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W województwie łódzkim wybudowano 
PIERWSZE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE
w Dąbrowie. Mieści się w powiecie brzezińskim
i służy niepełnosprawnym osobom, 
które potrzebują pomocy

STR. 3

 ZIELONY PRĄD W JEŻOWIE

Gmina Jeżów otrzyma dofinansowanie 
– ponad 6 mln zł na instalacje fotowol-
taiki, pomp ciepła i kotłów na biomasę. 
Wicemarszałek Piotr Adamczyk oraz 
Mariusz Guzicki, Wójt Gminy Jeżów, 
podpisali umowę w tym zakresie.

BRZEZIŃSKIE OBCHODY 
NARODOWEGO ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI
Po 123. latach niewoli Polska odzyskała 
niepodległość 11 listopada 1918 r. Dzień 
ten uroczyście obchodzony jest w Pol-
sce jako Narodowe Święto Niepodległo-
ści.

JAK PASZTET TO OD 
„ZAKRĘCONYCH” Z KĘDZIOREK 
Uprzejmie donosimy tym, którzy jeszcze nie 
wiedzą: KGW „Zakręceni” w Kędziorkach za-
jęło trzecie miejsce w Bitwie Regionów  lI eta-
pu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich 
w województwie łódzkim. 

Z BEZPIECZEŃSTWEM 
ZA PAN BRAT
Zacięta rywalizacja – kto wie więcej, a kto le-
piej biega – wyłoniła najlepszą drużynę, która 
pojedzie do Łodzi na wielki finał zawodów 
o bezpieczeństwie.

STR. 2

STR. 4-5

STR. 6

STR. 7

Centrum powstało z chęci niesienia 
pomocy. Renata Kobiera, Starosta 
Brzeziński oraz Ryszard Śliwkiewicz, 
Wicestarosta podjęli szerokie działania 
by  stworzyć miejsce, w którym kom-
pleksową pomoc znajdą osoby cho-
re, cierpiące i niepełnosprawne. W są-
siedztwie znajdują się już dwa budyn-
ki, w którym niepełnosprawne osoby 
uczą się samodzielnego życia dzięki: 
lekarzom, personelowi DPS Dąbrowa 
i wszystkim, którzy chcą pomóc. 

Dom, który pomaga
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Kolejna sesja powiatu 
już za nami 
We wtorek, 25 października 2022 r. radni uczestniczyli 
w LIX sesji V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach. Przy-
jęto cztery uchwały  w tym o podwyższeniu wynagro-
dzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Przystępując do ob-
rad radni rady przyję-
li następujące informa-

cje: o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Powiecie 
Brzezińskim za rok szkolny 
2021/2022, którą przedstawił 
pracownik Wydziału Edu-
kacji, Spraw Społecznych, 
Obywatelskich i Promo-
cji Starostwa Powiatowe-
go w Brzezinach wraz z dy-
rektorami szkół i placówek 
oświatowych, prowadzo-
nych przez powiat. 

Kolejna informacja doty-
czyła transportu zbiorowe-
go, którą przedstawił Na-
czelnik Wydziału Komuni-
kacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Brzezinach 
a na samym końcu sekretarz 
powiatu przedstawiła ana-
lizę oświadczeń majątko-
wych radnych Rady Powia-
tu w Brzezinach oraz innych 
osób zobowiązanych do ich 
składania: pracowników 
i kierowników jednostek or-
ganizacyjnych powiatu.

Jakie uchwały? 
Uchwałę nr LIX/278/22 

Rady Powiatu o podwyż-
szeniu wysokości wynagro-
dzenia dla zawodowych ro-
dzin zastępczych - do kwo-
ty nie niższej niż 3.600,00 zł 
miesięcznie oraz prowadzą-
cych rodzinne domy dziec-
ka - do kwoty nie niższej niż 
4.000,00 zł miesięcznie. 

Następnie radni podjęli 
uchwałę nr LIX/279/22 zmie-
niającą uchwałę Nr L/250/22 
Rady Powiatu w Brzezi-
nach z dnia 29 marca 2022 
r. w sprawie określenia za-
dań na rzecz osób niepełno-
sprawnych i podziału środ-
ków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na ich 

realizację w 2022 r. – zmia-
na wynika z potrzeby prze-
niesienia oszczędności po-
wstałych m.in. na skutek 
rezygnacji z przyznanego 
dofinansowania przez wnio-
skodawców, w łącznej wyso-
kości 9.795,00 zł z przezna-
czeniem na zwiększenie pla-
nu finansowego na realizację 
innego zadania  tj. „Dofinan-
sowanie w sprzęt rehabilita-
cyjny, przedmioty ortope-
dyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom nie-
pełnosprawnym na podsta-
wie odrębnych przepisów”. 

Zmiany w finansach
Ponadto Rada Powiatu 

w Brzezinach uchwałą nr 
LIX/280/22 dokonała zmian  
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Brzeziń-
skiego na lata 2022 – 2036, 
zmiany dotyczą aktualizacji 
kwot wynikających z uchwał 
budżetowych podjętych 
przez Radę Powiatu w Brze-
zinach oraz Zarząd Powiatu 
w Brzezinach do dnia 25 paź-
dziernika 2022r.

Natomiast uchwałą nr 
LIX/281/22 dokonano zmian 
w budżecie powiatu brzeziń-
skiego na 2022 r. w zakresie 
dochodów, wydatków, wy-
kazu zadań inwestycyjnych, 
planu przychodów i roz-
chodów budżetu oraz dota-
cji udzielonych z budżetu 
powiatu, podjęcie uchwały 
było niezbędne ze względu 
m.in. na zwiększenie wyso-
kości udziału w podatku PIT. 

Podczas sesji radni rów-
nież wysłuchali sprawoz-
dania Starosty Brzezińskie-
go z prac Zarządu Powiatu 
w Brzezinach w okresie mię-
dzysesyjnym. 

Biuro Rady Powiatu  
w Brzezinach

Raz, dwa i na spacer z „Ogrodami”

Mieszkańcy powiatu 
brzezińskiego dołą-
czyli do spacerów or-

ganizowanych przez Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego w ramach ak-
cji „Województwo Łódzkie 
Ogrodem Polski”,  którego 
inicjatorem jest marszałek 
Grzegorz Schreiber.

Nasi mieszkańcy wyru-
szyli do Rybakówki, odwie-
dzili również Źródła Kró-
lewskie w Żerominie, znane 
ze zdrowotnych właściwo-

ści, a które jeśli wierzyć po-
daniom, odwiedził król Wła-
dysław Jagiełło.

 „Województwo Łódzkie 
Ogrodem Polski” to pomysł 
Grzegorza Schreibera, mar-
szałka województwa łódzkie-
go. Akcja promuje zakładanie 
zieleni – od dużych ogrodów 
przez mniejsze skwery czy 
pięknie udekorowane kwia-
tami balkony i tarasy – w wo-
jewództwie łódzkim. 

Red

Zielony prąd w Jeżowie
– GMINA JEŻÓW OTRZYMA DOFINANSOWANIE – ponad 6 mln zł  

na instalacje fotowoltaiki, pomp ciepła i kotłów na biomasę.  
Wicemarszałek Piotr Adamczyk oraz Mariusz Guzicki, Wójt Gminy Jeżów,  

podpisali umowę. 

Umowa o dofinanso-
wanie projektu OZE 
w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego 
to naprawdę długo wycze-
kiwany, przez mieszkańców 
gminy projekt– tłumaczy 
Mariusz Guzicki, Wójt Gmi-
ny Jeżów. – Bardzo cieszymy 
się, że uzyskaliśmy to dofi-
nansowanie. 

Pieniądze z projektu 
przeznaczone będą przede 
wszystkim na montaż insta-
lacji fotowoltaicznych. Po-
nadto unijne środki, któ-

re przyznaje Urząd Mar-
szałkowski w Łodzi, trafią 
również na instalację kilku-
nastu pomp ciepła oraz ko-
tłów na biomasę. 

Całkowita wartość projektu 
to blisko 8 mln zł, zaś dofinan-
sowanie to ponad 6 mln zł. 

– W projekcie weźmie 
udział 130 gospodarstw. Jest 
on ważny z dwóch powo-
dów: po pierwsze, w dzisiej-
szych czasach instalacje OZE 
oznaczają tańszą energię – 
tłumaczy Piotr Adamczyk, 

Wicemarszałek Wojewódz-
twa Łódzkiego. – Z powodu 
wojny na Ukrainie ceny prą-
du i gazu szaleją. Tymcza-
sem „zielona energia” po-
zwoli zaoszczędzić pienią-
dze w portfelach. Po drugie: 
OZE jest także proekologicz-
ne i zdecydowanie bardziej 
przyjazne człowiekowi.

Warto przy tym wspo-
mnieć, że nie jest to pierw-
sza inwestycja w „zielo-
ną energię”, którą wspie-
ra Urząd Marszałkowski 

w Łodzi w naszym powie-
cie. W poprzednim numerze 
pisaliśmy o dofinansowaniu 
OZE dla Gminy Brzeziny. 

Gmina Brzeziny otrzymała 
ponad 3 800 000 zł dofinan-
sowania na drugą już edy-
cję projektu odnawialnych 
źródeł energii w gminie. In-
westycja polega na zakupie 
191 instalacji fotowoltaicz-
nych na terenach prywat-
nych mieszkańców gminy 
oraz wymianie 7 kotłów na 
biomasę.

Podczas w LIX sesji V kadencji Rady Powiatu w Brzezinach

Wicemarszałek Piotr Adamczyk oraz Mariusz Guzicki, Wójt Gminy Jeżów podpisali umowę na dofinansowanie „zielonej energii” w Gminie Jeżów

Mieszkańcy powiatu brzezińskiego ruszyli na spacer po Rybakówce  
w ramach akcji „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.  
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cji Starostwa Powiatowe-
go w Brzezinach wraz z dy-
rektorami szkół i placówek 
oświatowych, prowadzo-
nych przez powiat. 

Kolejna informacja doty-
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uchwałę nr LIX/279/22 zmie-
niającą uchwałę Nr L/250/22 
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m.in. na zwiększenie wyso-
kości udziału w podatku PIT. 
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dysław Jagiełło.

 „Województwo Łódzkie 
Ogrodem Polski” to pomysł 
Grzegorza Schreibera, mar-
szałka województwa łódzkie-
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na instalacje fotowoltaiki, pomp ciepła i kotłów na biomasę.  
Wicemarszałek Piotr Adamczyk oraz Mariusz Guzicki, Wójt Gminy Jeżów,  

podpisali umowę. 
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tłumaczy Piotr Adamczyk, 
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dze w portfelach. Po drugie: 
OZE jest także proekologicz-
ne i zdecydowanie bardziej 
przyjazne człowiekowi.

Warto przy tym wspo-
mnieć, że nie jest to pierw-
sza inwestycja w „zielo-
ną energię”, którą wspie-
ra Urząd Marszałkowski 

w Łodzi w naszym powie-
cie. W poprzednim numerze 
pisaliśmy o dofinansowaniu 
OZE dla Gminy Brzeziny. 

Gmina Brzeziny otrzymała 
ponad 3 800 000 zł dofinan-
sowania na drugą już edy-
cję projektu odnawialnych 
źródeł energii w gminie. In-
westycja polega na zakupie 
191 instalacji fotowoltaicz-
nych na terenach prywat-
nych mieszkańców gminy 
oraz wymianie 7 kotłów na 
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Wicemarszałek Piotr Adamczyk oraz Mariusz Guzicki, Wójt Gminy Jeżów podpisali umowę na dofinansowanie „zielonej energii” w Gminie Jeżów

Mieszkańcy powiatu brzezińskiego ruszyli na spacer po Rybakówce  
w ramach akcji „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.  
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Dom, który  
przywraca życie

W województwie łódzkim powstało pierwsze  
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W DĄBROWIE.  

Będzie służyć niepełnosprawnym osobom, które potrzebują pomocy.  

– To o czym myśleliśmy, 
stało się faktem. Otworzyli-
śmy Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalne w Dąbrowie. 
A jeszcze przed rokiem wy-
dawało się to niemożliwe. 
A jednak jest. A jest dzięki 
wysiłkowi wielu ludzi, któ-
rym serdecznie, w imieniu 
władz powiatu, dziękuję – 
mówi Renata Kobiera, sta-
rosta brzeziński.

Początki 
Droga do Dąbrowy wije 

się między polami i budyn-
kami, aby otworzyć się na-
gle na trzy piękne budynki: 
Dworek, w którym mieści 
się Dom Pomocy Społecz-
nej w Dąbrowie, który pro-
jektował Stanisław Witkie-
wicz, odnowiony parte-
rowy budynek, w którym 
mogą przebywać panie 
i panowie niewymagają-
cy całodobowej opieki spe-
cjalistycznej, uczący się sa-
modzielnego życia oraz 
trzeci - Centrum Opiekuń-
czo-Mieszkalne. 

– Dlaczego Centrum? 
Otóż pragniemy w pewnym 
sensie stworzyć miejsce, 
w którym kompleksową 
pomoc znajdą osoby chore, 
cierpiące i niepełnospraw-
ne – tłumaczy Ryszard 
Śliwkiewicz, wicestarosta. 
– Dlatego zdecydowaliśmy 
się budowę kolejnego bu-
dynku, który dołączy do 
dwóch, które już mamy. 

Obecnie w DPS przebywa 
blisko 90 pań, które wyma-
gają opieki. Zajęcia przygo-
towują: psycholodzy, leka-
rze, a nawet specjalistka od 
hipoterapii. Terapią są tak-
że zajęcia plastyczne, a tak-
że przedstawienia organi-
zowane przez mieszkanki 
DPS. Zarówno rękodzieło 
jak i teatr przyciągają ludzi 
z całego województwa. 

– Trudno nie być dum-
nym z pracy pracowników 
ośrodka. Znam mieszkan-
kę, która trafiła do DPS-
-u w ciężkim stanie, była 
praktycznie pacjentką le-
żącą. Obecnie, chodzi, bie-
rze udział w przedstawie-
niach, jest aktywną, wspa-
niałą osobą – opowiada 
Renata Kobiera. 

Dom pełen nadziei
Pani Zofia, która ma 82 

lata. Z trudem samodziel-
nie się porusza. Ale w Cen-
trum uśmiechnięta, rozglą-
da się po pachnących no-
wością pokojach. 

– A czy znajdzie się jeden 
i dla mnie? – pyta z prze-
kornym uśmiechem. 

Dlaczego z przekornym? 
Ponieważ to pani Zofia bę-
dzie pierwszą mieszkanką 
Centrum. Jej choroba - bar-
dzo uciążliwa - praktycz-
nie uniemożliwia jej samo-
dzielne poruszanie się. 

W Centrum tak schoro-
wani ludzie znajdą pomoc, 
fachową opiekę lekarską, 
ale przede wszystkim nie 
zostaną pozostawieni sami 
sobie. 

Centrum 
dla niepełnosprawnych
Centrum Opiekuńczo-

-Mieszkalne w Dąbrowie 
jest, fachowo mówiąc, jed-
nostką budżetową dzia-
łającą w ramach pomocy 
społecznej powiatu brze-
zińskiego.

Historia jego powstania 
sięga kwietnia 2021 r. wte-
dy to władze powiatu brze-
zińskiego złożyły wniosek 
do Łódzkiego Urzędu Wo-
jewódzkiego o dofinanso-
wanie w ramach Fundu-
szu Solidarnościowego za-
dania „Budowa Centrum 
Opiekuńczo Mieszkalnego 

w Dąbrowie, gmina Jeżów, 
powiat brzeziński”.

Centrum mieści się w no-
wym parterowym budyn-
ku o powierzchni blisko 
430 m kw. Projektant za-
dbał, aby nie było w nim 
barier architektonicznych 
oraz o dostosowanie prze-
strzeni do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Jak wygląda Centrum
W Centrum zamiesz-

ka łącznie 20 osób - 10 ca-
łodobowo i 10 na pobyt 
dzienny. Do dyspozycji 
pensjonariuszy są 4 jedno-
osobowe pokoje wraz z ła-
zienką i 3 dwuosobowe po-
koje również z łazienkami. 
Są one duże, przestronne, 
każdy pensjonariusz ma 
wyjście na prywatny taras. 

Pensjonariusze przeby-
wają tu przez 7 dni w ty-
godniu. Mają zapewnione: 
wyżywienie, dostęp do 
świetlicy z jadalnią, salę te-
rapii zajęciowej z aneksem 
kuchennym, sprzęt reha-
bilitacyjny i pomocniczy.  
Ale przede wszystkim mają 
zapewnioną pomoc opie-
kunów i asystentów. Na 
miejscu będą także: tera-
peuta zajęciowy, pracow-

nik socjalny, psycholog 
i asystenci osoby niepełno-
sprawnej.

Cały obiekt wyposażo-
ny jest w system monito-
rująco-alarmowy oraz tzw. 
przyzywowy. 

Finanse
Całkowita wartość ro-

bót budowlanych wynio-
sła ponad 2 463 000 zł, 
natomiast wartość wy-
posażenia i montażu po-
nad 183  700  zł. W dniu 
30 września 2022 r., zgod-
nie z umową, zakończo-
no realizację tzw. „Modułu 
I czyli utworzenia Centrum 
- bazy lokalowej i jej wypo-
sażenia”. 

Budowa i wyposażenie 
Centrum została zrealizo-
wana głównie ze środków 
Funduszu Solidarnościo-
wego. Wartość dofinanso-
wania to ponad 2 429 000 
zł w ramach resortowe-
go Programu Ministra Ro-
dziny i Polityki Społecz-
nej „Centra Opiekuńczo – 
Mieszkalne”.

Jego działalność będzie  
finansowana ze środków 
Funduszu Solidarnościo-
wego.

Red

I miejsce na dąb też się znalazło

Pani Zofia będzie pierwszą pensjonariuszką Centrum

Powstanie Centrum to wysiłek wielu ludzi:  
samorządowców, pracowników DPS Dąbrowa, a także rządu

Renata Kobiera, starosta brzeziński otrzymała podziękowania za pomoc  
w powstaniu Centrum

– Tworzenie takich ośrodków, jak 
w Dąbrowie nie zawsze jest na pierw-
szym miejscu, jeśli chodzi o gmi-
ny czy powiaty. W Dąbrowie, widać 
szczególnie przywiązanie do niesienia pomocy oso-
bom najbardziej potrzebującym. Przed rokiem, kie-
dy rozmawiałem z panią starostą Renatą Kobie-
rą, o tym niezwykłym pomyśle, nie było tutaj nic, 
poza trawą. A obecnie stoi tu piękny budynek, w któ-
rym opiekę znajdą osoby niepełnosprawne. To jest 
bardzo budujące, że nie zapominamy o najsłab-
szych. Samorząd powiatu brzezińskiego myśli o tych,  
którym w jesieni wieku, pomoc jest potrzebna. 

WALDEMAR BUDA, 
minister rozwoju i technologii: 
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Brzezińskie obchody Narodowego

Po 123 latach niewoli Polska odzyskała nie-
podległość 11 listopada 1918 r. Dzień ten 
uroczyście obchodzony jest w Polsce jako 

Narodowe Święto Niepodległości. 
Nie inaczej było w tym roku – obchody rozpo-
częły się od uroczystości przed Urzędem Mia-
sta w Brzezinach od złożenia meldunku, prze-
glądu pocztów oraz wspólnego śpiewu hymnu 
narodowego.
Następnie zebrani poszli złożyć kwiaty i wią-
zanki pod pomnik marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz na uroczystą mszę do kościoła 
parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu. 

Red.

W uroczystościach wzięli udział: 
Krzysztof Bogdański, przewodniczący Rady Powiatu (pierwszy z lewej), 

Renata Kobiera, starosta powiatu  oraz Ryszard Śliwkiewicz, wicestarosta powiatu 
z lewej Bartłomiej Lipski, Krzysztof Orłowski oraz Krzysztof Kotynia członek zarządu.

W święcie niepodległości wzięli również udział uczniowie

Nie zabrakło również wspólnych śpiewów podczas obchodów 
Święta Odzyskania Niepodległości 

Wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz w towarzystwie dyrektora ZSP Brzeziny 
Mariusza Nyka oraz uczniów. Uśmiechy obowiązkowe 

Uczniowie LO im. J. Jwaszkiewicza 
przygotowali eksponaty inspirowane świętem 11 Listopada 

Podczas uroczystości hołd bohaterom walki o wolność Polski złożyli mieszkańcy
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Brzezińskie obchody Narodowego   Święta Niepodległości

Obowiązkowo w pochodzie wzięli udział niezawodni strażacy…

Obchody święta odzyskania wolności 
przez Polaków to także wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

Wspólne świętowanie – aż miło popatrzećPodczas obchodów 11 Listopada aktywni byli jak zawsze harcerze. Dziękujemy

 … oraz poczty reprezentujące różne organizacje

Uczniowie wzięli udział w konkursie „Polska Niepodległa”. W rywalizacji, w której udział 
wzięło 27 uczniów szkół należących do powiatu, pierwsze miejsce zdobył Mateusz Panaszek, 
drugie Michał Borowczyk, trzecie Kamil Napieracz.
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Jak pasztet, to od „Zakręconych” z Kędziorek
Uprzejmie donosimy tym, którzy jeszcze nie wiedzą: KGW „ZAKRĘCENI” W KĘDZIORKACH zajęło trzecie miejsce w Bitwie Regionów

lI etapu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich w województwie łódzkim. 

Bo kto jak nie my… bitwa 

Drugi Dzień Seniora w powiecie

Już po raz drugi gościli-
śmy seniorów podczas 
„Powiatowego Dnia Se-

niora - Senior dla przyszłości 
pokoleń” organizowanego 
przez Stowarzyszenie Senio-
rów „Integracja” w Brzezi-
nach.

Tegoroczne obchody zdo-
minował temat leczenia 
i profilaktyki raka piersi. 
Patronami uroczystości byli: 
Starosta Brzeziński Renata 
Kobiera oraz Burmistrz Mia-
sta Brzeziny Ilona Skipor, a za 
wspaniałą organizację odpo-
wiadał Zarząd Stowarzysze-
nia na czele z Panią prezes 
Krystyną Ambrozińską.

Pomoc tylko z uśmiechem

Na wesoło, z nadzieją 
i uśmiechem. Dzienny 
Dom Pobytu im. Św. 

Ojca Pio w Brzezinach ob-
chodził pierwsze urodziny. 

Dom dziennego pobytu 
funkcjonuje w ramach projektu 
– „Brzezińskie Centrum Usług 
Środowiskowych”  w którym 
realizowane są działania na 
rzecz osób niesamodziel-
nych oraz ich opiekunów. 
Jego cel to prowadzenie 
na  terenie powiatu brze-
zińskiego w okresie od 
1.06.2020 r. do 31.05.2023 r. 
dla opieki dla 140 osób nie-
samodzielnych osób. 

Brzezińskie Centrum Usług 
Środowiskowych działa przy 
Stowarzyszeniu Wspólna Przy-
szłość Polska, Europa, Świat, 

którego Prezesem jest Artur 
Orski, a kierownikiem Dziennego 
Domu Pobytu im. Św. Ojca Pio jest 
Renata Piskórz-Ejtaszewska.

W obchodach Dnia Seniora wzięła udział sekretarz powiatu Aleksandra Frydrych.

 KGW „Zakręceni”  ze wsparciem powiatu brzezińskiego.

To tak dobrze wygląda, że jeść się chce…

Pierwsze urodziny nie mogą obejść się  bez tortu…

„Zakręceni” stanęli na podium przekonując do siebie jury pasztetem 
z królika na musie z czarnego bzu z podpłomykiem na żytnim zakwa-
sie. No cóż, warto a nawet koniecznie trzeba spróbować.
Tym razem konkurs kulinarny „Bitwa Regionów”, już siódmy z kolei, 
miał miejsce w Dobryszycach w województwie łódzkim . W tym roku 
konkurs rozgrywał się w trzech etapach: koła startowały w elimina-
cjach powiatowych, następnie wojewódzkich, by w końcu zwycięzcy 
pojawili się w ogólnopolskim konkursie.
W trakcie wszystkich wydarzeń koła przygotowują potrawy regionalne, 
a jurorzy oceniają ich smak, walor i składniki.
Konkurs organizują: resort rolnictwa,  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Red
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Wóz strażacki na schwał
NOWY WÓZ RATOWNICZO-GAŚNICZY dotarł do Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybyszycach.

Samochód za 760 000 zł umożliwi wyjazd na prawie każdą akcję potrzebną 
do ratowania życia, podczas wypadku, czy pożaru.

Gmina Brzeziny otrzy-
ma ponad 3.800.000 zł  
dofinansowania  na 

drugą już edycję projektu 
odnawialnych źródeł ener-
gii w gminie. Inwestycja 
polega na zakupie 191 in-
stalacji fotowoltaicznych 
na terenach prywatnych 
mieszkańców gminy oraz 
wymianie 7 kotłów na 
biomasę. 

–  Bardzo cieszymy się 
z tego zakupu –  opowia-
da Paweł Strzyżewski, 
Prezes OSP w Przybyszy-
cach. – Dlaczego? Ponie-
waż jest to drugi w histo-
rii jednostki całkowicie 
nowy wóz. Dotychczas 
korzystaliśmy z samo-
chodów używanych, do-
brych, ale to jednak nie 
to samo, co całkowicie 
nowa jednostka. Samo-
chód to Mercedes Atego 
z napędem 4x4 wypro-

dukowany przez Firmę Dra-
gon z Dąbrowy Górniczej . 

Jak tłumaczy Prezes na-
pęd na wszystkie koła jest 
niezbędny do prowadzenia 
działań na terenie gminy 
Jeżów oraz powiatu brze-
zińskiego, ponieważ są to 

w dużej mierze nieutwar-
dzone grunty. 

Nowy samochód jest 
imponujący. Waży 16 ton, 
zabiera 3500 litrów wody, 
jest wyposażony w profe-
sjonalny sprzęt ratowni-
czy i gaśniczy m.in. potrafi 

zużyć przy maksymalnym 
otwarciu przepustu do ga-
szenia aż 3200 litrów wody 
na minutę, ale taka potrzeba 
zachodzi rzadko. 

Zakup samochodu był 
możliwy dzięki dofinanso-
waniu : 400 000 pochodzi-

ło z  Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, 
200 000 zł z budżetu 
Gminy Jeżów, 

160.000,00 zł to środ-
ki własne OSP Przyby-
szyce.

Tym samym gmi-
na Jeżów wzbogaci się 
o profesjonalny sprzęt 
do działań  gaśniczych 
i ratowniczych.

Nowy bojowy wóz 
trafił także do OSP KSRG 
Jordanów, ale o nim na-
piszemy już wkrótce.

Red

Jak być bezpiecznym
ZACIĘTA RYWALIZACJA  –  kto wie więcej, a kto lepiej biega 

 –  wyłoniła najlepszą drużynę, która pojedzie do Łodzi na wielki finał zawodów o bezpieczeństwie..

Uczniowie klas II szkół 
podstawowych z tere-
nu powiatu brzeziń-

skiego wzięli w udział w fi-
nale powiatowych elimina-
cji konkursu sprawności 
fizycznej oraz wiedzy o bez-
pieczeństwie w ramach Po-
licyjnej Akademii Bezpie-
czeństwa, który miał miej-
sce w Szkole Podstawowej 
Dąbrówce Dużej.

Na dzieci czekały dwie 
konkurencje: test wiedzy 
oraz test sprawności fizycz-
nej. Pierwszy sprawdzian to 
15 pytań dotyczących bezpie-
czeństwa przygotowanych 
przez brzezińskich policjan-
tów – czyli niełatwy. Drugi, 
który wyłonił zwycięzców, 
był testem sprawności. Ma-
luchy musiały pokonać prze-
szkody wzorowane na praw-
dziwym policyjnym torze 
przeznaczonym dla kandy-
datów do służby w policji. 

Ostatecznie zwyciężyli 
uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brzezinach 
i będą oni reprezentować 
powiat w finale wojewódz-

kim konkursu. Zacięta wal-
ka będzie miała miejsce 
25 listopada 2022 r. w Łodzi.

Nagrody ufundowane zosta-
ły przez Starostę Brzezińskiego 

Renatę Kobiera, które wręczył 
z-ca Naczelnika Wydziału Pre-
wencji i Ruchu Drogowego 
kom. Zbigniew Cupryn.

Red

BRZEZINY FARBĄ MALOWANE

„Akware  Brzeziny” – pod takim tytułem w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. J. Tuwima otworzono finałową wystawę projektu 
realizowanego przez grupę nieformalną „Manufaktura talentu”, 
którą utworzyli uczniowie klas H i J. Powiatowego Zespół Szkół 
i Placówek Oświatowych w Brzezinach.
Piękne obrazy malowali uczniowie,  mieszkańcy Środowiskowego 
Domu Samopomocy im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości Pol-
ski oraz sami brzezinianie w czasie spotkania artystycznego zor-
ganizowanego we wrześniu tego roku na osiedlu „Przedwiośnie”  
w Brzezinach.  
Na wystawie poza twórcami byli zaproszeni goście min. władze miasta 
i powiatu. Na jednym z obrazów Renata Kobiera - starosta brzeziński 
oraz Jakub Piątkowski - zastępca Burmistrza Brzezin, złożyli autografy. 
Wystawę zorganizowano dzięki pomocy Danuty Bączyńskiej, dy-
rektor biblioteki, która udostępniła miejsce na wystawę.

Red

POZNAJMY SIĘ NA SPORTOWO

Integracja na sportowo? Czemu nie!  W L.O im. J. Iwaszkiewicza w Brze-
zinach uczniowie postanowili zacieśnić znajomość, ale przez sport.
–  Projekt jest pomysłem uczniów naszego liceum – opowiada Maria 
Pisarska, dyrektor placówki. – Oczywiście wcześniej organizowaliśmy 
imprezy integracyjne, ale nigdy nie miały charakteru sportowego. 
„Integrację n@ sportowo” – bo taką nazwę nosi zabawa, zorganizował 
samorząd uczniowski. Uczniowie i nauczyciele bawili się grając, biega-
jąc, tańcząc, a na koniec rozmawiając i jedząc kiełbaski przy ognisku.

Red

ZIELONA SZKOŁA DLA SAMORZĄDU

Czy należy kosić? A jeśli nie to dlaczego? A liście? Grabić, czy nie 
grabić? Na te pytania usłyszeli odpowiedzi samorządowcy z po-
wiatu brzezińskiego.
Z  inicjatywy Grzegorza Schreibera, Marszałka województwa 
Łódzkiego realizowany jest projekt „Województwo Łódzkie Ogro-
dem Polski”. 
 Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
samorządowcy uczestniczyli w szkoleniu, które przybliżyło im spo-
soby dbania o zieleń, na co warto zwrócić uwagę. 

RedZwycięzcy wezmą udział w finale wojewódzkim konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie, który odbędzie się w Łodzi.

Podczas szkolenia prezentowano m.in. rośliny, które warto zasadzić w ogrodach czy skwerach. 

Po raz pierwszy w L.O  im. Iwaszkiewicza w Brzezinach uczniowie integrowali się na sportowo.
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 WYDZIAŁ ADRES E-MAILOWY I TELEFON 

Sekretariat/Wydział Organizacyjny i Kadr starostwo@powiat-brzeziny.pl
tel. 46 874-11-11

Wydział Komunikacji i Transportu Komunikacja@powiat-brzeziny.pl 
tel. 46 874-31-64 

Wydział Finansowy fi nance@powiat-brzeziny.pl
tel. 46 874-36-46

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, 
Obywatelskich i Promocji 

zdrowie@powiat-brzeziny.pl
edukacja@powiat-brzeziny.pl
promocja@powiat-brzeziny.pl

tel. 46 874-24-12

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki 

budownictwo@powiat-brzeziny.pl
geodezja@powiat-brzeziny.pl

nieruchomości@powiat-brzeziny.pl
tel. 46 874-25-44

Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

drogi@powiat-brzeziny.pl
ochrona@powiat-brzeziny.pl

tel. 46 874-00-90

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pczkbrzeziny@vp.pl
tel.46 874-36-48 

Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności zon.brzeziny@poczta.fm
tel.46 874-02-81

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzezinach tel. 46 874-31-60

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 46 875-27-32

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach tel. 47 842 63 30; telefon alarmowy: 112

DYŻURY APTEK
w grudzień 2022 r.

1.12 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
2.12 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
3.12 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
4.12 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
5.12 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
6.12 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
7.12 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
8.12 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
9.12 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553

10.12 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
11.12 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
12.12 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
13.12 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
14.12 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
15.12 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
16.12 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
17.12 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
18.12 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
19.12 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
20.12 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
21.12 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
22.12 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03

  23.12 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
24.12 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
25.12 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
26.12 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
27.12 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
28.12 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
29.12 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
30.12 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
31.12 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71

W zaznaczonej kolumnie znajduje się hasło, które należy przesłać na adres: 
krzyzowka@powiat-brzeziny.pl do dnia 15 grudnia 2022 r.

(proszę podać imię, nazwisko, nr telefonu oraz miejscowość) 
Spośród nadesłanych odpowiedzi zostanie wylosowany zwycięzca i otrzyma nagrodę.

Regulamin na: www.powiat-brzeziny.pl 

SPONSOREM KRZYŻÓWKI NR 7 JEST

 Firma Kwadrat MB Sp. z o.o., 
ul. Wyszyńskiego 7B, 95-060 Brzeziny

KRZYŻÓWKA nr 7

Wszelkie uwagi na temat pracy aptek, a w szczególności dyżurów nocnych, 
prosimy kierować na adres apteka@powiat-brzeziny.pl.

Informator Powiatu Brzezińskiego Wydawca: Powiat Brzeziński
Adres: ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 11 11, e-mail: starostwo@powiat-brze-
ziny.pl

1.

2.

3.

5.

6.

8.

11.

10.

9.

7.

4.

1. Pani ze Sztumu
2. Kamień o niebieskiej barwie
3. Autor „Króla Edypa”  
4. Inaczej narzutka damska 
5. Miasto Polskiej piosenki
6. Kwiat silnie trujący
7. Woda w stanie stałym
8. Gadocha lub De Niro 
9.  Autorka kryminałów np.: ”Milczący jak grób” 

10.  Najdłuższa rzeka w Polsce 
11. Najmniejsze państwo w Europie

Nagrodę za prawidłowe
 rozwiązanie krzyżówki nr 6  

otrzymała 
pani Anna Koncka. 

GRATULUJEMY 

 Fundatorem nagrody był 
Wicemarszałek Województwa 

Łódzkiego
 Piotr Adamczyk.

Zwycięzca  KRZYŻÓWKI nr 6


