkich emocjach w samej
końcówce, naszej drużynie
ostatecznie udało się doprowadzić korzystny wynik do
ostatniego gwizdka sędziego
i tym samym zdobyć kolejny komplet punktów. Drugie
zwycięstwo z rzędu bardzo
cieszy, jednak martwi sytuacja, w której brzezinianie wysoko prowadzą, a w drugiej

połowie po raz kolejny tracą
bramki i wypracowaną przewagę. Nad tym w najbliższym czasie z drużyną będzie musiał popracować trener Radosław Wasiak. Start
w derbowym meczu zagrał
w składzie: Mikołaj Raźny Patryk Przybylski (75. Stanisław Dula), Robert Przybyła, Jakub Dybowski, Łukasz
Kobierski, Krzysztof Kowalski, Maciej Kwaśniak, Mateusz Lubczyński, Rafał Mordon, Artur Pożdziej, Dariusz
Szymanek (70. Marcin Frontczak).
W innych meczach rezerwy drugoligowego Widzewa
Łódź rozgromiły 6:0 Orła Parzęczew, Termy Uniejów wygrały 2:1 z KS II Kutno, GKS
Ksawerów rozbił 6:1 LKS Rosanów, w derbach Pabianic
Włókniarz pewnie 3:0 wygrał
z PTC, Stal Głowno nie dała
żadnych szans GLKS Dłutów
pokonując go aż 8:0, Zawisza
Rzgów zwyciężył 6:0 z rezerwami trzecioligowego Sokoła
Aleksandrów Łódzki, a UKS
SMS Łódź wygrał 2:0 z GLKS
Sarnów/Dalików. W tabeli na
prowadzeniu z kompletem
sześciu punktów Stal Głowno.
Oprócz tej drużyny tyle samo
punktów na swoim koncie
mają drugie rezerwy drugoligowego Widzewa Łódź, trzeci
GKS Ksawerów, czwarty UKS
SMS Łódź i piąty Start Brzeziny. Nasz zespół ustępuje innym rywalom jedynie gorszym bilansem bramkowym.
W strefie spadkowej znajdują
się: czternasty PTC Pabianice,
piętnasty GLKS Sarnów/Dalików i szesnaste rezerwy trzecioligowego Sokoła Aleksandrów Łódzki. Liczba spadkowiczów może ulec zmianie
w przypadku degradacji do
łódzkiej klasy okręgowej zespołu z okręgu łódzkiego występującego obecnie w IV lidze łódzkiej.
Kolejne spotkanie czarno-czerwoni rozegrali wczoraj,
po zamknięciu tego numeru gazety (środa – 28 sierpnia
o godzinie 17:00) w ramach
I rundy okręgowego Pucharu Polski okręgu łódzkiego.
W wyjazdowym meczu brzezinianie ponownie zmierzyli

się z KKS Koluszki. Natomiast następny mecz ligowy
Start rozegra w najbliższą sobotę 31 sierpnia o godzinie
AUTOPROMOCJA

16:00 na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1
w Brzezinach. Rywalem naszej drużyny będą rezerwy

drugoligowego Widzewa
Łódź. Wszystkich kibiców
serdecznie zapraszamy.
 DS
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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
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Czy powstanie kolej do Brzezin?

W

ostatnich dniach pojawiły się informacje o ewentualnej budowie odcinka
linii kolejowej do Brzezin. – Są takie plany potwierdzają - starosta
Renata Kobiera i wicestarosta brzeziński Ryszard Śliwkiewicz, którzy już
kilkakrotnie rozmawiali w tej sprawie z wicemarszałkiem Grzegorzem
Wojciechowskim zajmującym się tym zagadnieniem z ramienia władz
województwa.
r. „Głos Poranny”. Koncepcje tej budowy powróciły w latach ’50 XX w. Linia
tramwajowa nie została jednak nigdy zrealizowana, a jej
miejsce zajęły znów starania
brzezinian o linię kolejową
do Koluszek. Współcześnie planuje się, że ewentualną stację w okolicy Brzezin
mogłaby mieć kolej dużych
prędkości. Takie koncepcje
pojawiły się przy projektowaniu linii Warszawa – Centralny Port Komunikacyjny Łódź. Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego,
chce być przygotowany na
wypadek, gdyby ta linia ominęła Brzeziny – wskazuje się
na łamach regionalnych mediów. Odbyły się już rozmowy w tym zakresie z Łódzką
Koleją Aglomeracyjną, która
chce wozić podróżnych na
nowych torach. Prowadzono również rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury i spółką PKP PLK, która miała by być inwestorem
nowej linii. Konkretne prace związane z brzezińską linią, której włączenie do
istniejącej infrastruktury

FOT.PIXABAY.COM

Stwierdzono bowiem, że
Brzeziny stanowią swoistą
„białą plamę” na kolejowej
mapie województwa. Pomysł
budowy kolei do Brzezin sięga początków XX. W styczniu 1900 roku w piotrkowskim „Tygodniu” napisano " (...)ważnym bardzo dla
Brzezin przedmiotem jest
zamiar starania się tutejszych mieszkańców o przeprowadzenie przez Brzeziny
odnogi kolei Kaliskiej, mającej iść od Łodzi do Koluszek.
Wpłynęłoby to niepomiernie na wzrost miasta(…). Mniej więcej w tym
okresie pojawiły się też plany budowy tramwaju do Łodzi. Pierwsze takie projekty stworzono w 1908 r. Na
przeszkodzie stanęły dwie
wojny światowe i kr yzysy gospodarcze, choć prace się już rozpoczęły i m.in.
w 1926 r. inwestor wybudował wiadukt nad linią kolejową na ulicy Brzezińskiej,
którym poszłyby tory do
Brzezin . O zbliżających się
pracach przy tej linii informował m.in. w 1931 r „Kurier Warszawski” i w 1935

kolejowej, planuje się w okolicach Andrespola, mogłyby
rozpocząć się w nowej unijnej perspektywie finansowej
na lata 2021-2027. Pierwsze
pociągi mogą więc kursować
już za 6-7 lat. Brzeziny to
bowiem jedyne miasto, które
nie ma połączenia szynowego ze stolicą województwa.
 TOM
AUTOPROMOCJA
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Blisko 20 tys. na podniesienie standardu noclegowni
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Brzezinach

O

d kilkunastu dni w noclegowi prowadzonej przez Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta Koło Brzezińskie prowadzone są prace remontowe. Wykonuje je
firma budowlana Dam-Ben Damiana Benki z Brzezin. Zakres prac remontowych
obejmuje wykonanie tynków mozaikowych, płytek ściennych, paneli ściennych,
a także malowanie.
zaplanowano także przeprowadzenie szkoleń opiekunów noclegowni w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Drugą działalnością Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Brzezińskie
jest realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 27 sierpnia

rozpoczęły się zapisy dla osób
uprawnionych do ich otrzymania. Decydującym kryterium jest dochód wynoszący 1402 zł w przypadku osoby
samotnej i 1056 zł na osobę
w rodzinie. Osoby uprawione
do otrzymania pomocy wytypują miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, a osoby bezdomne muszą zapisać
się same bezpośrednio w Towarzystwie Pomocy im. św.
Brata Alberta. Zgodnie z założeniami pomocą udzielaną
przez Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta objętych

ma być łącznie 820 osób
w tym 500 z miasta Brzeziny, po 100 z gminy Brzeziny
i gminy Jeżów oraz 120 z gminy Rogów. Każdy uczestnik programu może liczyć na
żywność o łącznej wadze ok.
40 kilogramów obejmujących
m.in. groszek z marchewką,
fasolkę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki,
powidła śliwkowe, makaron
jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż, kaszę gryczaną, herbatniki maślane, mleko, ser żółty, szynkę
drobiową, szynkę wieprzową

mieloną, pasztet wieprzowy,
filet z makreli w oleju, cukier,
olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym oraz sok
jabłkowy
Niestety na obecną chwilę
nie wiadomo kiedy żywność
trafi do potrzebujących, gdyż
organizator programu unieważnił prowadzone postępowanie przetargowe mające na
celu zlecenie produkcji żywności. Najprawdopodobniej
już wkrótce ogłoszony zostanie nowy przetarg.

Od kilkunastu dni w noclegowi prowadzonej przez Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta Koło Brzezińskie prowadzone są prace remontowe
Prowadzony remont jest efektem otrzymanych środków od
Wojewody Łódzkiego na dostosowanie noclegowni do
standardów wynikających
z rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych
i ogrzewalni. Zgodnie z nowym rozporządzeniem placówki wspierające bezdomnych mogą funkcjonować
jako sezonowe ogrzewalnie (
od wiosny do jesieni) lub całoroczne instytucje obejmujące noclegownię i sezonowe ogrzewalnie. Towarzystwo
Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Brzezińskie pozyskało dotację w ramach otwartego konkursu ofert na pomoc
społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. pt. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności. Wniosek
złożony został jeszcze w maju
br. na maksymalną kwotę wynoszącą 20 tys. zł, z których
Koło Brzezińskie otrzymało
15,3 tys. zł. „To była największa kwota przyznanej dotacji
w ramach tegorocznego konkursu i otrzymana tylko przez
trzy organizacje uczestniczące w konkursie. Ogólna pula
dofinansowania wyniosła 140
tys. zł. - mówi Aneta Sikora
prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło
Brzezińskie. Pozyskane środki
powiększone o udział własny

wynoszący 3,9 tys. zł przeznaczone zostaną na pierwszy
etap dostosowania noclegowni do standardów. Pozyskane
środki przeznaczone zostaną
m.in. na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej dla osób korzystających
z noclegowni i ogrzewalni, zapewnienie odzieży i obuwia,
zapewnienie opału do ogrzewania pomieszczeń, zakup
drobnego sprzętu i wyposażenia w tym zakup nowej kuchni elektrycznej, zakup stołu
i krzeseł łatwo zmywalnych,
zakup telewizora, zakup elektrycznej maszynki do strzyżenia włosów, wymianę oświetlenia na ledowe, zakup ręczników, zakup piętrowych łóżek
z materacami i ochraniaczami
na materace, zakup alkomatu i narkotestów, a także prace remontowe, które potrwają
do połowy września. Ostatnie
dwa tygodnie września przeznaczone zostaną na dosprzętowienie noclegowni.
Od 1 października w budynku przy ul. św. Anny 35
funkcjonować będzie ogrzewalnia dla 14 osób, które
w wydychanym powietrzu
mogą mieć do 1 mg alkoholu
oraz dla osób trzeźwych noclegownia.
Na przyszły rok pozostanie do przeprowadzenia etap
drugi, którego celem będzie
przebudowa łazienki, a właściwie jej powiększenie, tak
aby pomieściła dwie dodatkowe umywalki, pisuar i pralko-suszarkę. W przyszłym roku
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