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sparingi piłkarzy Startu

Z

awodnicy Startu
Brzeziny pod opieką trenerów Waldemara Pabiniaka i Roberta Szuberta
w ostatnich tygodniach
wygrali już dwa mecze sparingowe z wyżej notowanymi rywalami.
Pierwszy pojedynek kontrolny odbył się na boisku
ze sztuczną nawierzchnią
na obiekcie Chojeńskiego
Klubu Sportowego przy ulicy Kosynierów Gdyńskich
w Łodzi, a rywalem naszej
drużyny był występujący
w łódzkiej klasie okręgowej Ludowy Klub
Sportowy Rosanów.
Mimo różnicy poziomów rozgrywkowych dzielących obie drużyny,
podczas rywalizacji nie dało się tego odczuć.

FOT. DAWID SAJ
Można nawet pokusić się
o stwierdzenie, że to brzezinianie byli zdecydowanie stroną dominującą.
Czarno-czerwoni długo

wymieniali podania, często
gościli pod polem karnym
rywali i stwarzali zagrożenie. Piłkarze z Rosanowa
praktycznie nie byli w stanie

zaskoczyć defensywy Startu. Na pierwszego gola trzeba było poczekać do dwunastej minuty, kiedy na listę
strzelców wpisał się Paweł

Swaczyna. Chwilę później
obrońca LKS Rosanów wdał
się najpier w w utarczkę
słowną, a następnie w ostrą
 DOKOŃCZENIE STR. 14

W Brzezinach rusza program Maluch+
15 lutego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minister Elżbieta Rafalska przedstawicielom 5 województw wręczyła promesy
na dofinansowanie w ramach
programu „Maluch+” 2018.
Promesę dla Brzezin odebrał
burmistrz Marcin Pluta.
W ramach tegorocznego
programu „Maluch+” ministerstwo przeznaczyło 450
mln złotych na miejsca opieki dla najmłodszych. To trzy
razy więcej niż w latach poprzednich. Dzięki tym środkom może powstać blisko
25 tysięcy miejsc opieki dla
najmłodszych dzieci, a blisko
56 tysięcy już istniejących

miejsc dostanie dofinansowanie.
Tylko w województwie
łódzkim za kwotę 17,7 mln
zł ma powstać 1077 nowych
miejsc opieki dla maluchów,
a 1972 już istniejących zostanie dofinansowanych. Spośród wszystkich gmin w Polsce, w których tworzone są
miejsca w ramach tegorocznego programu „Maluch+”
356 gmin, to gminy małe,
z liczbą mieszkańców poniżej 40 tys. Wśród nich są
Brzeziny, w których na terenie Przedszkola nr 3 przy ul.
Moniuszki 15 miasto ma wybudować żłobek na 90 miejsc.
Dofinansowanie wynosi

FOT. Urząd Miasta Brzeziny



Żłobek na 90 miejsc dla maluchów powstanie w Brzezinach. Miasto otrzyma na ten cel dofinansowanie
z programu Maluch+.

Od prawej: Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Marcin Pluta Burmistrz Miasta Brzeziny, Marek Matuszewski
Poseł na Sejm RP, Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu MRPiPS

ponad 1,8 miliona złotych,
przy udziale własnym wnoszącym niewiele ponad 1,090
miliona złotych. Oznacza to,
że łączny koszt inwestycji powinien się zamknąć w kwocie
ok. 2,9 miliona złotych.
Dostaliśmy jedną z najwyższych dotacji w Polsce biorąc
pod uwagę liczbę mieszkańców. Znaleźliśmy się w pierwszej setce samorządów, które
otrzymały dotację inwestycyjną przeznaczoną na wybudowanie i wyposażenie
żłobka. Za nią będzie kolejna dotacja przeznaczana na
wydatki bieżące. Wybudowany żłobek będzie nowym budynkiem przy już istniejącym
Przedszkolu Nr 3, które także będzie modernizowane.
To stworzy swoiste centrum
przeznaczone dla dzieci.

Żłobek, który ma powstać
w Brzezinach będzie stanowić
ofertę nie tylko dla mieszkańców Brzezin, ale także sąsiednich samorządów, jeżeli tylko
będą wolne miejsca – mówi
burmistrz Marcin Pluta.
Zgodnie z założeniami
ma to być budynek parterowy o powierzchni użytkowej
ok. 650 metrów kwadratowych obejmujących trzy sale,
łącznie dla 90 dzieci podzielonych na trzy grupy wiekowe. Każda z sal będzie dysponować odrębnym węzłem
sanitarnym dostosowanym
do wieku dziecka i magazynkiem. Dla rodziców przywożących dzieci wózkami przewidziano specjalnie wydzieloną wózkownię. Żłobek ma
powstać jeszcze w tym roku.

 GK
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Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy
Wyklętych

P

o raz kolejny w Brzezinach odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Jest on obchodzony od 1 marca 2011 roku, a po raz czwarty
towarzyszy mu Marsz Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem uroczystości jest
Centrum Promocji i Kultury oraz Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny.

Ważne telefony
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Nocna i świąteczna pomoc
medyczna PCZ Brzeziny
46 874 20 11
Biuro Inżyniera Miasta, miejski
numer alarmowy
46 874 22 35, 509 677 382
Zakład energetyczny 991
Pomoc drogowa 992
Informacja telefoniczna 118 913
Sprzedaż gazu 46 874 25 39
Posterunek energetyczny
46 830 15 31 (32,33)
Szpital 46 874 20 02
Przychodnia rejonowa
46 874 31 51
Przychodnia specjalistyczna
46 874 23 09
Pomoc nocna i świąteczna
46 874-20-11
Lecznica weterynaryjna
46 874 21 55
Komenda powiatowa straży
pożarnej 46 874 26 24

Komenda powiatowa policji
46 874 03 00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej 46 874 12 95
Starostwo Powiatowe 46 874 11 11
Wydział Komunikacji 46 874 20 91
Urząd Gminy Brzeziny 46 874 36 99
Urząd Gminy Dmosin 46 874 74 85
Urząd Gminy Jeżów 46 875 53 71
Urząd Gminy Rogów 46 874 80 12
Urząd Pracy 46 874 25 23
Urząd Skarbowy 46 874 21 05
Muzeum Regionalne w Brzezinach
46 874 33 82
Miejska Biblioteka Publiczna
46 874 21 93
Centrum Kultury Fizycznej
- Pływalnia 46 875 26
57, 46 875 26 46
SGGW Rogów 46 874 83 74
Stowarzyszenie AA „Viola” 46
874 25 80 (godz. 17–20)
Apteki
ul. Św. Anny 16 46 874 24 83
ul. Bohaterów Warszawy 1
46 874 18 71
pl. Jana Pawła II 1 46 874 23 42

ul. Traugutta 11a
46 874 35 03
ul. Konstytucji 3
Maja 46 874 40 39
ul. Modrzewskiego
5A 46 874 41 55
PEC - numer alarmowy
46 874 42 25
TBS - 46 874 26 21, 46 874 36 25,
numer alarmowy
46 874 20 48
ZUK - numery alarmowe
(pon.–pt. w godz. 7–15):
46 874 27 52, 46 874 32 84,
(pon.–pt. w godz. 15–7 oraz
całodobowo w dni wolne
od pracy): 46 874 27 17
KRUS PT Brzeziny 46
875 14 11–13
ZUS Brzeziny:
z telefonu stacjonarnego:
801 400 987
z komórki lub zagranicy:
(22) 560 16 00
TAXI „ROBSON” Brzeziny
532 233 303
TAXI TWOMAR Brzeziny
608 334 455

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

W n i e d z i e l ę 4 m a rc a
o godz. 10.00 na skwerze
przy zbiegu ulic 1 Maja i Kościuszki rozpoczną się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po
złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy przed obeliskiem
up am i ę t n i aj ą c y m O f i a ry Zbrodni Katyńskiej oraz
okolicznościowych przemowach ulicami 1 Maja wyruszy Marsz Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Marsz przejdzie
ulicami Danuty Siedzikówny „Inki” (dawna ul. Matuszewskiego), ul. Żeromskiego, generała Andersa do ul.
św. Anny nr 34 gdzie w bramie dawnej siedziby Urzędu

Bezpieczeństwa w Brzezinach zostaną zapalone kolejne znicze. Przypomnijmy,
że w Urzędzie Bezpieczeństwa w Brzezinach przetrzymywano, nie tylko żołnierzy
polskiego podziemia, ale także rolników, którzy nie byli
w stanie odprowadzać wysokich kontyngentów. Urząd
ten był dwukrotnie atakowany we wrześniu 1945 roku
przez oddział Pawła Roszaka
oraz w maju 1946 roku przez
kilka połączonych oddziałów
z okolic Tomaszowa Mazowieckiego. Niestety obydwie
próby były bezskuteczne.
Następnie uczestnicy obchodów przejdą ul. św. Anny

i Reformacką pod pomnik
marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przed tablicą upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej zostaną złożone kwiaty i znicze. Ostatnim
punktem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych będzie
uroczysta msza św. w intencji żołnierzy wyklętych,
która rozpocznie się o godz.
11.30 w kościele parafialnym
pw. św. Franciszka z Asyżu
w Brzezinach.
Swój udział potwierdzili brzezińscy harcerze oraz
przedstawiciele Związku
Strzeleckiego „Strzelec”.

 GK
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Ferie zimowe w Brzezinach

P

odczas dwutygodniowej przerwy w nauce uczniowie
brzezińskich szkół mogli skorzystać z oferty Centrum Promocji i Kultury oraz innych jednostek kultury które wzajemnie uzupełniały ofertę dla dzieci.

Centrum Promocji i Kultury zorganizowało warsztaty
tematyczne: plastyczne, wokalno-logopedyczne, zajęcia
o bezpieczeństwie, warsztaty
dietetyczne. Dzieci przygotowywały stroje oraz zimowy bal karnawałowy. Udział
w zajęciach wzięło około 120
młodych brzezinian.
Pierwszego dnia dzieci
wykonywały prace plastyczne o tematyce zimowej. Patrycja Lewy z CPiK pokazała
uczestnikom różne techniki
– wydzieranki, prace klejone, prace malowane farbami,
postaci z bajek wykonane za
pomocą elementów tekturowych czy kolorowanki. Efekty można podziwiać w siedzibie Centrum do końca lutego.
Podczas spotkania z Agatą Ostrowską z Teatru Muzycznego w Łodzi dzieci,
w formie zabawy, uczyły się
poprawnego wymawiania
zgłosek „sz”, „cz”, czyli tych,
które zazwyczaj sprawiają
najwięcej problemów. Poza
tym zajęcia były przepełnione zabawami wokalno-ruchowymi.
W ramach zajęć o bezpieczeństwie Centrum odwiedzili z prelekcją strażacy z Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej w Brzezinach. Zaprezentowali wyposażenie samochodu, który
wykorzystują w różnego rodzaju akcjach ratowniczych,
m.in. pożarach czy wypadkach samochodowych. Strażacy zademonstrowali dzieciom, jak wygląda pomoc
poszkodowanym i przede
wszystkich przypomnieli, że
podczas wypoczynku najważniejsze jest bezpieczeństwo.
W sali Centrum na młodych brzezinian czekały

kolejne atrakcje. Dzięki
współpracy ze Związkiem
Strzeleckim „Strzelec” i uczniami z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach, dzieci mogły obejrzeć pokazy
pierwszej pomocy. Była to
okazja do nauki, jak reagować w momencie wypadku,
jak udzielać pierwszej pomocy, co wtedy zrobić i jakie
czynności należy wykonać.
Ponadto uczniowie z klasy mundurowej zaprezentowali elementy musztry. Tego
dnia Centrum odwiedziły również dzieci i młodzież
ze świetlicy środowiskowej
„Świetlik”.
W drugim tygodniu ferii
Centrum przygotowało warsztaty z dietetykiem. Anna
Zielińska wyjaśniała dzieciom zasady zdrowego odżywiania i tłumaczyła, jakie zagrożenie dla zdrowia niesie
jedzenie fast foodów i nadmiar słodyczy. Uczestnicy
samodzielnie wykonali piramidy żywieniowe przedstawiając w swoich pracach zasady zdrowego odżywiania.
Kolejnego dnia dzieci przygotowywały się do wielkiego
finału ferii. Pod okiem Grażyny Bosiackiej wykonywały ozdoby i stroje karnawałowe. Radość z samodzielnej
pracy i efekt pomysłowego
zastosowania materiałów takich, jak bibuła czy zwykły
brystol były ogromne.
Przygotowane kolorowe spódnice, maski, kwiaty
i peleryny posłużyły podczas
zimowego balu karnawałowego. Finałem ferii w Centrum był bal przebierańców.
Dla uczestników przygotowano także konkursy, m.in.
plastyczny i taneczny oraz
słodki poczęstunek. W miłej atmosferze C entrum

zakończyło czas ferii wspólnie z małymi mieszkańcami
miasta i regionu.
W Muzeum Regionalnym
w Brzezinach podczas ferii odbywały się także warsztaty. Na zajęciach z robotyki prowadzonych przez
Waldemara Wykę przedstawiciela Łódzkiej Szkoły Robotyki, mali adepci programowania musieli odnaleźć
elementy statku kosmicznego, aby udzielić pomocy małemu kosmicie. Kolejnymi
zajęciami w muzeum były
wypieki kruchych ciasteczek
oraz warsztaty o podstawach
fotografii. Poprowadziła je
Bogusława Tyralska. Nie zabrakło odniesienia do historii Brzezin. Dyrektor Paweł
Zybała przedstawiając historię Brzezin, przypomniał, że
mąż Izabeli Lasockiej, Michał Kleofas Ogiński skomponował poloneza „Pożegnanie ojczyzny” i nie wyklucza się, że jest także autorem
melodii do hymnu Polski,
do którego słowa napisał Józef Wybicki. Tegoroczne ferie wypadały w okresie karnawałowym, dlatego dzieci
podczas dwóch warsztatów
krawieckich własnoręcznie
przygotowywały stroje karnawałowe, czyli maski i peleryny.
Feryjną ofertę przygotowało także Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.
Każdy młody mieszkaniec
Brzezin, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej raz
dziennie w godzinach od
10.00 do 16.30 mógł skorzystać z półtoragodzinnego
bezpłatnego wejścia na basen. Oferta skierowana była
także do brzezińskich przedszkolaków na podstawie list
przekazanych przez przedszkola. Z takiej aktywnej formy spędzania wolnego czasu
skorzystało ponad 240 dzieci
z Brzezin oraz 54 mieszkańców gminy Brzeziny.

 GK, JLB
FOT. GRZEGORZ KOZIEŁ

Reklama

AGENCJA
DETEKTYWISTYCZNA
CZAPNIK & PARTNERZY

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

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

23/I/2018

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

17/VIII/2017

ODSZKODOWANIA,
POWYPADKOWE
WINDYKACJA,
NALEŻNOŚCI
WSZELKIE SPRAWY,
MAJĄTKOWE

ZOBACZ WIĘCEJ:

Uczestnicy warsztatów krawieckich w uszytych przez siebie strojach karnawałowych

Zajęcia plastyczne były jedną z atrakcji ferii

Bal karnawałowy w CPiK
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Wspieranie dzieci z rodzin zastępczych

P

odopieczni z rodzin zastępczych, mający trudności
w szkole, będą mogli skorzystać z korepetycji,
kursów komputerowych oraz pomocy psychologa.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
przygotowało projekt „Dobry start w dorosłość”.
Na terenie powiatu brzezińskiego funkcjonują trzydzieści trzy rodziny zastępcze, w tym dwa rodzinne
domy dziecka. Aby ułatwić
ich wychowankom wejście
w dojrzałe życie Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
przygotowało projekt „Dobry start w dorosłość”. Przedsięwzięcie współfinansowane
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Jak wyjaśnia koordynator projektu – Małgorzata Szubert „Naszą misją jest
wspieranie rodzinnych form
pieczy zastępczej, a projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez opiekunów i w ychowanków.
Wy c h ow a n k ow i e m aj ą cy trudności w szkole mogą
skorzystać m.in. korepetycji z wybranych przez siebie
przedmiotów”. Przewidywane działania w ramach projektu obejmują między innymi: kurs programowania

dla dzieci, korepetycje z wybranych przedmiotów, kurs
podstaw obsługi komputera, kurs języka angielskiego, kurs prawa jazdy kat. B.
Oprócz tego są również warsztaty kompetencji społecznych, siedmiodniowy wyjazd
wakacyjny połączony z treningiem umiejętności społecznych. Dodatkowo, prowadzone jest poradnictwo
w ramach Punktu Wsparcia, gdzie dyżurują: pedagog,
psycholog i psychoterapeuta.
Projekt przeznaczony jest dla
40 młodych osób w wieku od
6 do 25 lat, a czas jego trwania przewidziano od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r.
Proponowane formy
wsparcia i pomocy ułatwiają
wejście wychowanków w dorosłe życie, podobnie jak
sama idea rodzinnej pieczy
zastępczej. Zdaniem Magdaleny Adamskiej dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, forma opieki zastępczej zapewnia zindywidualizowaną opiekę, co
tworzy namiastkę prawdzi-

Kadra projektu „Dobry start w dorosłość”. Fot. Aneta Pawlak
wego domu. „W przyszłości chcielibyśmy zupełnie
odejść od opieki instytucjonalnej na rzecz rodzinnej
pieczy zastępczej, dlatego
permanentnie poszukujemy
kandydatów na rodziny zastępcze: zawodowe i niezawodowe, jak również na rodziny pomocowe” – dodaje
Magdalena Adamska.
Obecnie w rodzinach zastępczych na terenie powiatu brzezińskiego mieszka 64
wychowanków. A ponieważ
kolejne młode osoby oczekują takiej formy pomocy

potrzebne są kolejne rodziny
zastępcze. Kandydatami do
pełnienia takiej roli, zgodnie
z ustawą o wspieraniu rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej, mogą zostać:
- d orośli obywatele polscy,
zamieszkujący na stałe na
terenie Polski,
- korzystający z pełni praw
obywatelskich, cywilnych
i rodzicielskich,
- bez przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- p osiadający odpowiednie
warunki mieszkaniowe,

Do klasztoru przybyły relikwie
Błogosławiony ojciec Rafał żył na przełomie XVII
i XVIII wieku. Został beatyfikowany w 1991 r. przez
Ojca Św. Jana Pawła II. Zakonnik przez wiele lat mieszkał w pobliskim Sanktuarium
w Łagiewnikach, którego jest
drugim, obok św. Antoniego, patronem. Tam też został pochowany w podziemiach kościoła i przez dwa
stulecia odbierał cześć – jak
można przeczytać w wydawnictwie tego klasztoru. Praca
duszpasterska o. Rafała polegała przede wszystkim na
głoszeniu słowa Bożego i posłudze sakramentu pokuty.
Urokiem swojej prostoty wywierał duży wpływ na słuchaczy, podnosił na duchu.

Był chętnie słuchany. Zasłynął jako niezwykły spowiednik oraz człowiek miłosierny,
który opiekował się biednymi, „udzielając im żywności i odzienia, ale także stając się ich opiekunem duchowym”. U współczesnych
mu ludzi zasłużył sobie tym,
na miano „biskupa dziadowskiego”. Oprócz Łagiewnik,
Rafał Chyliński pracował też
w klasztorach w Radziejowie
Podlaskim, Obornikach, Radziejowie, Pyzdrach, Bagrowie koło Środy, Kaliszu, Warszawie, Gnieźnie, Pszczewie,
Poznaniu i Warce.
Na 300-lecie jego święceń
kapłańskich został ufundowany relikwiarz będący obecnie własnością regionalnego

oddziału Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich, którego
jest patronem, i to z inicjatywy tej wspólnoty wędruje po
regionie łódzkim. Do Brzezin relikwie przybyły z Bedonia, a później powędrują do
Włocławka. W sumie takich
wspólnot w regionie jest bowiem ponad dwadzieścia.
Obecnie relikwiarz wędruje po franciszkańskich rodzinach, a do brzezińskiego klasztoru wróci 25. lutego, gdzie przez kilka dni
wierni będą mogli się jeszcze przy nim modlić. Po tej
pielgrzymce po regionie relikwiarz spocznie w łódzkim
klasztorze o. Maksymiliana
Marii Kolbego.

 TG

FOT. TOMASZ GUZEK



Relikwie bł. o. Rafała Chylińskiego od 28 stycznia br. przebywają w parafii pw. św.
Franciszka z Asyżu. Do Brzezin trafiły z Bedonia, a kolejnym miejscem, gdzie będą
przekazane jest Włocławek.

- p osiadający stałe źródło
dochodów,
- osoby, które otrzymają pozytywną opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej.
„Bycie rodziną zastępczą
to zadanie trudne i odpowiedzialne, ale równocześnie stanowiące źródło satysfakcji i dumy. To szansa, by
odmienić los dziecka i podarować mu drugi dom” – tak
na swojej stronie internetowej zachęca kandydatów na
rodziny zastępcze Starostwo
Powiatowe w Brzezinach

www.powiat-brzeziny.pl.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje
też kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny pomocowej,
która w trakcie nieobecności lub choroby rodziców zastępczych będzie sprawować
pieczę nad umieszczonymi pod ich opieką dziećmi.
Dzięki temu rodzice zastępczy będą mogli np. wyjechać
na rehabilitację lub na urlop.
Taką rolę może pełnić:
- rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
- małżonkowie lub osoba samotna, przeszkoleni do
pełnienia funkcji rodziny
zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub
rodziny przysposabiającej.

 TG
Osoby zainteresowane
pełnieniem tych funkcji
mogą zgłaszać się do
Małgorzaty Szubert
z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
pod numerem
tel. 46 874-21-68.
Informacje o rodzinnej
pieczy zastępczej można
także znaleźć na stronie
internetowej PCPR:
www.pcpr-brzeziny.pl
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gmina

Brzeziny

Nowe oświetlenie uliczne

M

ieszkańcy Małczewa, Adamowa i Jordanowa
mają powód do zadowolenia. Od niedawna
mogą cieszyć się oświetleniem ulicznym.
Z pewnością wpływa to na wzrost poczucia
bezpieczeństwa, podczas powrotu do domu szczególnie
w zimowe wieczory.

objęte było wykonanie kablowej sieci oświetlenia ulicznego, instalacji niskiego napięcia na odcinku o długości 1,5 km, zamontowanie
35 sztuk stalowych słupów
oraz zamontowanie 35 sztuk
opraw ledowego oświetlenia
ulicznego.
Trzecią cześć zadania stanowiło wykonanie obwodu LO2, czyli oświetlenia
na odcinku od Adamowa do
Jordanowa. Kompleksowe

Budowa oczyszczalni



Na terenie gminy Brzeziny 7 lutego rozpoczęła się

budowa przydomowych oczyszczalni. W tej edycji
powstanie ich blisko dziewięćdziesiąt. W minionych
latach wybudowano ich już około 300.

Budowa oczyszczalni jest
możliwa dzięki dotacji ze
środków unijnych w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” w kategorii „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wszystko to w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Umowę o dofinansowanie oczyszczalni z zarządem
województwa łódzkiego wójt
Barbara Hojnacka podpisała jeszcze w wakacje. Przy



prace ob ejmowały również wykonanie kablowej
sieci oświetlenia ulicznego, instalacji niskiego napięcia na odcinku o długości około 1,1 km, montaż 25

sztuk słupów stalowych oraz
25 sztuk opraw ledowego
oświetlenia ulicznego.
W sumie całkowita wartość inwestycji wyniosła
około 370 tys zł. 
 TG

opracowywaniu dokumentacji w każdym z gospodarstw,
w któr ych mają powstać
nowe tego typu obiekty, muszą być przeprowadzone badania geologiczne. Sama budowa oczyszczalni ma zakończyć się do 30 kwietnia.
Korzystając z tych samych
środków gmina Brzeziny zrealizuje także przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Teodorów oraz
budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdanka. Powyższe działania prowadzone są
w ramach operacji mającej na
celu uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na

terenie gminy Brzeziny. Wartość dofinansowania kształtuje się tu na poziomie 1 mln 50
tys., a cała wartość kontraktu
to ponad 2 mln złotych.
W tym roku zaplanowano
również instalację 273 kolektorów i 16 pieców na biomasę.
Projekt gminy Brzeziny
obejmujący montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w prywatnych posesjach
znalazł się na 5 miejscu uzyskując w ocenie merytorycznej 91.57%, punktów. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to ponad 4 mln
zł, a zawarta w tym wniosku
kwota dofinansowania wynosi ponad 3,2 mln zł.
 TG

W świetlicy w Jordanowie 10 lutego spotkali się

mieszkańcy Eufeminowa, by świętować zakończenie
karnawału.

Organizatorem tego spotkania było Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich
z Eufeminowa, któremu już
od 6 lat przewodniczy radna gminna – Regina Frankowska. Bal karnawałowy to
nowa inicjatywa pani Frankowskiej, ponieważ wcześniej koło nie organizowało
takich imprez. Na balu bawiły się 42 osoby, z których
część postanowiła uczcić
karnawał ciekawym przebraniem. Do stołu podano dwa
dania gorące, nie zabrakło
też sałatek i wędlin. O muzykę tego wieczoru zadbał didżej, który dla mieszkańców
Eufeminowa wybierał głównie dawne i nowe przeboje disco-polo. Zabawa była
wspaniała, o czym może

świadczyć fakt, że uczestnicy bawili się aż do wczesnych
godzin rannych.
Tradycyjnie Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich
z Eufeminowa, które obecnie skupia 16 osób, organizuje też jesienią Święto Pieczonego Ziemniaka, w styczniu
spotkanie opłatkowe, a na
wiosnę święcenie pól. Ksiądz
z parafii pw. Matki Boskiej
Królowej Polski w Bedoniu,
wzorem dawnych lat objeżdża wtedy pola, święcąc je
z pojazdu konnego, a następnie uczestnicy uroczystości
spotykają się na zabawie integracyjnej. KGW w Eufeminowie już teraz zaprasza na
to wydarzenie, które w tym
roku zostało zaplanowane na
dzień 19 maja. 
 TG

FOT. ToMASZ GUZEK

Inwestycja związana z now ym oświetleniem była
oczekiwana od dawna. Zadanie budowy sieci podzielono na trzy etapy. Pierwsza część przedsięwzięcia
obejmowała wykonanie rozdzielni oświetlenia ulicznego. Kolejny etapem były prace przy oświetleniu obwodu LO1, czyli na odcinku od
granicy z miastem Brzeziny w kierunku wsi Adamów.
Szerokim zakresem prac

Zakończenie karnawału
w Eufeminowie

Reklama

ZŁOMOWANIE
SAMOCHODÓW
tel. 736 147 889

23/XI/2017

15/I/2013

1/I/2011

11/I/2018

- zaświadczenia o złomowaniu
- zwrot OC
- odbiór auto lawetą gratis
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Karnawał u seniorów

C

złonkowie Brzezińskiego Klubu Seniora „Młodzi Duchem” spotkali się 9 lutego
w Centrum Promocji i Kultury na karnawałowym balu przebierańców. To był
prawdziwy przegląd postaci z różnych krajów i epok. Pierwsza taka zabawa miała
miejsce w ubiegłym roku.

Na karnawałowej zabawie
nie mogło zabraknąć konkursu na najlepsze przebranie. W kategorii par wygrali
murgrabia z hrabiną, drugie
miejsce przypadło księdzu
i zakonnicy, a trzecie parze
góralskiej. W kategorii indywidualnej pierwsze miejsce
zajął klaun, drugie – wróżka,
a trzecie – Hiszpanka.
Wśród dań podanych do
stołu znalazły się między innymi m.in. barszczyk czerwony, żur z pulpetami mięsnymi, ptysie nadziewane
pieczarkami oraz krokiety
i paszteciki. O właściwy repertuar zadbał zespół „Zbyszek i Mirka” z Łodzi, który
grał też muzykę adekwatną
do charakteru poprzebieranych balowiczów. Były więc
zarówno tradycyjne utwory taneczne, jak i przyśpiewki góralskie, czy też piosenki
hiszpańskie. Zabawa trwała
w sumie od godziny 19.00 do
1.00 w nocy.
Uczestnikom balu karnawałowego z pewnością
przydały się lekcje tańca, jakie stowarzyszenie „Młodzi Duchem” organizuje

w poniedziałki. A to nie wyczerpuje atrakcyjnych propozycji Klubu Seniora.
W środy odbywają się
spotkania tematyczne, kulinarne, z rękodzieła artystycznego oraz z cyklu zdrowie
i uroda, w czwartki organizowane są zajęcia aerobowo-taneczne, a w piątek spotyka
się chór.
Członkowie Brzezińskiego
Klubu Seniora „Młodzi Duchem” przygotowują się też
do marcowych obchodów
Dnia Kobiet, które postanowili połączyć w jedną uroczystość z Dniem Mężczyzn.
10 lutego w zabawie karnawałowej organizowanej przez
oddział rejonowy w Brzezinach Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczestniczyło ponad 60 osób. Zabawa rozpoczęła się o godz. 18.00 i trwała nieprzerwanie do 2.00 nad
ranem. W wir tańca sprawdzonymi przebojami porwał
uczestników Pan Tomek, którego nie trzeba przedstawiać
stałym bywalcem zabaw organizowanych w brzezińskim
„Smakoszu”. Organizatorzy

zapewnili dwa dania ciepłe, zimne przekąski i napoje kawę i herbatę. Jak przystało na ostatki, nie mogło oczywiście zabraknąć pączków.
To wystarczyło brzezińskim
emerytom i sympatykom
związku, aby w doskonały
sposób pożegnać karnawał.
Zabawa to nie jedyne pomysły na miłe spędzenie
wolnego czasu. Już 22 marca grupa brzezińskich emerytów wyjeżdża na wycieczkę do Warszawy. W programie znalazła się m.in. wizyta
w gmachu Sejmu i zwiedzanie Belwederu lub budynku Telewizji Polskiej przy ul.
Woronicza. Jednak krajowe
wyjazdy brzezińskim emerytom nie wystarczają i dlatego po zwiedzaniu przygranicznych terenów Niemiec,
Czech i Szwecji postanowili
wyjechać nieco dalej.
27 lutego kilkuosobowa
grupa wylatuje na 8-dniową wycieczkę do Emiratów
Arabskich i Dubaju. Po 6
dniach objazdu ostatnie dwa
dni spędzą na zwiedzaniu samego Dubaju.   TG, GK
FOT. Grzegorz KOZIEŁ

Drzwi otwarte w brzezińskich podstawówkach
Wybór szkoły to dla rodziców małego, przyszłego ucznia, sprawa bardzo poważna.
Dziecko pozostanie w placówce przez następne lata
i dlatego ta decyzja musi być
przemyślana. Przed jej podjęciem warto więc przyjrzeć się proponowanej ofercie edukacyjnej. Temu celowi mogą służyć dni otwarte
czy jak kto woli drzwi otwarte szkół. Są okazją, aby rodzice wraz z dziećmi mogli
zwiedzić szkołę, spotkać się
z nauczycielami, zobaczyć
zaplecze szkoły i decydować
o przyszłości dziecka.
Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 3 w Brzezinach przy ul. Bohaterów
Warszawy 4 odbędzie się

1 marca o godz. 16.00. Dyrektor i cała społeczność
szkoły zapraszają rodziców
dzieci 5-, 6-, i 7-letnich, wraz
z przyszłymi uczniami oddziału przedszkolnego i klasy I na prezentację szkoły.
Podczas dnia otwartego zaplanowano występy uczniów
klasy pierwszej i oddziałów
gimnazjalnych, zabawy integracyjne, pokaz sprawności
pierwszaka, prezentację kącika plastycznego, językowego, matematycznego, a także
harcerskich pląsów.
7 marca swoje drzwi dla
rodziców i dzieci 6-letnich
i 7-letnich otwiera Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza
17. Spotkanie informacyjne

rozpocznie się o godz. 17.00
w sali gimnastycznej szkoły.
W programie zaplanowano
zaprezentowanie rodzicom
i dzieciom oferty edukacyjno-wychowawczej placówki, atrakcje i niespodzianki dla dzieci, rozmowy z nauczycielami oraz zwiedzanie
szkoły.
Z kolei 9 marca o godz.
17.00 odbędzie dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr
1 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 21. Jak zapewniają
dyrektor i rada pedagogiczna, podczas dnia otwartego
chętnie odpowiedzą rodzicom na wszelkie pytania dotyczące oferty szkoły, programu oraz zajęć dodatkowych.

 GK

FOT.pixabay.com



Na przełomie lutego i marca rozpoczyna się rekrutacja od oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych. Szczegółowy harmonogram
naboru dostępny jest w szkołach oraz na stronach internetowych szkół.
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Zapraszamy na wyjątkowy koncert

W

AUTOPROMOCJA

Dniu Kobiet, panie otrzymują nie tylko życzenia, kwiaty i upominki.
Prezentem dla mieszkanek Brzezin będzie koncert Anny i Romualda
Spychalskich zorganizowany przez CPiK pod Patronatem Burmistrza. A to
nie jedyna impreza z tej okazji.
zarówno polskiej jak i zagranicznej. Szczególnie upodobali sobie hity Andrea Bocellego, Celine Dion, Franka
Sinatry, Elvisa Presleya, Michaela Buble, Whitney Houston oraz szlagiery z lat 50’,
60’ i 70’. W koncercie 8 marca w Urzędzie Miasta Brzeziny zatytułowanym „Wielka
Sława to Żart” Annie i Romualdowi Spychalskim towarzyszyć będą Anna Cymmerman i Dariusz Pietrzykowski.
W sobotę 10 marca
o godz. 15.00 także sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Brzeziny rozpocznie się impreza dla pań organizowana
przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oddział rejonowy w Brzezinach. W programie wystąpi
zespół wokalno-instrumentalny „Brzezinianki” oraz zespół „Na piątkę” z Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.
Z kolei w niedzielę 11 marca o godz. 17.00 na spotkanie z okazji Dnia Kobiet zaprasza panie Stowarzyszenie

Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej. Imprezę już tradycyjnie wspierają burmistrz
Brzezin Marcin Pluta i starosta brzeziński Edmund Kotecki. W programie przewidziano występ uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3
w Brzezinach. Pierwszoklasiści i uczniowie oddziałów
gimnazjalnych w zabawny
sposób w programie słowno-muzycznym przedstawią
literacką wersję historii kobiet. Wśród występujących
nie zabraknie absolwentów
szkoły Konrada Markiewicza i Emilii Dziubek. Drugą część niedzielnego spotkania wypełni orkiestra dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach i Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
z Dzierżąznej, które poprowadzi kapelmistrz Radosław Szymczyk. Jak zapewnia prezes stowarzyszenia
dla każdej z Pań uczestniczącej w spotkaniu przygotowany jest upominek.

 GK

FOT.pixabay.com

W tym roku obchody Dnia
Kobiet rozpoczną się 8 marca o godz. 17.30. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta
odbędzie się koncert wybitnych artystów scen polskich
Anny i Romualda Spychalskich. Artyści wykonują
znane utwory w autorskich
aranżacjach. Współpracują z wieloma wybitnymi dyrygentami, czego owocem są
wydarzenia muzyczne, z których najważniejsze to udział
w Europejskim Festiwalu
im. Jana Kiepury w Krynicy
oraz w "Przystankach Europejskiego Festiwalu im. Jana
Kiepury”, koncerty z towarzyszeniem Orkiestry Straussowskiej „Obligato”, widowiska muzyczne z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii
Zabrzańskiej, a także koncerty pod batutą Jerzego Salwarowskiego, Mirosława
Jacka Błaszczyka, Łukasza
Borowicza oraz Artura Komorowskiego. Oprócz repertuaru operetkowego, wykonują utwory z gatunku muzyki filmowej i rozrywkowej

Reklama

ALEXANDER-MED.

5/II/2018

21/IX/2017

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

pellet – wysokiej jakości firmy „STELMET”
kostka, orzech, ekogroszek, miał,
brykiet kominkowy REKORD, brykiet drzewny,
Brzeziny, PAPROTNIA 30,
tel. 691 485 027

Wszystko dla domu i auta
• pranie tapicerek, dywanów, sprzątanie i kosmetyka wnętrz
• woskowanie, przygotowywanie aut do sprzedaży
• mycie okien, czyszczenie pianą
20/I/2018

1/I/2018

22/X/2017

20/IX/2017

Just-Car

795 449 085; 735 029 088
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Orkiestra strażaków ma własną salę prób
Remont pomieszczenia rozpoczął się w październiku
ubiegłego roku. Prace polegały przede wszystkim na
zerwaniu starej tapety, obniżeniu sufitu zdemontowaniu drewnianej podłogi,
położeniu nowej wykładziny, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie drzwi
wejściowych oraz to, co najważniejsze, czyli pokryciu
ścian i sufitu specjalną pianką wytłumiającą. Pianka ta
zapewnia odpowiednią akustykę – mówi Piotr Dębski
prezes OSP Brzeziny. Koszt
remontu wyniósł około 5200
złotych i poniesiony został
wyłącznie na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych. Część środków pochodziła z odpisu uzyskanego

z 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych przekazanego dla OSP Brzeziny, część
od darczyńców oraz z dodatkowych składek członkowskich. Pozostałą część pokryto ze środków własnych
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Całość prac związana z wyremontowaniem pomieszczenia wykonana została społecznie przez członków orkiestry. Koszt wykonanych
społecznie prac można oszacować na ok. 4 tys. złotych.
Remont nie byłby możliwy
bez wydatnej pomocy członków wspierających: Haliny Szczepaniak, Franciszka
Pastusiaka, Krzysztofa Wiśniewskiego, Romana Czajki, jak również bez zaangażowania druhów: Mieczysława
Baruckiego, Erwina Rosika,

FOT. Grzegorz KOZIEŁ

C

z łonkowie orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brzezinach mają nową salę prób. Mieści się ona
w strażnicy w pomieszczeniu po zlikwidowanym
sklepie. Koszt materiałów budowlanych wyniósł
ponad 5 tys. zł, a prace remontowe wykonali
społecznie członkowie orkiestry.

Konrada Musiała, Kamila
Wiaderka, Piotra Dębskiego
oraz Krzysztofa Stempniewskiego.
„Pomieszczenia doskonale nadają się do prowadzenie
prób niewielkiej orkiestry,
gdyż może pomieścić ok. 20
osób, a zamontowania pianka
sprawia, że słyszę każdą fałszywie zagraną nutę – mówi

prowadzący orkiestrę kapelmistrz Radosław Szymczyk.
Obecnie brzezińska orkiestra liczy kilkunastu orkiestrantów, a pięcioro nowych ćwiczy, aby rozpocząć
grę w orkiestrze (4 uczy się
na saksofonie, a 1 na waltorni). Próby orkiestry odbywają się w każdy poniedziałek
o godz. 19.00 i trwają ok. 2

godzin. Natomiast lekcje indywidualne najczęściej odbywają się w czwartki. Szczególnie mile widziane są osoby zainteresowane graniem
w orkiestrze.
Orkiestra dęta OSP Brzeziny ma bardzo długą i piękną historię. Powstała w 1905
roku, a w latach świetności liczyła kilkadziesiąt osób.

Jej wieloletnim dyrygentem był Mieczysław Królikowski – Honorowy Obywatel Brzezin. Z kolei członkowi orkiestr y Jerzemu
Królikowskiemu, Brzeziny
zawdzięczają hejnał, który
codziennie w południe rozbrzmiewa z syreny zamontowanej na dachu brzezińskiej
remizy.
Obecnie brzezińska orkiestra wspomaga się orkiestrą
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji z Dzierżąznej, które kapelmistrz Radosław Szymczyk
scala na koncerty w jedną całość. Dzięki temu każdy występ wypada wspaniale, co można było zauważyć
podczas ostatniego koncertu kolęd 6 stycznia w kościele
pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Najbliższy koncert orkiestry odbędzie się w niedzielę 11 marca
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny z okazji
Dnia Kobiet.
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Czerwcowe atrakcje dla brzezinian



Przedostatni weekend czerwca zapowiada się dla
mieszkańców Brzezin niezwykle interesująco. Przez
trzy kolejne dni od piątku do niedzieli wypełnią go
wspaniałe występy znanych gwiazd.

Na piątek 22. czerwca zaplanowano na deskach sceny plenerowej w Muzeum
Regionalnym w Brzezinach,
przedstawienie pt. „Dobry
wojak Szwejk idzie na wojnę”
Jaroslava Haška. Oczywiście
w roli tytułowej wystąpi Zbigniew Zamachowski. Spektakl zapowiada się wyjątkowo, ponieważ w opinii wielu krytyków teatralnych, rola
Józefa Szwejka została wprost
napisana dla tego aktora.
W sobotę 23. czerwca, tradycyjnie w wigilię św. Jana,
dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach planuje
zorganizowanie plenerowej
imprezy połączonej z puszczaniem wianków na wodzie. Ta najważniejsza część
związana z obchodami nocy
świętojańskiej może się odbyć w pobliskim parku miejskim. Oczywiście do parku tego dnia powrócą kajaki
i rower wodny. Natomiast na
muzealnej scenie planowany

jest występ zespołu „Dzikie
jabłka” grupy łączącej polski
folk z muzyką afrykańską.
Na niedzielę 24 czerwca w parku miejskim zaplanowane są tegoroczne Dni
Brzezin. Z uwagi na mecz
Polski z Kolumbią organizatorzy tegorocznego święta
miasta czynią starania zmierzające do utworzenia w parku strefy kibica. Na razie nie
wiadomo jeszcze na jakich
warunkach Telewizja Polska
będzie udzielała zgody na
publiczną transmisję meczu
w strefie kibica, ale z pewnością strefa powstanie, aby
umożliwić kibicom obejrzenie meczu na dużym ekranie i w doskonałym towarzystwie. Imprezę poprowadzi
Dawid Saj. Drugą część święta miasta wypełnią występy
artystów.
Zgodnie z wolą mieszkańców, gwiazdą tegorocznego
święta będzie zespół AFROMENTAL, który zwyciężył

Afromental. Od lewej: Wojciech Łozowski, Aleksander Milwiw-Baron, Grzegorz Dziamka, Wojciech Witczak, Bartosz Śniadecki, Tomasz Lach.
(Tomasz Torres missing.) Fot. Daniel KruczyŃski/WIKIPEDIA
w plebiscycie na Facebooku,
uzyskując w głosowaniu 814
głosów. Koncert jest już zakontraktowany i artyści wystąpią po meczu Polska-Kolumbia, który rozpocznie się

o godz. 20.00. Z kolei gwiazdą, która zaśpiewa przed
meczem, będzie Anita Lipnicka z zespołem, mająca
Brzezinach duże grono fanów.

W trakcie trzydniowych
obchodów nie zabraknie
występu strażackiej orkiestry dętej z Brzezin, dzieci
z Centrum Promocji i Kultury, a być może także wystąpi

gwiazda disco polo Iness Aneta Działak, która bardzo
spodobała się widzom podczas koncertu na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. 
 GK
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Za nami brzezińskie ostatki

O

statni dzień karnawału społeczność Brzezin spędza
zwykle na zabawie i żartach. Nie inaczej było w tym
roku. W Brzezinach ta ostatkowa zabawa obchodzona we wtorek ma nawet swoją nazwę – Bogusy.

Najchętniej w tę brzezińską
tradycję wpisują się uczniowie szkół. W Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach,
w klasach edukacji wczesnoszkolnej postawiono na
dowolność, czyli ostatkowy
miszmasz. W klasach starszych obowiązywała konkretna stylizacja. Uczniowie
klas czwartych wcielili się
w zwierzęta, jaskiniowców
i piratów, klasy piąte paradowały po szkole reprezentując
mieszkańców różnych kontynentów, klasy szóste przyszły przebrane za cyrkowców, a siódmoklasiści stli się
bohaterami bajek i filmów.
Rada pedagogiczna objawiła
się uczniom w strojach olimpijskich bogów. Dyrektor
Zbigniew Zieliński przybrał
strój Zeusa. Było kolorowo,
oryginalnie, a uczniom i nauczycielom pozazdrościć
można było pomysłowości
i doskonałego poczucia humoru.
W Szkole Podstawowej nr
2 od samego rana korytarze
szkolne zapełniły się prze-

branymi uczniami. To był
swoisty korowód Bogusów,
których jedynym ograniczeniem była pomysłowość
uczniów. Do południa odbył się konkurs na najlepiej
przebranego Bogusa. Autorzy najciekawszych przebrań
otrzymali w nagrodę słodycze. Po południu odbyła się
ostatkowo-walentynkowa
dyskoteka. Podczas zabawy
wręczana była poczta walentynkowa. Niektórzy szczęśliwcy otrzymywali nawet po
kilkanaście kart walentynkowych.
Bal przebierańców zorganizowali również członkowie i sympatycy brzezińskiego oddziału Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Ich bal
odbył się w stołówce „Smakosz”. Wśród balowiczów
można było zobaczyć między innymi szeryfa, pielęgniarkę, damę czy eleganta.
Także i tutaj zorganizowano
konkurs na najbardziej pomysłowe przebranie. Nagrodą w nim była czekolada. Bal

przebierańców zakończył się
punktualnie o północy wraz
z nastaniem czterdziestodniowego postu.
Zwieńczeniem brzezińskich Bogusów była plenerowa impreza organizowana przez Muzeum Regionalne w Brzezinach. Uczestnicy
Bogusów barwnym korowodem przeszli do pobliskiego
parku miejskiego, gdzie kuglarze z łódzkiej grupy Kot
– Zagalski dali pokaz swoich cyrkowych umiejętności. Jedni jeździli bicyklem,
inni chodzili na szczudłach,
a jeszcze inni żonglowali ledowymi światłami. Co odważniejsi uczestnicy imprezy mogli również spróbować
umiejętności jazdy na bicyklu, a nie było to łatwe.
Po przedstawieniu w parku dalsza część Bogusów odbyła się w ogrodzie muzealnym. Tu przed sceną kuglarze zaprezentowali kolejne
pokazy. Mimo mroźnej pogody, mydlane bańki cieszyły się sporym zainteresowaniem dzieci, podobnie jak
niezwykły pokaz plucia ogniem.
Na muzealnej scenie przeprowadzony został konkurs
na najlepiej przebranego du-

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1

żego i małego Bogusa. Do
rywalizacji na małego Bogusa zgłosiło się blisko 50
uczestników, których prezentacji dokonywał dyrektor
Paweł Zybała.
Jury w składzie przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki, Bogusława Tyralska z brzezińskiego
muzeum oraz Justyna Makaruk ostatecznie postanowili że statuetkę „Boguska”
ufundowaną przez burmistrza Miasta Brzeziny Mar-

cina Plutę otrzymał Patryk
Białoskórski, który przebrał
się za jaskiniowca. Drugie
miejsce zajął Kuba Tubilak
w przebraniu muszkietera,
a trzecie Kaja Soarek w stroju Indianki. Wyróżnienia
otrzymali: Bartek Wasielewski w przebraniu śmierci,
Szymon Pawłowski w stroju
rycerza, Oliwia Pietrzak jako
inżynier, siostry Inga i Wiktoria Dębskie wcielające się
w pirata i mima, Maja Gałęziewska w przebraniu cza-

rownicy, Szymon Michałus
– jaskiniowiec oraz Maria
i Martyna Makaruk.
W konkursie dla dorosłych zwyciężyła Aleksandra Duda przebrana za kotka lamparta, drugie miejsce
przypadło Arturowi Marusarzowi w stroju niedźwiadka spod Tatr, a trzecie Ewelinie Wasielewskiej w stroju brzezińskiego aniołka.
Zmarznięci uczestnicy Bogusów mogli rozgrzać się
przy ognisku. 
 GK
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w strojach karnawałowych

Zabawa w Szkole Podstawowej nr 2

Reklama

KANCELARIA PRAWNA

Radca Prawny TOMASZ KOS

USŁUGI KSERO * także kolor

Kancelaria czynna: pon.-pt. 10.00-18.00
Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym
dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W BRZEZINACH
ul. SIENKIEWICZA 10/12 pok. 011
ATRAKCYJNE CENY

autopromocja

10/XI/2017

ul. 11 Listopada 23, Koluszki
Kontakt: tel. +48 607 580 927
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Bal karnawałowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Kuglarze z łódzkiej grupy Kot-Zagalski

Pokaz ognia w muzealnym ogrodzie

Konkurs na najlepiej przebranego Bogusa

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2

Gwarantujemy
dobrą książkę i kawę

46 874 31 31 wew. 21
bis@cpik-brzeziny.com.pl

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

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121.)

Wójt Gminy Rogów

6/II/2018

12 marca 2018 r. godz. 17.00
Centrum Promocji
i Kultury w Brzezinach

USŁUGI BHP
I P.POŻ.

To miejsce
na Twoją
reklamę
5/I/2014

Zapraszamy
Spotkanie

Reklama

22/X/2017

AUTOPROMOCJA

11

informuje,
że od dn. 23 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Rogowie
oraz na stronie internetowej www.rogow.eu
zostanie wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Wójt Gminy
Daniel Kołada
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Więdłocha, Pawlicki i Państwo
Zamachowscy w Słoneczku

W

s obotę 17 lutego w Ośrodku Rehabilitacji „Słoneczko” prowadzonego przez
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym
Dzieciom” w Brzezinach na zaproszenie Zbigniewa Zamachowskiego, gościli
aktorzy Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki.

Sobotnia wizyta była wynikiem prośby jaką skierowali uczestnicy ośrodka do
Moniki i Zbigniewa Zamachowskich podczas spotkania niespełna trzy tygodnie
wcześniej. Kilka dni później Zbigniew Zamachowski
spotkał się z aktorami serialu
„W rytmie serca”, zapraszając
ich do Brzezin. W ten sposób
wymarzeni artyści znaleźli

się w brzezińskim „Słoneczku”. Na wstępie goście otrzymali drobne upominki wykonane przez niepełnosprawne
dzieci, a aktorzy odwdzięczyli
się słodyczami. W spotkaniu
uczestniczyli także burmistrz
Brzezin Marcin Pluta, starosta brzeziński Edmund Kotecki oraz Józefa Zamachowska – Fligiel i Mirosław Fligiel. Spotkanie rozpoczęło się

od przedstawienia gości przez
prezes stowarzyszenia Wiolettę Bartyzel. Agnieszka Więdłocha w 2009 roku ukończyła łódzką szkołę filmową.
Obecnie jest aktorką Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Antoni Pawlicki wywodzi
się z rodziny aktorskiej jest
synem operatora Tadeusza
Pawlickiego i wnukiem aktorki, Barbary Rachwalskiej.

Najbardziej znany jest z ról
w serialach „Na dobre i na
złe”, „Ojciec Mateusz”, „Czas
honoru” i „Komisarz Alex”.
Cieszę się, że wśród przyjaciół naszego miasta mamy
taką osobę, jak Zbigniew Zamachowski, na którego zawsze
możemy liczyć. Ten znakomity
aktor urodzony w Brzezinach
po raz kolejny udowodnił, że
zrobi wszystko, aby spełnić
marzenie niepełnosprawnych
dzieci z Brzezin. To za jego
sprawą stowarzyszenie gościło tak wspaniałych aktorów – i
jak obiecał Zbyszek – nie są to

ostatni aktorzy, którzy odwiedzili ten ośrodek – mówi burmistrz Marcin Pluta.
Ponad dwugodzinne spotkanie wypełniły pytania kierowane do aktorów przez
niepełnosprawnych uczestników ośrodka, zwiedzanie
przez nich placówki, podpisywanie zdjęć i pamiętników niepełnosprawnym dzieciom i ich opiekunom oraz
wspólne zdjęcia z aktorami.
Goście wspominali pierwsze swoje role, mówili o znaczeniu ukończenia szkoły
na przyszłą pracę w teatrze

Organizatorzy spotkania, państwo Zamachowscy z jednym z uczestników

Antoni Pawlicki chętnie pozował do zdjęć z podopiecznymi „Słoneczka”

Uśmiechy gościły na ustach wszystkich uczestników spotkania

Agnieszka Więdłocha z jednym ze swoich wiernych fanów

ZOBACZ WIĘCEJ:

i wykonywanym zawodzie
aktora. Goście, którzy przyjechali do Brzezin na zaproszenie Moniki i Zbigniewa Zamachowskich udowodnili, że
są sympatycznymi osobami,
które dla niepełnosprawnych
osób mogą zrobić wiele. Na
niepełnosprawnych dzieciach
i ich rodzicach odwiedziny
tak wspaniałych gości zrobiło wielkie wrażenie. Spotkanie upływało w bardzo miłej
atmosferze i często przerywane było wybuchami śmiechu.
Spotkanie zakończył słodki
poczęstunek.
 GK
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Spotkanie rozpoczęło się od opowieści zaproszonych aktorów

Pan Zamachowski z burmistrzem Marcinem Plutą i podopieczną ośrodka

Monika Zamachowska osobiście sprawdzała działanie sprzętu rehabilitacyjnego

Personel ośrodka opowiadał gościom o swojej pracy

Upominek dla Agnieszki Więdłochy wywołał u niej duże zaskoczenie

Prezentacja sprzętu prowadzona przez pracowników ośrodka
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Mieszane wyniki w lidze halowej

W

Koluszkach ruszyła finałowa faza rozgrywek
Halowej Ligi Piłki Nożnej. Na początku wszystkie
brzezińskie ekipy poniosły porażkę, a później
po komplet punktów sięgnęły: Start Brzeziny
i Misie, które w derbowym pojedynku pokonały Wybrzeże
Klatki Schodowej.
Dwunasta seria spotkań zakończyła się porażkami naszych drużyn. Zarówno Start,
Misie jak i Wybrzeże Klatki
Schodowej przegrały po 1:3.
Pogromcą Startu okazało się
Zdrowie Rogów. Dla brzezinian bramkę zdobył Waldemar Pabiniak, a dla rywali
dwukrotnie na listę strzelców
wpisał się Mateusz Lubczyński i raz Krystian Trzewikowski. Misie uległy Marianom po bramkach Mateusza
Mroczka, Michała Goździka

i Mateusza Skorzyckiego. Jedynego gola dla orlikowców
strzelił Michał Bartosiński.
Wybrzeże Klatki Schodowej
nie sprostało LKS Gałkówek. Najpierw dla drużyny
z Brzezin bramkę zdobył Mateusz Koralewski, a dla rywali: Bartłomiej Kacperski, Łukasz Cienkusz i Robert Racz.
W innych pojedynkach Sonata rozgromiła 10:0 Red Devils, Czerwone Diabły wygrały 2:0 z Pol-Hunem, a Wild
Cats przegrało 0:4 z ekipą

Piłkarze podczas przerwy meczu w Koluszkowskiej Lidze Halowej. Fot. Dawid Saj
Chłopaki Nie Płaczą. W 13.
kolejce Start zrehabilitował
się za ostatnią porażkę i 5:0
rozbił Red Devils, a Misie
w derbach Brzezin pokonały 5:1 Wybrzeże Klatki Schodowej. Wild Cats przegrał 2:3
z LKS Gałkówek, Czerwone
Diabły wygrały 3:1 ze Zdrowiem Rogów, Sonata pewnie

3:0 ograła Pol-Hun, a Chłopaki Nie Płaczą podzielili się
punktami z Marianami po remisie 1:1.
Do zakończenia halowych
zmagań zostały jeszcze trzy
kolejki. Wszystko wskazuje na to, że sprawa mistrzowskiego tytułu rozstrzygnie się
między Sonatą a Czerwonymi

Diabłami. Tylko teoretyczne szanse na pierwsze miejsce ma Start Brzeziny. Czarno-czerwonym pozostaje
praktycznie walka o obronę
trzeciego miejsca. Kolejne
brzezińskie drużyny w grupie aspirującej na dziewiątym miejscu Misie i na jedenastym Wybrzeże Klatki

Schodowej. W klasyfikacji
najlepszych strzelców nadal
przewodzi zawodnik Startu Brzeziny Maciej Borowski,
który do tej pory zdobył trzynaście goli. Kolejne spotkania
odbędą się w najbliższy weekend w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ulicy Ludowej 2 w Koluszkach.   DS

 CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Rewelacyjne sparingi piłkarzy Startu
szarpaninę z Kamilem Szymankiem. Arbiter nie miał
wyjścia i ukarał obu graczy
czerwonymi kartkami. Mimo
że był to tylko mecz kontrolny, w którym z reguły zastępuje się usuniętych piłkarzy nowymi graczami, sędzia
nie zezwolił na uzupełnienie składów. Moment chaosu w szeregach brzezinian
wykorzystali piątoligowcy. W 29. minucie golkipera Startu pokonał Piotr Baryła. Czarno-czerwoni odpowiedzieli zaraz po przerwie.
W 51. minucie gola na wagę
zwycięstwa strzelił Dariusz
Szymanek. Nasza drużyna

kończyła spotkanie w dziewiątkę. W 78. minucie w wyniku dwóch napomnień żółtą kartką boisko musiał opuścić grający trener Waldemar
Pabiniak. Nie wpłynęło to
jednak na końcowy rezultat i Start zasłużenie wygrał
swój pierwszy mecz kontrolny w tym okresie przygotowawczym 2:1.
Brzezinianie zagrali
w składzie: Jakub Miszkiewicz – zawodnik testowany,
Jarosław Janowski, Artur Pozdziej – Norbert Kowalski,
Robert Szubert, Waldemar
Pabiniak, Arkadiusz Łapka,
Paweł Swaczyna – Dariusz

Szymanek, Kamil Szymanek, na zmiany wchodzili:
Dominik Jedynak, Wojciech
Koperniak, Dawid Filipiński, Michał Ferdzyn, Marcin
Pietrzak, Filip Przybylski,
Konrad Markiewicz i Dawid
Krawczyk.
Drugie kontrolne starcie
odbyło się w ostatni weekend,
również na boisku ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie
Chojeńskiego Klubu Sportowego przy ulicy Kosynierów
Gdyńskich w Łodzi. Tym razem poprzeczka została podniesiona znacznie wyżej, ponieważ Start sprawdzał swoją formę z ósmą drużyną IV

ligi łódzkiej – MKP Boruta
Zgierz. W początkowej fazie
rywalizacji oba zespoły wzajemnie się badały, nie decydując się na atak. Zmieniło się to po kwadransie gry.
Jako pierwsi na prowadzenie wyszli zgierzanie. Do siatki Startu trafił Patryk Pietrasiak. W odpowiedzi wyrównującego gola strzelił Kamil
Szymanek. MKP-Boruta nie
odpuszczał i przed przerwą
zdołał wyjść na prowadzenie za sprawą Michała Tabaczyńskiego. Po zmianie stron
czarno-czerwoni szybko wyrównali. Na listę strzelców
wpisał się ponownie Kamil

Szymanek. Młodszy z braci zagrał kapitalne spotkanie asystując przy dwóch kolejnych bramkach zdobytych
przez: Dominika Jedynaka
i Marcina Pietrzaka.
Czwartoligowcy trzecią
bramkę strzelili po trafieniu
Kamila Skalskiego. Ostatecznie Start wygrał z MKP-Boruta Zgierz 4:3 (1:2). W tym
meczu nasz zespół zagrał
w składzie: Jakub Miszkiewicz – Norbert Kowalski, Jarosław Janowski, zawodnik
testowany, Artur Poździej,
Dominik Jedynak, Waldemar Pabiniak, Wojciech Koperniak, Paweł Swaczyna

– Dariusz Szymanek, Kamil
Szymanek, na zmiany wchodzili: Kamil Walczak, Marcin Pietrzak, Mariusz Matusiak, Dawid Krawczyk i Robert Szubert.
Kolejne spotkanie sparingowe brzezinianie rozegrają
w najbliższą sobotę 24 lutego
o godzinie 16.00 na boisku
ze sztuczną nawierzchnią
na obiekcie Chojeńskiego
Klubu Sportowego przy ulicy Kosynierów Gdyńskich
w Łodzi. Rywalem Startu będzie występujący w skierniewickiej klasie okręgowej
Olympic Słupia.
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Ruszyła II runda II ligi tenisa stołowego

R

ozpoczęła się II runda zmagań o mistrzostwo II ligi
mężczyzn w tenisie stołowym. Do tej pory odbyło się
dziesięć spotkań zarówno w grupie mistrzowskiej jak
i spadkowej. Do rywalizacji nie przystąpili jeszcze zawodnicy MLUKS Brzeziny.
barażowych z najlepszymi
zespołami II ligi grupy: świętokrzyskiej, małopolskiej
i podkarpackiej. Po sezonie
z II ligi spadają cztery drużyny, a to ze względu na reorganizację rozgrywek i stworzenie połączonej II ligi (grupa łódzko-świętokrzyska).
Do tej pory odbyło się dziesięć pojedynków, w których:
GLKS Burza Pawlikowice
FOT. DAWID SAJ

Na półmetku zmagań, po
pierwszej rundzie rywalizacji, nasi tenisiści zajęli bardzo wysokie trzecie miejsce
z czterema punktami straty do lidera. Tym samym
brzezinianie zakwalifikowali się do rozgrywek grupy mistrzowskiej i będą walczyć
o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. Zwycięzca weźmie udział w meczach

wygrała 8:2 z MUKS Włókniarz Pabianice, LKS Biała
Rawska niespodziewanie pokonała 7:3 lidera rozgrywek
MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka. Tenisiści z Rawy
Mazowieckiej wzięli rewanż
gromiąc 10:0 LKS Stomil Bełchatów. Takim samym wynikiem KS Energetyk Łódź
rozbił KS Legion Skierniewice, a ULKS Moszczenica

pokonał MUKS Włókniarz
Pabianice. UMKS Księżak
Łowicz wygrał 8:2 z GLKS
Burzą Pawlikowice, UKS
Fungis Maków okazał się
lepszy 8:2 od LKS Biała Rawska. Ostatnie mecze kończyły
się wynikami po 9:1, w których KS Energetyk Łódź
zwyciężył z MUKS Włókniarz Pabianice, a GLKS Burza Pawlikowice pokonała

KS Legion Skierniewice. Tenisiści MLUKS Brzeziny do
rywalizacji przystąpią na początku przyszłego miesiąca.
Brzezinianie kolejno: w sobotę 3 marca o godzinie 16.00
zagrają na wyjeździe z UKS
Fungis Maków, w niedzielę 4 marca o godzinie 12.00
podejmą we własnej hali LKS
Stomil Bełchatów, w niedzielę 25 marca o godzinie

12.00 również w Brzezinach
MLUKS zagra z LUKS Start
Przygłów, w sobotę 14 kwietnia o godzinie 16.00 spotka
się u siebie z MLUKS Dwójka
Rawa Mazowiecka, a dzień
później w niedzielę 15 kwietnia o godzinie 12.00 zakończy rozgrywki ligowe wyjazdowym pojedynkiem z LKS
Biała Rawska.
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 akończyły się zapisy na nowy sezon ligi orlikowej. Po wielu tygodniach oczekiZ
wań w końcu ruszą rozgrywki Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej. Szósta już edycja tych
niezwykle prestiżowych zmagań rozpocznie się w weekend 3/4 marca.

W tym roku do rywalizacji przystąpi szesnaście drużyn, które grać będą ze sobą
najpierw w tzw. fazie ligowej,
a następnie w fazie play-off.
Brzezińska Liga Piłki Nożnej to amatorskie rozgrywki zrzeszające ponad 350 zawodników z Brzezin i okolic.
Liga powstała w 2013 roku
z inicjatywy Mateusza Cieślaka i Piotra Niźnikowskiego.
Od samego początku patronat nad Ligą objął burmistrz
miasta Brzeziny Marcin Pluta. Patronat medialny nad
rozgrywkami kontynuuje nasza gazeta BIS.
Spotkania odbywać się
będą na dwóch brzezińskich
orlikach przy Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2. Ze
względu na obłożenie terminów organizatorzy postanowili ograniczyć liczbę uczestników do szesnastu

drużyn. Piłkarskie zmagania
w pierwszej fazie toczyć się
będą systemem ligowym każdy z każdym, bez meczów rewanżowych. Po niej pierwsze

osiem zespołów z największą
liczbą punktów awansuje do
tzw. rundy play-off, w której
będą rywalizować w systemie
pucharowym mecz i rewanż

o mistrzowski tytuł. Najlepsze cztery zespoły będą rozstawione, aby nie trafiły na
siebie w meczach ćwierćfinałowych. Do nich będą dolosowane zespoły z miejsc od
piątego do ósmego. Zespoły,
które zajmą miejsca od 9 do
16 zagrają prawdopodobnie
między sobą o prestiż.
Ogólne przepisy rozgrywek od ubiegłego roku nie
uległy zmianie. Składy drużyn muszą być zgłoszone
przed rozpoczęciem rozgrywek. Zmiany zawodników
miedzy klubami są możliwe
jedynie w specjalnym okienku transferowym ustalonym
przez organizatorów. Tym
razem Brzezińska Liga Piłki Nożnej ma czterech debiutantów: Arka Brzeziny,
Baka Juniors, Grube Wióry
oraz Grabarze. Ciekawostką
jest to, że ci ostatni to drużyna z Koluszek, zatem po raz
pierwszy w historii rozgrywek, przeciwko sobie do walki staną dwie drużyny z tego

miasta. Oprócz wymienionej
czwórki, w tym sezonie Brzezińskiej Ligi Piłki Nożnej wystąpią: Misie, OKS, Speed Polik, Red Luj, Red Devils, Wybrzeże Klatki Schodowej,
Zielona Strona Mocy, Zieloni
Bimbrownicy, Turbo Team,
Zdrowie Rogów, Relaks 50+
oraz Orły.
Poza zmaganiami ligowymi ruszą również rozgrywki
o Puchar Brzezin. Oto rozlosowane pary 1/8 finału: Red
Luj – Red Devils, Speed Polik
– Baka Juniors, Turbo Team
– Zdrowie Rogów, Relaks
50+ - Wybrzeże Klatki Schodowej, OKS – Orły, Zielona
Strona Mocy – Zieloni Bimbrownicy, Grabarze – Misie,
Arka Brzeziny – Grube Wióry. O awansie do kolejnego
etapu decydować będzie jedno spotkanie. Pierwsze mecze odbędą się w kwietniu,
ćwierćfinał w czerwcu, półfinał przed meczami ligowymi
play-off, a finał zaplanowano
na koniec sezonu.

Pierwsza kolejka ligowych
zmagań zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. W sobotę
3 marca, na orliku przy Szkole Podstawowej nr 2, o godzinie 18.00 Zdrowie Rogów zmierzy się z Zielonymi Bimbrownikami, a o tej
samej porze na orliku przy
Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano starcie OKS ze
Speed Polik. Od 19.30 na tym
samym boisku Arka Brzeziny
o pierwszy komplet punktów
powalczy z Grubymi Wiórami, a na orliku przy Szkole Podstawowej nr 2 Red
Luj zagra z Turbo Team.
W niedzielę 4 marca na orliku SP nr 1 o godzinie 17.00
Red Devils podejmie Misie,
a o godzinie 18.30 Orły spotkają się z Grabarzami. Na orliku przy SP nr 2, o godzinie
17.00 dojdzie do konfrontacji
Wybrzeża Klatki Schodowej
z Zieloną Stroną Mocy, a pół
godziny później Baka Juniors
zagra z Relaksem 50+.
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wykształcenia i zdobytych
umiejętności. Osoby z wyższym wykształceniem inżynierskim mogą nadzorować
proces wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Praca elektryka wiąże się
z dużą odpowiedzialnością za
bezpieczeństwo ludzi i powierzonego mu sprzętu. Miejsca
pracy są wszędzie tam, gdzie
mamy do czynienia z prądem.
Niestety zarobki zwykłego
pracownika są bardzo niskie.
Na większe może liczyć tylko
inżynier elektryk.

 Młoda redakcja

rogramista jest to zawód przyszłości. Prestiż i wysokie zarobki, które należą do najwyższych w kraju. Zawód ten wymaga jednak zdobycia gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Jak zostać programistą i zdobyć umiejętności związane z tworzeniem i rozwijaniem oprogramowania? Są
wybitne jednostki jak Bill
Gates, którzy do wszystkiego dochodzą samodzielnie. Wystarczy sporo chęci, odpowiednia motywacja
oraz długie godziny ciężkiej
pracy przed komputerem.
Nie każdy ma jednak takie

zdolności, dlatego polecamy
studia w odpowiednim kierunku i specjalności. Sukces w tym zawodzie zależy
od poziomu doświadczenia
i stopnia opanowania danej
technologii.
Elektryk – osoby wykonujące ten zawód zajmują się
montażem i naprawą instalacji elektrycznych. Obowiązki
elektryka są zależne od jego

FOT.pixabay.com

Przewodnik po zawodach

Internet to nie wszystko, trzeba mieć czas na życie
W wielu sytuacjach internet
jest nam bardzo przydatny
i pozwala nam zaoszczędzić
czas. Jednak nie powinniśmy stawiać go na pierwszym
miejscu. W niektórych sytuacjach możemy go zastąpić czymś innym np. zamiast
szukać przepisu w internecie,
możemy go znaleźć w książce
kucharskiej lub zapytać kogoś
o radę. Musimy jeszcze pamiętać o naszym zachowaniu
w sieci globalnej. Wiele osób
w wirtualnym świecie nie
odczuwa żadnych zahamowań. Skutkiem czego jest cyberprzemoc, która przybiera

różne formy np. podszywanie się pod inną osobę, robienie kompromitujących zdjęć,
zastraszanie i nękanie. Niestety, związane są z tym przypadki samobójstw w Polsce
i na świecie. Nie zawsze jesteśmy świadomi, że nasze zachowanie może wywrzeć taki
wpływ na drugą osobę. Karą
za to może być nawet pozbawienie wolności do trzech lat,
a jeśli ofiara popełni samobójstwo, to może przedłużyć się do dziesięciu lat. Cyberprzemoc nie jest to jedyne
zagrożenie w sieci. Internet
może mieć negatywny wpływ

FOT.pixabay.com



na relację między ludźmi.
Często znajdujemy znajomych, jak i przyjaciół w wirtualnym świecie, a zapominamy o najważniejszych relacjach, jakie powinno się mieć
w rzeczywistości. Przez to, że
spędzamy tak dużo czasu na
kontakty w sieci, nie umiemy
nawiązywać nowych znajomości i rozmawiać w realnym
świecie. Mimo że internet
daje nam wiele łatwiejszych
możliwości, to jednak zabiera nam to, co najważniejsze
w życiu. Staramy się zaoszczędzić czas korzystając z sieci,
aby potem jednak marnować
go w internecie. Może powinniśmy postarać się zaoszczędzić czas korzystając z sieci,
aby później spędzić go z innymi ludźmi?

 Młoda redakcja

 oraz częściej jesteśmy świadkami cyberprzemoC
cy i innych niewłaściwych zachowań w internecie.
W czasach których żyjemy internet ma duży wpływ
na nasze życie. Ale czy nie za bardzo się do niego
przyzwyczajamy.

Reklama

SUPER PROMOCJE ZIMOWE
BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE - do

20%*

DRZWI POKOJOWE - do 10%*

24/XI/2017

OKNA - do

40%-45%*
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Rozpoczął się Wielki Post

C

zas przed Wielkanocą to moment, kiedy człowiek
powinien zastanowić się nad swoim życiem, mówili kapłani podczas uroczystości Środy Popielcowej.
Rozpoczęła ona okres Wielkiego Postu, który potrwa do Triduum Paschalnego, w którym katolicy wspominają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
– Wielki Post to – jak przypominał w czasie kazania w Środę Popielcową – wikariusz parafii św. Franciszka z Asyżu o.
Andrzej Kaźmierczak – czas,
kiedy człowiek ma zastanowić się nad swoim życiem, bo
kiedy przyjdzie czas posypania głowy popiołem, usłyszymy słowa z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Ten
symboliczny gest popiołu ma
nam uświadomić, że nasze
życie, kiedyś się skończy i od
nas tylko zależy, jakie ono będzie”. „To okres, aby nawrócić
się, idąc za słowami „Nawracajcie i wierzcie w Ewangelię”
i czynić dobro, gdyż jak mówi
św. Jakub „Wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie” – wskazuje dziekan dekanatu brzezińskiego ks. proboszcz Marek Balcerak.
W pierwszych wiekach
chrześcijańska przygotowanie
do świąt zmartwychwstania

trwało 40 godzin, później tydzień, a o poście trwającym
40 dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z 334 r. „Liczba 40
przypomina bowiem chrześcijanom, nie tylko 40 dni spędzone przez Chrystusa na
modlitwie i poście, ale także 40 dni powszechnego potopu, 40 lat pielgrzymowania
Izraela po pustyni do Ziemi
Obiecanej i 40 dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj,
gdzie otrzymał od Jahwe tablice praw” – wyjaśniał w Środę Popielcową ks. dziekan
Marek Balcerak.
Rekolekcja wielkopostne w parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża zaplanowano
w dniach od 11. do 14. marca, a poprowadzi je ks. Sławomir Chmielecki z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. W parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny

Częstochowskiej odbędą się
one również w dniach od 11
do 14 marca, a rekolekcjonistą będzie ks. Adam Pawlak
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W parafii pw.
Podwyższenia św. Franciszka
z Asyżu rekolekcje odbędą się
w dniach od 18 marca do 21
marca.
Charakter ystyczne dla
Wielkiego Postu nabożeństwo Gorzkie Żale w parafii
pw. Podwyższenie św. Krzyża odprawiane będą w niedziele o 17.15, w piątki natomiast – Droga Krzyżowa:
o 16.30 – dla dzieci, o 17.00
– ogólna, a 18.30 – dla młodzieży. W parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Gorzkie Żale
odprawiane będą w niedzielę o 17.30, a Droga Krzyżowa

w piątki o 16.45. W parafii pw. św. Franciszka z Asyżu Gorzkie Żale odprawiane będą w niedzielę o 17.15,
a Droga Krzyżowa w dni powszednie o 17.30.
W tej ostatniej parafii
w dniach 25. i 26. lutego będzie gościł z wizytacją Metropolita Łódzki – ks. abp Grzegorz Ryś , który młodzieży na
mszy św. o godz. 11.30 udzieli Sakramentu Bierzmowania.
Po uroczystości w Sali Pokój
i Dobro odbędzie się spotkanie ze wspólnotami parafialnymi. Następnego dnia rano
ks. abp. odwiedzi siostry Bernardynki, a po tym spotkaniu
odwiedzi młodzież w brzezińskim Liceum Ogólnokształcącym oraz dzieci w Szkole Podstawowej w Bogdance.  TG
FOt. TOMASZ GUZEK
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Ciacho z innego świata

Z

ebranie środków na utworzenie sali relaksacyjno-terapeutycznej dla dzieci z autyzmem to cel projektu „Ciacho z innego świata”. Realizująca ten społeczny program grupa
uczniów łódzkich liceów sprzedaje ciasta.

Siedmioosobowa grupa rekrutująca się spośród uczniów XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, III Liceum Ogólnokształcącego
w Łodzi oraz 10 Technikum
(Informatycznego) w Łodzi
poprzez sprzedaż ciasta postanowiła zebrać pieniądze
na utworzenie w Centrum

Diagnozy i Terapii Autyzmu
w Łodzi „Navicula” sali relaksacyjno-terapeutycznej dla
dzieci ze spektrum autyzmu.
Akcja zastała objęta honorowym patronatem przez
łódzki oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu. W skład
grupy wchodzą: Wiktoria Dyrała, Iwona Pardoń, Barbara

Kaczor, Patrycja Stępora, Paulina Szymczak, Patrycja Gocał
oraz nieobecny w Brzezinach
Maciej Chmielewski.
„Organizujemy zbiórkę pieniędzy poprzez sprzedaż ciacha w szkołach” – mówi Wiktoria Dyrała 17-letnia mieszkanka Brzezin, uczennica II
klasy XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. W piątek 16 lutego akcję przeprowadzono w dwóch brzezińskich
podstawówkach. Specjalnie
na tę okazję Patrycja Gocał

upiekła murzynka, Paulina
Szymczak przygotowała zeberkę, a Wiktoria Dyrała babeczki z budyniem waniliowym.
Akcję przeprowadzoną
w Brzezinach doskonałymi
wypiekami wsparły Babeczki Chili z Brzezińskiego Stowarzyszenia Klub Seniora
„Młodzi Duchem” oraz Elżbieta Olszyńska z Piekarni
w Koluszkach. Wszystkich
15. ciast rozeszło się w oka
mgnieniu podczas dwóch

przerw, nie każdy mógł je
kupić.
Zebrana dotychczas kwota 4 tys. powiększyła się o tysiąc złotych zebrane w Brzezinach. W tym tygodniu
odbędzie się jeszcze akcja
w Szkole Podstawowej nr 1.
Zbierane pieniądze mają być
przeznaczone na utworzenie
sali relaksacyjno-terapeutycznej dla dzieci. Jej koszt to
wydatek ok. 30 tys. zł.
„Jeżeli nie zbierzemy całej kwoty to przynajmniej

Pomysłodawczynie akcji „Ciacho z innego świata”

Młodzież ochoczo wspierała akcję każdą złotówką

Kupujący ustawiali się w długiej kolejce

Na stoisku każdy mógł znaleźć coś dla siebie

AUTOPROMOCJA
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zakupiona zostanie część wyposażenia” – dodaje Wiktoria Dyrała. Zbiórka potrwa do
połowy kwietnia, a 14 kwietnia zakończy się Wielkim Finałem czyli charytatywnym
festiwalem połączonym z występami różnych artystów,
konkursami, atrakcjami dla
najmłodszych oraz słodkim
poczęstunkiem. Osoby chcące wesprzeć akcję drogą internetową mogą tego dokonać
na portalu zrzutka.pl.   GK
FOT. Grzegorz KOZIEŁ

SKORZYSTAJ Z OFERTY

CENTRUM PROMOCJI i KULTURY w BRZEZINACH

W Centrum nikt sie nie nudzi:
DLA Dzieci: ZAJĘCIA PLASTYCZNE • zajęcia teatralne • balet • robotyka • szachy
DLA DOROSŁYCH: MALARSTWO • music body • samoobrona • stretching
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Miejskiej Bibliotece Publicznej 6 marca o godzinie 12 rozpocznie się spotkanie
z Pauliną Płatkowską i Agnieszką Jeż, współautorkami trzech książek.
Będzie to szczególne spotkanie autorskie, ponieważ Paulina Płatkowska jest
brzezinianką.

O pierwszej książce pisarek
„Nie oddam szczęścia walkowerem” inna znana autorka Maria Ulatowska napisała: „Świetna, nietypowa powieść, w której z łez,
i uśmiechów jest pół na pół.
Denerwuje tylko to, że nie
można przestać czytać…”,
a pisząca również powieści obyczajowe – Magdalena Kordel stwierdziła, iż jest
to „Niesamowita opowieść
o szukaniu, o radości odkrywania i smutku spełnionej
baśni. O przyjaźni i miłości,
którym niekiedy warto podarować drugie życie”.
Ta niezwykła powieść to
właściwie dialog mailowy
pomiędzy dwiema przyjaciółkami. Jak piszą na swoim
blogu www.platkowskaijez.pl
– Paulina Płatkowska
i Agnieszka Jeż – pomysł tej
książki narodził się na podstawie ich własnych życiorysów. W momencie, kiedy
pojawiły się na świecie ich
dzieci, a jak mówią „pracy –
i zawodowej i tej wynikającej z rodzinnych spraw, było
od groma, a tym samym cza-

su na spotkania
twarzą w twarz
– mało", dużo
do siebie pisały, podobnie jak
bohaterki w ich
powieści, które
opowiadają sobie wzajemnie
o swoim życiu
w mailach.
My l i ł by s i ę
jednak ten, kto
by pomyślał, że
za pióro chwyciły zafascynowane literaturą
amatorki. Paulina Płatkowska
jest absolwentką Katedry Teorii Literatury,
Teatru i Filmu
na Uniwersytecie Łódzkim,
a Agnieszka Jeż
ukończyła filologię polską i filologię bałtycką na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat
obie pracowały w wydawnictwach, gdzie przechodziły kolejne szczeble awansu

zawodowego, aż
same postanowiły zacząć pisać. Obecnie to
także felietonistki największego
w Polsce portalu
dla kobiet polki.pl. Nie dziwi
więc, że jedna
z fanek na portalu www.lubimyczytac.pl napisała o ich debiutanckiej
powieści „To jest
po prostu dobra
książka. I nie
chodzi mi tu tylko o warsztat literacki. Napisana jest niebanalnym językiem,
zabawna i zarazem poruszająca
trudne sprawy”.
Po tym udanym debiucie powstał sequel
tej powieści pt. „Szczęści@ry”
który ma także formę korespondencji mailowej. „Jagoda i Malina, znane czytelniczkom z „Nie oddam

szczęścia walkowerem”, zaczynają wieść swe wymarzone nowe życie. Po burzliwych wydarzeniach, śmiałych zmianach i ważnych
decyzjach – mają teraz wszelkie powody, by spodziewać
się błogiego, świętego spokoju. Każda ma u boku ukochanego mężczyznę, dzieci, nowy dom, dobrą pracę
– oraz przyjaciółkę w zasięgu maila. Tylko czy życie kobiety lubi płynąć jak uregulowana rzeka?...” możemy przeczytać na okładce tej książki.
W trzeciej ich powieści
„Magdalena M” jest najwięcej humoru. „A także mąż
artysta, leń i zdrajca, sztama bohaterki z mamą i z córką, budowa domu pod miastem oraz znalezienie szczęścia w najmniej oczekiwanych
okolicznościach”.
W najbliższych tygodniach
ukaże się ich czwarta powieść ,,Ciasteczko z wróżbą”,
w czerwcu planowana jest
książka dla osób o mocniejszych nerwach zatytułowana
„Jak przechytrzyć nieboszczyka. Romans z dreszczykiem”, a kolejna prawdopodobnie ukaże się jeszcze pod
koniec roku.
Niektórzy z brzezinian
znają Paulinę Płatkowską

FOT. OD PAULINY PŁATKOWSKIEJ

Dwie pisarki w bibliotece

(z domu Lewandowską) osobiście. Wszyscy będą mogli
spotkać się z obiema, znanymi już autorkami – 6 marca

o godz. 12. w brzezińskiej
Miejskiej Bibliotece Publicznej.

 TG

Miejskie tereny pod budownictwo mieszkaniowe
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z uzupełnieniem zabudowy usługowej. Ich cena wywoławcza waha się od 54 zł do
ok. 79 zł brutto za metr kw.
Sprzedaż dokonana zostanie
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w którym wymagane będzie przynajmniej jedno postąpienie
wynoszące nie mniej niż 1%
ceny wywoławczej. Warunkiem udziału w licytacji jest
wpłacenie na rachunek Miasta wadium w wysokości 5
tys. złotych za jedną działkę.
Pięć spośród działek przeznaczonych do sprzedaży znajduje się w obrębie

czwartym miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego (na wysokości posesji nr
34). Grunty mają zapewniony dostęp do drogi publicznej przez gminną drogę wewnętrzną. Ich wielkość waha
się od 979 do 1416 metrów
kwadratowych.
Pozostałe 16 działek znajduje się także przy ul. Wojska Polskiego w obrębie
trzecim na wysokości ul.
Orląt Lwowskich. Ich wielkość waha się od 1102 do
1825 metrów kw. Zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ogłoszenie
o sprzedaży ukaże się w BIS,
na stronie internetowej

FOT. Urząd Miasta Brzeziny



W drugiej połowie marca zostanie ogłoszony przez
Miasto Brzeziny przetarg na sprzedaż ponad 20
działek budowlanych przy ul. Wojska Polskiego.

Miasta Brzeziny oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Brzeziny.

Szczegółowe informacje dotyczące działek przeznaczonych do sprzedaży

udzielane są w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta

Brzeziny, ul. Sienkiewicza
16, III p., pokój 305, telefon
874-22-24 wew. 317.   GK
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Z kulturą za Pan Brat

W

zrost znajomości kultury wysokiej wśród uczniów Gimnazjum w Rogowie to
jedno z założeń projektu realizowanego przez Fundację Batorówka z Woli
Łokotowej. Projekt współfinansowany był ze środków Fundacji PZU i gminy
Rogów.

Głównym celem projektu było rozbudzenie zainteresowań kulturą wysoką
(np.: literaturą piękną, malarstwem, muzyką klasyczną, czy teatrem) wśród uczniów i społeczności lokalnej.
Szansą na jego osiągnięcie
były zorganizowane trzy wyjazdy edukacyjne do Warszawy, Wrocławia i Gdańska. Ale nie tylko, ponieważ
organizatorzy przygotowali także warsztaty o kulturze, spotkania z teatrem internetow ym w Rogowie
oraz konkurs fotograficzny. W ramach trzech wycie-

wśród uczestników posiadanej wiedzy na temat kultury danego miasta. Podczas
warsztatów mówiono m.in.
o teatrze greckim i budowie dramatu na przykładzie
„Antygony”; polskich noblistach; omawiano epokę romantyzmu, której uczniowie
nie znają; Polakach na frontach II wojny światowej; poruszano także zagadnienia
z historii sztuki.
Po każdej wycieczce jej
uczestnic y mieli okazję
sprawdzić, o ile zwiększyła sie ich wiedza na temat
miejsc, które zobaczyli. In-

Batorówka”. Dodatkową nagrodą jest publikacja wyróżnionej pracy.
W ramach projektu zorganizowano również konkurs
fotograficzny. Podczas wycieczek, warsztatów i spotkań z teatrem uczestnicy,
których było ponad 120, wykonywali zdjęcia i filmy. Aktualnie najlepsze fotografie
są zamieszczone i oceniane w Internecie do 23 lutego, a filmiki posłużą do wykonania filmu o całym projekcie. Z całą pewnością za
sprawą udziału w projekcie uczniowie szkoły z Ro-

We Wrocławiu
czek edukacyjnych uczniowie zwiedzili w Warszawie
ważne dla Polaków miejsca: Zamek Królewski i Narodową Galerię Sztuki „Zachęta”. Natomiast we Wrocławiu mieli okazję zobaczyć
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Centrum Sztuki WRO (Muzeum Sztuki Współczesnej), Muzeum
Pana Tadeusza oraz Panoramę Racławicką. Z kolei
w Gdańsku zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej
i bardzo nowoczesny Teatr
Szekspirowski.
Każdy wyjazd poprzedzały warsztaty rozpoczynające się od sprawdzenia

Na placu Zamkowym w Warszawie

Uczestnicy wycieczki
nym z zadań projektu realizowanym przez młodzież
był jej udział w konkursie
literackim, polegającym na
pisaniu rozprawki na temat:
„Czy kultura wysoka ma
wpływ na życie współczesnego człowieka? Uzasadnij
swoją wypowiedź w oparciu
o wybrane dzieła sztuki”.
Zwycięzcą konkursu został Karol Dudek uczeń
klasy IIb oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w Rogowie. W nagrodę
uczeń wraz z rodziną spędzi
dwa dni w gospodarstwie
agroturystycznym. Pobyt
5-osobowej rodziny ufundowany został przez „Fundację

gowa skorzystali z możliwości odwiedzenia wielu wspaniałych miejsc związanych
z kulturą wysoką.
Poniżej pre zentuj emy
zw ycięską pracę Karola
Dudka z klasy IIb:
Postaram się udzielić
odpowiedzi na zadane mi
pytanie: „Czy kultura wysoka ma wpływ na życie
współczesnego człowieka”? Lecz zanim to nastąpi przytoczę definicje kultury wysokiej.
Kultura wysoka, inaczej
kultura elitarna, do której zaliczamy m.in. muzykę klasyczną czy literaturę piękną, dociera do

specyficznego grona odbiorców. Porusza w swych
utworach problemy natury ogólnej, skłania odbiorcę do refleksji, co nie
jest częste w przypadku
kultury masowej. Tworzy ideały, do których dążymy. Uczy, jak reagować
na określone sytuacje. Nadaje ton literaturze, sztuce i nauce, a także tworzy
kanony piękna i wyznacza
granice dobrego smaku.
Należy zaznaczyć, iż
tworzona była wyłącznie przez elity twórcze.
Przykładem mogą być takie działa jak: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza,

„Iliada” Homera, Trylogia Henryka Sienkiewicza
oraz „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki.
Na potwierdzenie wysnutej tezy przytoczę słowa filozofa i pisarza Marcusa Tulliusa Cicero, który podkreślił znaczenie
kultury elitarnej dla ludzi już w roku 62 p.n.e.
słowami: „Czymże bez
ciebie bylibyśmy nie tylko my, ale czym byłoby w ogóle ludzkie życie?
Tyś pozakładała miasta,
ty rozproszonych ludzi powołałaś do życia społecznego, ty zespoliłaś ich między sobą najpierw przez

wspólne osiedla, później przez małżeństwa,
a wreszcie przez wspólnotę mowy i pisma. Tyś
wynalazczynią praw, nauczycielką dobrych obyczajów i ładu”.
Myślę, że dość dokładnie przedstawiłem argumenty, aby przekonać
o słuszności twierdzenia, iż kultura wysoka ma
wpływ na człowieka, chociaż we współczesnych
czasach mamy do czynienia z procesem homogenizacji kultury polegającym
na łączeniu kultury wyso gk
kiej i niskiej. 
FOT. FUNDACJA BATORÓWKA
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Pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwem
N
a bezpłatną pomoc mogą liczyć osoby, które ucierpiały w wyniku przestępstwa. Dotyczy to osób,
które stały się obiektem ataku, zostały n okradzione albo utraciły bliskich w takich okolicznościach.

Aby zostać uznanym za
pokrzywdzonego, naruszone musi zostać indywidualne
dobro jednostki, między innymi zdrowie, nietykalność
cielesna czy dobre imię. Warto dodać, że przestępstwo, to
nie tylko bezpośredni atak.
Już umyślne wywołanie samego poczucia zagrożenia
u jakiejś osoby, jest uznawane za przestępstwo.
Katalog przestępstw jest
tu bardzo szeroki i obejmuje m.in. przemoc domową,
przestępstwa przeciwko rodzinie, znęcanie się fizyczne jak i psychiczne, przemoc
ekonomiczną czy uchylanie się od alimentów. Oprócz
tego będą to także wypadki
komunikacyjne, bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, oszustwa, uszkodzenia mienia,
kradzieże i wiele innych.
Osoba, która jest ofiarą
przestępstwa, często zmaga się z problemami psychologicznymi. Nie wszyscy
potrafią sobie z tym poradzić samodzielnie. Szczególnie trudna jest sytuacja

Ośrodek Brzeziński
Fundaji Subvenio mieści się
przy ul. Sienkiewicza 10/12
w budynku CPiK.
Czynny jest codziennie:
poniedziałki 9.00 – 16.00,
wtorki 13.00 – 20.00,
środy, czwartki i piątki 8.00 –
15.00 oraz soboty 8.00 -12.00.
Szczegółowe informacje
można uzyskać
pod nr tel. 514 025 546

FOT.pixabay.com

Nikomu nie należy tego życzyć, ale może tak się zdarzyć, że zostaniemy pokrzywdzeni przestępstwem, lub
spotka to naszych bliskich.
Osoby w takiej sytuacji mają
prawo do pomocy ze strony wielu służb, zarówno odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na przykład Policji lub prokuratury,
ale także tych instytucji, które świadczą pomoc psychologiczną, prawną i materialną.
Od lutego Fundacja Subvenio aktywnie pomaga osobom pokrzywdzonym oraz
świadkom przestępstw. Trwa
kolejna edycja projektu, którego celem jest realizacja zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej powierzonych przez Ministerstwo
Sprawiedliwości.
Zgodnie z polskim prawem,
za osobę pokrzywdzoną przestępstwem uznaje się osobę,
której prawne dobro zostało
bezpośrednio zagrożone lub
naruszone w wyniku przestępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.).

w przypadku przestępstw
z groźbą lub naruszeniem
integralności fizycznej i psychicznej, ponieważ może
pojawić się ostra reakcja
na stres lub syndrom stresu pourazowego, które bezwzględnie wymagają interwencji psychologicznej,
a czasem nawet lekarskiej.
Osoby, które zechcą skorzystać z pomocy Fundacji Subvenio mogą liczyć na
profesjonalne wsparcie doświadczonych psychologów,
a także na poradę prawną.
Decyzja o poszukiwaniu
pomocy nie dla każdego jest
łatwą sprawą. Warto jednak
skorzystać. Bezpłatna pomoc dostępna jest przez
6 dni w tygodniu, w trzech
lokalizacjach województwa
łódzkiego: w Brzezinach,
Łodzi i Pabianicach.  AB

Marcowa waloryzacja rent i emerytur
„Każdy świadczeniobiorca po przeprowadzeniu waloryzacji, otrzyma stosowną
decyzję z informacją o nowej wysokości świadczenia
– mówi Monika Kiełczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego. Celem waloryzacji jest
zachowanie realnej wartości wypłacanych świadczeń
w stosunku do wzrostu cen
towarów i usług.
Walor yzacja emer ytur
i rent polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przez
procentowy wskaźnik waloryzacji, który w 2018 r. wynosi 102,98%. Wysokość
tego wskaźnika uzależnio-

na jest od średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług w poprzednim roku
kalendarzowym i od realnego wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Jeśli przykładowo na koniec
lutego wysokość emerytury
brutto wynosiła 1000 zł, to
po waloryzacji wzrośnie do
1029,80 zł. Jeżeli wysokość
emerytury na koniec lutego
wynosiła 2000 zł, wzrośnie
do 2059,60 zł brutto.
E me r yc i, któr z y m i e li przyznaną przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych
emeryturę z urzędu, po rencie z tytułu niezdolności do

FOT.pixabay.com



Świadczenia wypłacane prze ZUS wzrosną od 1 marca
o blisko 3%. Nie trzeba składać w tej sprawie wniosku.
Waloryzacja będzie przeprowadzona z urzędu.

pracy i nie mieli wymaganego stażu do emerytury minimalnej (20 lat dla kobiet i 25
lat dla mężczyzn), otrzymy-

wali często emeryturę niższą
od gwarantowanej najniższej
wysokości. Po zmianie przepisów osobom, którym ZUS

wypłaca od 1 marca 2017 r.
emeryturę z urzędu w kwocie niższej niż: 1000 zł brutto
- emerytura z urzędu po ren-

cie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 750 zł
brutto - emerytura z urzędu
po rencie z tytułu częściowej
niezdolności do pracy, teraz wypłaci wyrównanie do
1000 zł lub 750 zł za okres
od 1 marca 2017 do 28 lutego 2018 r. a następnie zwaloryzuje świadczenie bieżącym
wskaźnikiem waloryzacji.
Część z emerytur przyznanych przez ZUS z urzędu
po rencie z tytułu niezdolności do pracy, była niższa
od najniższej gwarantowanej wysokości renty. Teraz
w przypadku emerytur przyznawanych z urzędu (bez
wniosku), nie będzie wymagany staż ubezpieczeniowy, aby wysokość emerytury
była gwarantowana.

 GK
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O G ŁO S Z E N I A D R O B N E
Motoryzacja
AUTO-SKUP każde, 500-484-727
ZŁO M OWAN I E samochodów,
509-099-286
SKUP AUT I MOTOCYKLI, całe, uszkodzone 510-724-923
AUTO SKUP całe, uszkodzone
502-59-20-35
AUTO-SKUP wszystkie, całe, uszkodzone, skorodowane, bez opłat,
505-927-959
SPRZEDAM Audi A2 S-life 604-607306
OPEL Astra I cena 2500 zł 512-105-749
SPRZEDAM SKODA FELICJA 1999,
793-720-576

Usługi
ROLE T Y! dzień/noc! żaluzje!
plisy! moskitiery! bogata oferta! gwarancja najniższych cen!, 501 144 475,
www.odslonka.pl
ELEKTRYK - przyłącza, domy, mieszkania, pomiary, uprawnienia budowlane, 605-397-614
ROLETY, plisy, moskitiery do okien,
producent, 508-537-104
HYDRAULIKA, glazura , wykończenia 502-858-882
NAPRAWA okien PCV, regulacja, wymiana szyb, 508 537 104
PIELĘGNACJA ogrodów, cięcie
drzew, żywopłotów, zakładanie i koszenie trawników, naprawa, malowanie ogrodzeń, itp., 44 714 49 45, 605236-737
NAPRAWA ciągników, maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego, 510
809 025
MEBLE na wymiar – Firma DAWEX
oferuje meble: kuchenne, szafy, garderoby, łazienki, biurka, nietypowe zabudowy, stoły drewniane. Tanio i solidnie!, 515-361-875
NAPRAWA traktorów, remonty maszyn i traktorów 518-708-935
M I N I K O PA R K A
U S ŁUG I
tel. 608-612-013
MATEMAT YK A, fizyka, chemia
664-626-854
KIEROWNIK budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, wodno-kanalizacyjnymi i c.o. poprowadzi budowy, 604-381-688
M AT E M AT Y K A - korep et ycje
663-250-585
PRANIE dywanów, obić tapicerskich i samochodowych – Karcher,
606-495-830
SALA BANKIETOWA „HAZO” organizuje: wesela, komunie, przyjęcia oko-

licznościowe, imprezy integracyjne
502 778 947. Zapraszamy
GŁADZIE, glazura, wykończenia
wnętrz, 605 431 020
POMOC w wyliczaniu odszkodowań
SAMOCHÓD do ślubu, 692 981 421
BRAMY, ogrodzenia siatkowe, panelowe, producent + montaż, 503 572 046
POSPRZĄTAM w twoim domu i aucie, pranie dywanów, tapicerki samochodowej, mycie okien. 603-043-007
MATEMATYKA, 789-155-704
SZWALNIA przyjmie przeszycia –
(kurtka), tel. 664 166 096
PIASEK, ziemia, wywóz gruzu,
731 356 404
SPRZĄTANIE po budowach, remontach, czyszczenie działek, 731 356 404
GŁADZIE, malowanie, płyty G.K., glazura, terakota, 508 148 130, wykończenia od A do Z
SPRZĄTANIE domu 1 raz w tygodniu
zlecę, Nowosolna, 509 862 610
LPG, montaż – serwis – diagnoza, mechanika pojazdowa, skup samochodów, 789 188 646
KOMPLEKSOWE budowy domów,
514 723 688
KOMPLEKSOWE remonty, tynki maszynowe, docieplanie poddaszy, ocieplanie elewacji, instalacje elektryczne,
hydrauliczne, 514 723 688
ŚCINK A drzew
n i e d r o g o,
tel. 727 668 566
ŁAZIENKI od A-Z, spawanie,
507 271 917
OGRODZENIA klinkier, granit, panele tel. 604-543-817
ELEKTRYK, alarmy, anteny, monitoring, napędy bramowe, www.instalmed.pl, tel. 515-362-050

Praca
SZWACZKĘ –sukienki. Prasowaczkę.
661-121-966
SZWACZKI zatrudnię - czapki Koluszki 608-810-914
ZATRUDNIĘ szwaczkę . Praca stała.
507-755-880
SZWACZKI- 512-970-000
ZATRUDNIĘ kucharza 783-985-926
ZATRUDNIĘ kierowcę, kraj kat. C+E
tel. 690 321 370
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E na kraj, nisko podwozie, tel. 602-579-706
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E kraj, praca
w kółku 508-301-062
SKŁAD budowlany TOBARTUS w Jeżowie zatrudni sprzedawcę/nię
601-692-302
ZATRUDNIĘ na stanowisko – stolarz
meblowy, -pomocnik stolarza 519124-604

POSZUKUJĘ pracownika na budowę
535-662-878
ZATRUDNIĘ od zaraz do sklepu spożywczego z działem mięso wędliny.
Rynek Nowosolna, ul. Pomorska 606,
604 936 065
ZATRUDNIĘ szwaczki, 504 047 314
HURTOWNIA mat. Budowlanych
w Strykowie zatrudni kierowcę z kat.
B lub B,C. Dobre wynagrodzenie,
tel. 601 153 348
ZATRUDNIĘ sprzedawcę materiałów
budowlanych w Strykowie, dobre wynagrodzenie, tel. 605 086 824
ZATRUDNIĘ murarzy i na roboty wykończeniowe, 603 872 901
ZATRUDNIĘ szwaczki – stała praca,
509 477 106
Z AT R U D N I Ę
kucharza/kę,
601 944 849
ZAKŁAD przerobu drewna zatrudni
pracownika fizycznego oraz kierowcę
z prawo jazdy B, 504 010 550
CUKIERNIKÓW, pomocników, sprzątaczki, kierowcę do zakładu cukierniczego w Nowosolnej,
PRZYJMĘ szwaczki-sukienki i preserów 799-781-832
ZATRUDNIĘ pracownika na produkcje do stolarni Grzmiąca. Stawka 12
zł/h, wymagane umiejętności stolarskie z uwagi na charakter pracy, zakaz
palenia papierosów, tel. 882 928 505
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
i chałupniczki, 574 816 600
ZAKŁAD krawiecki zatrudni krojczego, tel. 506 563 780
FIRMA Gra-Lech zatrudni operatora
frezarki CNC oraz operatora robota
spawalniczego, prosimy o wysyłanie
CV na: gralech@gralech.com
FARMER sp. z.o.o. w Brzezinach zatrudni na umowę o pracę pracownika do mieszalni pasz, tel. kontaktowy 504 184 065
ZATRUDNIĘ szwaczki stała praca,
500 285 518
PRZYJMĘ chałupniczki 500 285 518
ZATRUDNIĘ Ukrainki do szycia,
574 816 600
PRZYJMĘ szwaczkę. Praca cały rok,
790 882 804
ZATRUDNIĘ pizzermana/kucharza, atrakcyjne warunki, Jeżów,
602 416 846
ZATRUDNIĘ szwaczki, Stare Koluszki, 602 776 665
ZLECĘ przeszycia, 604 976 964
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki
(praca stałe zatrudnienie), 509 233 753
FARMER sp. z o.o. w Brzezinach zatrudni kierowcę z uprawnieniami
kat C i kursem na przewóz towarów,
tel. kontaktowy 504 184 065

ZATRUDNIĘ murarzy, cieśli szalunkowych, wysokie zarobki,
tel. 603 100 575
ZAKŁAD krawiecki zatrudni prasowaczkę, tel. 602 898 689
ZATRUDNIĘ prasowaczkę, rejestracja,
praca cały rok, sukienki, 502 219 299
PRZYJMĘ do pracy piekarza stołowego lub ciastowego, tel. 509 877 081
ZATRUDNIĘ szwaczki – praca cały
rok, 509 869 237
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C+E, międzynarodówka, powroty na weekend,
tel. 603 793 543,
POSZUKUJĘ chałupniczek, szycie
sukienek tkanina i bolerek skajka,
tel. 514 500 940, 509 447 980
OSOBĘ do prasowania – podprasówki, pomoc szwalni, tel. 606 892 107,
Łódź – Nowosolna, Wiączyńska 161
FIRMA odzieżowa zatrudni szwaczki, dobre zarobki, praca w Łodzi,
tel. 888 938 444, 510 965 884
SZWACZKI zatrudnię, tel. 502 140 472
PRASOWACZKĘ, 512 970 000
SZWACZKI, prasowaczki, 507 755 880
ZATRUDNIĘ fryzjerkę, tel. 509 618 229
PILNIE! Szwaczki, 572 638 345
PRACA w Avon – 512-335-189
SZWACZKI w Borowej zatrudnimy,
stała praca tel. 604-797-243 bluzki, sukienki, żakiety
SZWALNIA 3-osobowa z Żakowic
przyjmie przeszycie tel. 601-210-984
ZATRUDNIĘ szwaczki do zakładu
i chałupniczki tel. 607-638-182
ZATRUDNIĘ pracowników budowlanych 509-391-286
PRZYJMĘ szwaczki, szycie damskich
spodni, tel. 721-158-814 do
ZATRUDNIMY osobę dyspozycyjną
na dział pakowania i wykończenie
obuwia w Bogdance, tel. 502-505-173
ZATRUDNIMY osobę na dział przygotowania produkcji do szycia w Bogdance, tel. 502-505-173
ZATRUDNIĘ murarzy tel. 604-543-817
ZATRUDNIĘ pracownika do młyna tel.
605-139-221
ZATRUDNIĘ sprzedawcę mat. budowlanych w Strykowie, dobre wynagrodzenie tel. 605-086-824
ZATRUDNIĘ szwaczki, proste szycie,
Łódź ul. Brzezińska, tel. 790-891-188
HURTOWNIA mat. budowlanych w Strykowie zatrudni kierowcę kat. C+E. Dobre wynagrodzenie
tel. 601-153-348
ZATRUDNIĘ pracownika ogólnobudowlanego tel. 608-138-477
ZATRUDNIĘ hydraulika lub do przyuczenia tel. 602-310-059
ZATRUDNIĘ kierowcę ADR, C+E,
cysterny tel. 690-321-370

Punkty z gazetą „BIS”
• Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach
• Sekretariat Urzędu Miasta Brzeziny
• Biblioteka Miejska im. Juliana Tuwima w Brzezinach
oraz sklepy:
• Sklep Zoologiczno-Wędkarski, ul. Traugutta
• Kiosk „RUCH”, ul. Mickiewicza
• Salon Prasowy Kolporter (MILA), ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Lasockich

• Sklep spożywczy „HIT”, ul. Piłsudskiego
• Sklep spożywczy „ABC”, ul. Małczewska
• Stacja benzynowa „LOTOS”, ul. Waryńskiego
• Stacja benzynowa „TAMIR”, ul. Wojska Polskiego
• Delikatesy Centrum, ul. Sienkiewicza
• Sklep spożywczy „ARKA”, ul. Reformacka
• Sklep spożywczy, ul. Okrzei
• Sklep spożywczy „Multi-Max”, ul. Kościuszki

ZATRUDNIĘ operatora maszyn (ciągnik rolniczy), kat B+T, z doświadczeniem tel. 686-155-155

Nieruchomości
DO WYNAJĘCIA hala magazynowo-produkcyjna o pow. 550 m ul. Południowa , 519-124-604
SPRZEDAM mieszkanie 32 m i 48 m,
działkę na ogródkach „BRATEK” nr 99,
605 48 26 48
SPRZEDAM działkę, ul. Hallera,
601 317 866
SPRZEDAM działki budowlane o pow.
do 2000 m, Paprotnia, tel. 533 438 765
SPRZEDAM mieszkanie w kamienicy C.O. gazowe, 120 tys. do negocjacji, 731 746 722
SPR ZEDAM działka 5200 m,
510 724 760
SPRZEDAM nieruchomość 60 m
z działką 600 m, działka ogrodzona,
tel. 572 638 345
SPRZEDAM działki budowlane
przy ul. Głowackiego, uzbrojona,
602 259 432
SPRZEDAM działkę budowlaną przy
ul. Malowniczej 607 717 037
SPR ZEDAM działkę 1632 m,
669 44 63 44
2000 m budowlana WZ, ogrodzona,
woda, prąd na działce pilnie, okolice
Koluszek 512 295 994
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia, tel. 531 775 979
SPRZEDAM zamienię 72 m, IV p
na mniejsze, os. Kulczyńskiego,
698 189 876
LOKAL użytkowy 130 m w centrum
wynajmę tel. 601-190-840
DOM 140 m okolice Kalonki
501 384 860, 511 191 496
SPRZEDAM działkę rolną pow. 2,8 ha
Janów, gm. Dmosin tel. (46)874-72-01
kom. 726-223-824
DZIAŁKI budowlane 850 m Polna
Brzeziny, prąd, woda, kanalizacja,
508 301 005, 601 305 357
DZIAŁKI w spokojnej okolicy, ul. Mrocka, ok. 1000 m, WZ, dostęp do mediów, sprzedam, 607 167 175
POSIADAM mieszkanie do wynajęcia
w kamienicy 32 m w dobrym punkcie,
600 732 113
RESTAURACJA Parkowa zatrudni kucharza/kę. CV proszę składać w siedzibie firmy lub pod adresem e-mail, kontakt@restauracjaparkowa.com
ZATRUDNIĘ piekarza na stanowisku
piecowego, 609 040 179
SPRZEDAM nieruchomość z działką
w Brzezinach przy ul. Słowackiego 27,
bliższe informacje na miejscu.
SPR ZEDAM działkę 600 m,
ul. Kordeckiego, 664 811 218
WYNAJMĘ lokal na gabinet kosmetyczny przy salonie fryzjerskim
tel. 508-163-335
LOKAL wynajmę lub sprzedam 40 m,
media, 505 410 441
SPRZEDAM ładną działkę Zalesie k.
Brzezin cena 75 000 do negocjacji
661-076-095
POSZUKUJĘ garażu do wynajęcia lub
składziku na przedmioty podręczne
max 15 m – Brzeziny, 502-046-133
SPRZEDAM mieszkanie 30 m w kamienicy, 694-910-925
LOKAL użytkowy do wynajęcia w Galerii Arkadian w centrum Koluszek
tel. 606-239-696

LOKAL użytkowy do wynajęcia
tel. 691-586-818
M I E S Z K A N I E do w ynajęcia
tel. 691-586-818
SPRZEDAM kawalerkę 29 m², 888043-085
KAWALERKA 28 m² (Blok Batory)
sprzedam lub zamienię na większe
tel. 604-405-170
SPRZEDAM dom 140 m okolice
KALONKI, tel. 501384860

Różne
KUPIĘ zboże 508-471-814
SPRZEDAM drewno na rozpałkę
w workach 10 zł/szt. 882-928-505
FUTERKO (kozy – ciemne) tanio sprzedam Roz. 48-50, 783-995-882
SPRZEDAM prosięta 512-105-749
SKŁAD drewna, drewno kominkowe
oraz opałowe, rozpałka. Ceny konkurencyjne palet i brykiet drzewny,
504-010-550
HODOWLA owczarka niemieckiego –
szczenięta 660-854-640
SPRZEDAM maszyny do wulkanizacji cały komplet, prawie nowe,
502 778 947 pilnie!
ODDAM gruz za darmo w Brzezinach, tel. 798 504 224 (składowany
razem)
SPRZEDAM drewno na rozpałkę
w workach 10 zł/szt. 882-928-505
PSZENICĘ jarą sprzedam, 516 061 980
DREWNO kominkowe, opałowe,
transport, 501 962 424
SPRZEDAM odśnieżarkę traktorową
604-607- 306
SPRZEDAM kufry antyczne rzeźbione,
komody, sekretarka, biurko gabinetowe, sypialnia Rokoko 604-607-306
SPRZEDAM łóżko regulowane elektryczne 604-607-306
SPRZEDAM kosiarkę John Deere profesjonalna 7 noży tnących silnik Yanmar
65 KM 4x4 okazja 604-607-306
SPRZEDAM bramę wjazdową wraz
z furtką nową 604-607-306
SPRZEDAM piękne pianino Antyk
604-607-306
SPRZEDAM dwie odśnieżarki 12 KM
(spalinowa), 604 607 306
SPRZEDAM komputer stacjonarny,
radio boombox JVC, tv 19 cali, laptop, drukarkę laserową, amplituner,
kino domowe, aparat fotograficzny,
604 607 306
SPRZEDAM tanio 2 nowe aparaty
słuchowe prawy+lewy, 665 899 409
ZIEMIA orna Bobrowa 606-626-575
SPRZEDAM kraty balkonowe 2 szt.
i kraty okienne 2 szt. obecnie zamontowane w bloku BSM 603-162-407
ODSTĄPIĘ WOLNY TERMIN PIĘKNEJ SALI WESELNEJ 16, 17 CZERWCA
2018 ROKU, REGION BRZEZINY,
NR TEL. 881-78-78-70
SPRZEDAM segment do pokoju dziecięcego z łóżkiem tel. 788-797-966
SPRZEDAM garaż przy Urzędzie
Miasta Brzeziny, tel. 605-439-103
SPRZEDAM drewno opałowe olszyna
tel. 691-292-601
SPR ZEDAM regały sklepowe,
tel. 501-614-994
SPRZEDAM owies 793-720-576
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Tydzień z JPK w Urzędzie Skarbowym

O

d stycznia 2018 roku podatnicy składający deklaracje VAT-7, VAT-7K mają
obowiązek nie tylko prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT, ale również przesyłania rejestru sprzedaży i zakupu VAT jako Jednolity Plik Kontrolny. Podobne pliki już od kilku lat wysyłają makroprzedsiębiorcy.

W związku z nowym obowiązkiem nałożonym na mikroprzedsiębiorców od 2018
r. polegającym na przesyłaniu Jednolitych Plików
Kontrolnych (JPK) w ramach akcji „Tydzień z JPK”
w Urzędzie Skarb ow ym
w Brzezinach prowadzony

by ł dy ż u r tel e fon i c z ny,
a w pokoju nr 229 na klientów czekał oddelegowany
pracownik. Przedsiębiorcy mogli w ten sposób uzyskać pomoc w zakresie nowego obowiązku. Podczas
tygodniowej akcji z tej formy pomocy skorzystało ok.

Reklama

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. z siedzibą w Koluszkach
prowadzi nabór kandydatów na następujące stanowiska:

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
ASYSTENT KIEROWNIKA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,preferowany kierunek elektrotechnika
• wykształcenia wyższego ekonomicznego (dla stanowiska Specjalista ds. kadrowo-płacowych)
• uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych(dla stanowiska kierownik robót elektrycznych)
• doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
• umiejętności obsługi programów AutoCad,MS Office
• znajomości zasad kosztorysowania przy wykorzystaniu programu NormaPro
(dla stanowiska Specjalista ds. kalkulacji)
• prawa jazdy kat.B.
• dyspozycyjności (gotowość pracy w delegacji),lojalności i sumienności
Oferujemy:
• pracę w systemie jednozmianowym, w oparciu o umowę o pracę, w firmie o ustabilizowanej
pozycji na rynku
• wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
• możliwość rozwoju zawodowego oraz przyjazną atmosferę pracy w zespole doświadczonych
pracowników
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@agat-koluszki.pl
lub na adres Przedsiębiorstwo AGAT S.A. 95-040 Koluszki ul. Paderewskiego 1 z zaznaczeniem stanowiska,
które jest przedmiotem aplikacji.
Prosimy również o zamieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
o Ochronie Danych Osobowych)”.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. z siedzibą w Koluszkach
prowadzi nabór kandydatów na następujące stanowiska:

ELEKTROMONTER
POMOCNIK ELEKTROMONTERA
ŚLUSARZ-MONTER
ŚLUSARZ-SPAWACZ
MURARZ
CIEŚLA-ZBROJARZ
ZBROJARZ-BETONIARZ
PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY
MONTER SIECI WOD-KAN
OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI
OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL. III
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia minimum zawodowego
• doświadczenia zawodowego właściwego dla określonego stanowiska
• praktycznej umiejętność spawania metodą MAG i/lub elektrodą otuloną
(dla stanowiska ślusarz-spawacz)
• świadectwa kwalifikacji SEP „E” (dla stanowiska elektromonter)
• braku przeciwwskazań do pracy na wysokości
• umiejętności pracy w zespole, sumienności i lojalności
• dyspozycyjności –gotowość do pracy w delegacji
• dodatkowym atutem będzie:
• prawo jazdy kat. B
• uprawnienie do obsługi podestów roboczych
Oferujemy:
• pracę w systemie jednozmianowym, na podstawie umowy o pracę,
w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku
• wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
• możliwość rozwoju zawodowego oraz przyjazną atmosferę pracy w zespole
doświadczonych pracowników
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@agat-koluszki.pl
lub na adres Przedsiębiorstwo AGAT S.A. 95-040 Koluszki ul. Paderewskiego 1 z zaznaczeniem stanowiska,
które jest przedmiotem aplikacji.
Prosimy również o zamieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych)”.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

20 mikroprzedsiębiorców.
Warto przypomnieć, że do
bezpłatnego wysłania pliku
JPK przydatne jest posiadanie profilu zaufanego (eGo),

dlatego brzezińska skarbówka w soboty pełni dodatkowe dyżury. 24. lutego w godzinach od 9.00 do 13.00
przedsiębiorcy mają jeszcze
możliwość założenia profilu
zaufanego i uzyskania informacji na ten temat.
Wioleta Meszka, Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Brzezinach, dodaje, że
praktyczną pomoc w wykorzystaniu narzędzi informatycznych związanych z JPK_
VAT podatnicy będą mogli
uzyskać także na bieżąco, jeśli będzie to potrzebne.
W celu promocji JPK_
VAT i aplikacji e-mikrofirma Ministerstwo Finansów

przygotowało animację, którą można pobrać klikając na
link oraz sześć filmików instruktażowych dotyczących
obsługi tej aplikacji. Animacja oraz tutoriale będą udostępnione na stronie MF,
na stronie internetowej
www.lodzkie.kas.gov.pl, a także w serwisie youtube.  GK
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Do stowarzyszenia po odzież
Jeśli ktoś dysponuje zbędnymi ubraniami na lato lub
zimę, nie powinien ich wyrzucać. Mogą przydać się
osobom bezdomnym i innym potrzebujących. Dla
nich będzie to konkretne,
bardzo duże wsparcie. W tej
sytuacji, warto pomyśleć
o drugiej osobie. Odzież, której nie potrzebujemy, możemy oddać do instytucji i stowarzyszeń, żeby przekazały ją
osobom ubogim.
Szczególnie trudny czas
dla bezdomnych to okres zimowy. Trudno uwierzyć, że
są osoby, których nie stać na
kupienie czapki, szalika czy
rękawiczek. A w naszych szafach często zalegają nikomu
już niepotrzebne za małe rękawiczki. Szkoda je wyrzucić

na śmietnik. Mogą komuś
posłużyć.
Taka pomoc często potrzebna jest rodzinom wielodzietnym, a także rencistom,
emerytom, bezrobotnym.
W Brzezinach potrzebujący
mogą także liczyć na wsparcie. Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11 bezpłatnie wydaje
odzież. Wszyscy, którzy potrzebują ubrań, mogą zgłaszać się we wtorki, środy
i czwartki w godzinach od
9.00 do 12.00. Stowarzyszenie, którym kieruje pani Teresa Szymczak, Honorowa
Obywatelka Brzezin, posiada duży wybór całorocznej
odzieży nowej i używanej.

 GK

FOT.pixabay.com

W

iele osób robiąc porządki w szafie, zastanawia się,
co zrobić z rzeczami, których od dawna nie używają?
Wśród takiej odzieży mogą znaleźć się ubrania, które
nie są zniszczone i szkoda je wyrzucić.

Materiał informacyjny

Zawsze najnowsze informacje z Brzezin

www.brzeziny.pl
/Brzeziny

Materiał informacyjny

MARCOWE SZKOLENIA W ZUS
Biuro Terenowe w Brzezinach
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Łodzi
zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenie
prowadzone przez pracowników ZUS.
6 marca o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Biura
Terenowego w Brzezinach Głowackiego 43 rozpocznie
się szkolenie z zakresu E-ZLA elektroniczne zwolnienia
lekarskie. Szkolenie to przeznaczone jest dla lekarzy.
7 marca o godz. 10.00 szkolenie dotyczyć będzie zasad ustalania uprawnień do zasiłku chorobowego,
a 19 marca o godz. 8.00 zasad kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich.
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