
Studniówka w Liceum Ogólnokształcącym 
im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach
22 stycznia maturzyści  
z Liceum Ogólnokształcące-
go im. Jarosława Iwaszkiewi-
cza w Brzezinach uroczyście 
rozpoczęli odliczanie do 
egzaminu maturalnego 2022.

Na 100 dni przed tym waż-
nym wydarzeniem oddali się 
radosnej zabawie, ale i z sen-
tymentem powrócili do cza-
su, który spędzili w murach 
Iwaszkiewicza. 

Wśród szacownego gro-
na gości znaleźli się dyrek-
tor Maria Pisarska, starosta 
brzeziński Renata Kobiera, 
burmistrz Brzezin Ilona Ski-
por, inspektor ds. Oświaty 
Elżbieta Czerwiec – Półbra-
tek, nauczyciele LO oraz ro-
dzice.

Bal studniówkowy rozpo-
czął się od powitania gości 
i uroczystych przemówień. 
Dyrektor LO im. J. Iwasz-
kiewicza, Maria Pisarska, 
serdecznie przywitała przy-
byłych oraz zwróciła się do 
maturzystów. Podkreśliła 

istotę okresu, w którym zna-
leźli się abiturienci: – Stud-
niówka to dla każdego ucznia 
maturalnej klasy, a także dla 
rodziców wyjątkowa chwila. 
To czas radości, zabawy, ale 
też symboliczny moment 
wejścia w dorosłe życie. 
Powodzenia na egzaminie 
maturalnym życzyli matu-
rzystom wszyscy przybyli 
goście, a wśród nich starosta 
brzeziński Renata Kobiera:  
– Przed wami trudny egza-
min, bo będzie pisany po 
ciężkich trzech latach – la-
tach pandemicznych, kiedy 
niestety większość czasu 
spędzaliście w domu (…) 
Mam nadzieję, że maturę 
wszyscy zdadzą i życzę tego 
wszystkim.

Oczywiście nie obyło się 
bez chwil wzruszeń, a szcze-
gólnie towarzyszyły one 
przemówieniom uczniów: 
maturzystki Klaudii Sztuki 
i przedstawicielki młodszych 
klas Martyny Niźnikowskiej. 
Długo wybrzmiewały słowa: 

„Coś się kiedyś zaczyna i coś 
się kiedyś kończy. Taka jest 
kolej rzeczy i taki jest jej po-
rządek”. 

Ale oprócz wzruszających 
chwil przyszedł też czas na 
śmiech i podziwianie aktor-

skich talentów maturzystów. 
Uczniowie zaprezentowa-
li przedstawienie pt. „Kilka 
dni z życia maturzysty”, po 
którym zabrzmiało staro-
polskie wezwanie: „Polone-
za czas zacząć!”. Tradycyjny 

studniówkowy taniec na 
wszystkich wywarł ogromne 
wrażenie. Układ przygotowa-
ła Małgorzata Wójcik – wy-
chowawczyni maturzystów 
i jednocześnie nauczyciel-
ka wychowania fizycznego. 

Studniówkowa noc w Two-
rzyjankach upłynęła już do 
końca w radosnej atmosferze 
i optymistycznie wprowadzi-
ła abiturientów w czas przy-
gotowań do egzaminu matu-
ralnego. 
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Trwa budowa Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Dąbrowie
W dniu 28 czerwca 2021 roku w Dąbrowie pomiędzy Wojewodą 
Łódzkim Panem Tobiaszem Bocheńskim a Powiatem Brzeziń-
skim reprezentowanym przez Panią Renatę Kobiera – Starostę 
Brzezińskiego oraz Pana Ryszarda Śliwkiewicza – Wicestarostę 
Brzezińskiego została uroczyście podpisana umowa w sprawie 
budowy COM w Dąbrowie.

Powiat Brzeziński otrzy-
mał dofinansowanie z Fun-
duszu Solidarnościowego 
w wysokości 2 452 566, 65 
zł, natomiast całkowita war-
tość inwestycji wyniesie – 
2 755 494, 92 zł. W wyniku 
rozstrzygnięcia postępowa-
nia przetargowego w trybie 
przetargu nieograniczone-
go wykonawcą robót budow-
lanych została Firma „MO-
DERNDOM” s.c. Mariusz 
Rozpara, Krzysztof Górski ze 
Skierniewic. Powstaje budy-
nek o powierzchni użytkowej 
429,57 m2 z przeznaczeniem 
dla 10 osób w ramach poby-
tu dziennego i 10 osób, które 

będą przebywały całodobo-
wo. Głównym celem utwo-
rzenia Centrum Opiekuńczo 
– Mieszkalnego w Dąbrowie 
jest pomoc dorosłym oso-
bom niepełnosprawnym ze 
znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełno-
sprawności poprzez zapew-
nienie usług zamieszkania, 
udział w zajęciach terapeu-
tycznych i treningach umie-
jętności praktycznych, hi-
gienicznych i innych. Osoby 
przebywające w COM będą 
miały możliwość otrzyma-
nia kompleksowego wspar-
cia w zakresie organizacji 
czasu wolnego, podtrzyma-

nia sprawności i nabywania 
nowych umiejętności. Pobyt 
w Centrum umożliwi włącze-
nie do życia w społeczności 
lokalnej, odciąży opiekunów 
faktycznych.

Realizatorem zadania jest 
Dom Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie.

Powiat Brzeziński Liderem Projektu Lokalnego Partnerstwa do Spraw Wody
Starosta Brzeziński Renata Kobiera i Wicestarosta  
Ryszard Śliwkiewicz podpisali list intencyjny potwierdzający 
zawiązanie Lokalnego Partnerstwa do Spraw Wody 
oraz gotowość podjęcia współpracy partnerskiej w celu 
zapobiegania skutkom suszy w powiecie brzezińskim.

List intencyjny podpisa-
ny został w ramach zadania 
pn.: „Lokalne Partnerstwo do 
spraw Wody 2021”, której ini-
cjatorem jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Cen-
trum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie oraz Łódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go z siedzibą w Bratoszewi-
cach.

Powiat brzeziński jest jed-
nym z dziewięciu powiatów 
województwa łódzkiego, któ-
ry poprzez szereg inwestycji 

w zakresie poprawy retencji 
wód na terenie powiatu brze-
zińskiego w ramach projektu 
ma łagodzić skutki suszy na 
terenach wiejskich.

Lokalne Partnerstwo ds. 
Wody będzie działać na rzecz 
wzmocnienia koordynacji 
działań pomiędzy podmio-
tami uczestniczącymi w za-
rządzaniu zasobami wody na 
obszarach wiejskich na po-
ziomie regionalnym i lokal-
nym. Zawiązanie partner-
stwa umożliwi pozyskiwanie 

funduszy unijnych zatwier-
dzonych w Krajowym Pla-
nie Odbudowy - planowany 
budżet 667 mln EURO – ob-
szar wsparcia m.in.: inwesty-

cje związane z przebudową, 
odbudową, rozbudową urzą-
dzeń melioracji wodnych.  

Głównym celem Lokal-
nego Partnerstwa ds. Wody 

w Powiecie Brzezińskim jest 
uruchomienie systemu po-
święconego przypływowi in-
formacji, prowadzeniu kon-
sultacji oraz uzgadnianiu 
działań wszystkich podmio-
tów prowadzących zabie-
gi inwestycyjne i remontowe 
w zakresie gospodarki wod-
nej. Obszar działania LPW 
obejmuje Miasto Brzezi-
ny, Gminy Brzeziny, Dmosin,  
Jeżów, Rogów.

Sygnatariusze listu inten-
cyjnego:
•	 Starostwo Powiatowe 

w Brzezinach
•	 Gmina Brzeziny
•	 Gmina Dmosin
•	 Gmina Rogów
•	 Gmina Jeżów
•	 Miasto Brzeziny
•	 Leśny Zakład Doświadczal-

ny w Rogowie 
•	 Spółka Wodna w Dmosinie.

Informator Powiatu Brzezińskiego
Wydawca: Powiat Brzeziński
Adres: ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
tel. 46 874 11 11, e-mail: starostwo@powiat-brzeziny.pl
Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów.
Nakład: 1000 egz.     ISSN 10397489
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XXX Światowy Dzień Chorego
11 lutego uroczyście obchodziliśmy w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach jak i w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Dzień Chorego.  
Msze Święte zostały odprawione w intencji o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mieszkanek obydwu Domów i Mieszkańców Mieszkań Wspomaganych. 

TARCZA 2021
W dniach 24 i 25 listopada 2021 r. na terenie powiatu brzezińskiego zostały przeprowadzone 
kompleksowe ćwiczenie obronne i wieloszczeblowe ćwiczenie obrony cywilnej pk. TARCZA 2021.

Głównym tematem ćwicze-
nia było: Kierowanie realiza-
cją zadań obronnych i obrony 
cywilnej na obszarze woje-
wództwa łódzkiego pozosta-
jącego w strefie oddziały-
wania konfliktu zbrojnego. 
Zgodnie z dokumentacją ćwi-
czenia JST z terenu powia-
tu rozwinęły system stałych 
dyżurów celem zapewnienia 
bieżącego przepływu infor-
macji. 

Przystąpiono również do 
realizacji następujących epi-
zodów praktycznych: Gminie 
Rogów – ewakuacja ludności 
na wypadek powstania ma-
sowego zagrożenia dla życia 
i zdrowia na znacznym obsza-
rze; Gminie Jeżów – przyjęcie 
osób ewakuowanych z obsza-
ru objętego zagrożeniem;

Gmina Brzeziny, Dmosin 
i Miasto Brzeziny – realizacja 
zadań na potrzeby Sił Zbroj-

nych (akcja Kurierska, współ-
praca cywilno – wojskowa).

Podczas ćwiczenia uczest-
nicy dokonywali oceny sytu-
acji  oraz podejmowali sto-
sowne działania zgodnie ze 
swoimi kompetencjami oraz 
wypracowanymi w toku plani-
stycznym procedurami. Prze-
prowadzone działania po-
zwoliły na zweryfikowanie 
dokumentacji i sprawdzenie 
przyjętych procedur, których 

sprawne wdrożenie w sytu-
acji zagrożenia jest niezwykle 
kluczowe dla bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu brze-

zińskiego. Starosta Brzeziński 
Renata Kobiera – Szef Obro-
ny Cywilnej Powiatu Brze-
zińskiego składa serdecz-

ne podziękowania wszystkim 
zaangażowanym w przygoto-
wanie oraz biorącym udział 
w ćwiczeniach.
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Karnawał w przedszkolu w Powiatowym Zespole 
Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach
Jest taki dzień w przedszkolu, 
gdy pani staje się wróżką 
zamienia dzieci w elfy 
czarując srebrną różdżką. 
A zaraz potem elfy 
zmieniają się w książęta, 
potem w koty i ptaki 
i inne śmieszne zwierzęta. 
Jest taki dzień w przedszkolu, 
możecie nie wierzyć wcale, 
zdarza się on raz w roku 
dokładnie w karnawale! 

Pani tańczy i śpiewa 
i zbiera wielkie oklaski, 
a my stroimy miny 
spod karnawałowej maski!

Dzieci z przedszkola Po-
wiatowego Zespołu Szkół 
i Placówek Specjalnych 
w Brzezinach przeżyły wła-
śnie taki dzień! Długo będą 
wspominać swój pierwszy bal 
karnawałowy przygotowany 
przez nauczycieli we współ-

pracy z rodzicami! A był on 
prawdziwie wspaniały! Po-
mysłowe stroje, integracyjne 
zabawy i tańce przy muzyce 
w pięknie przystrojonej sali 
bardzo podobały się przed-
szkolakom, które z radością 
uczestniczyły w wydarzeniu. 
Takie zajęcia w konwencji tra-
dycji i w niecodziennej scene-
rii sprzyjają uspołecznianiu 
się dzieci, niwelowaniu barier 

komunikacyjnych i naturalnej 
relaksacji. A zabawa w grupie 
wpisuje się w główną aktyw-
ność dziecka w wieku przed-
szkolnym i sprzyja ogólnemu 
rozwojowi każdego malucha. 
W naszym przedszkolu po-
dejmujemy wiele podobnych 
działań, które można poznać 
odwiedzając nasz profil na 
Facebook i Instagramie. Ser-
decznie zapraszamy!

1 152 272,00 zł
do Powiatu Brzezińskiego
W dniu 16 lutego 2022 r. 
Premier  Mateusz Mo-
rawiecki ogłosił wyniki 
kolejnego naboru dla 
gmin i powiatów w ra-
mach dofinansowania 
z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

Powiat Brzeziński otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 1 152 272,00 zł. kosztów realiza-
cji na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 5100E w miejscowości Grzmiąca”.  W ramach 
inwestycji zostanie przebudowany odcinek dro-
gi o długości 998 mb.
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Zarząd Powiatu w Brzezinach
O g ł a S z a

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego 
z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 
i rekreacji, ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, polityki społecznej, wspierania 
kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, oświaty 
i edukacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadania 
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 11 marca 2022 r. do godz.12.00 oraz tworzenie listy osób wskazanych przez 
organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego o wolontariacie, kandydatów na członków Komisji konkursowej 
opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego w 2022 r. 

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej może dokonać organizacja 
pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, pisemnie do dnia 7 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.powiat-brzeziny.pl w zakładce 
 <organizacje pozarządowe> i w BIP Powiatu Brzezińskiego.

Środki z Funduszu Pracy podzielone
Powiatowa Rada Rynku Pracy, której przewodzi wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz, 
zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu w roku 2022, co ostatecznie zatwierdziła starosta brzeziński Renata Kobiera.

Mamy więcej środków niż 
w roku ubiegłym. Powiato-
wa Rada Rynku Pracy usta-
liła, że dotacje na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej 
w ramach projektów współfi-
nansowanych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego oraz 
Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój będą 
wypłacane w tym roku do wy-
sokości 30 tys. zł. W ramach 
pozostałych programów 

można tworzyć stanowiska 
pracy i pracodawca na jego 
utworzenie może pozyskać 
środki w wysokości 33 tys. zł, 
ale musi utrzymać zatrudnie-
nie przez okres dwóch lat.

Osoby bezrobotne mogą 
korzystać również ze staży 
czy szkoleń, pod warunkiem, 
że będą się one kończyły za-
trudnieniem, bądź podjęciem 
działalności gospodarczej. 
Informację można zna-

leźć na stronie internetowej  
www.pup-brzeziny.pl

Warto wiedzieć, że mimo 
trudnej sytuacji spowodowa-
nej pandemią w końcu 2021 r. 
po raz kolejny spadła licz-
ba bezrobotnych w powiecie 
brzezińskim. Na koniec grud-
nia 2021 r. w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Brzezi-
nach było zarejestrowanych 
łącznie 779 osób, czyli o 113 
mniej niż na koniec 2020 r. 

38.800,00 zł na „Zadania publiczne Powiatu 
Brzezińskiego realizowane w 2021 r.  
we współpracy z organizacjami pozarządowymi”

Warsztaty ze strzelectwa sportowego

Obrzęd kiszenia kapusty

Jarmark regionalny

Z dniem 17 lutego 2022 r. został ogłoszony konkurs z zakresu: 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
oraz turystyki i rekreacji,  ochrony, profilaktyki i promocji 
zdrowia, polityki społecznej, wspierania kultury oraz 
ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, wspierania nauki, 
oświaty i edukacji. Poniżej przedstawiamy przykładowe 
zadania zrealizowane w roku 2021.

•	 z zakresu wspierania kultu-
ry oraz ochrony dóbr kultu-
ry i tradycji narodowej pn.: 
„Obrzęd kiszenia kapusty” 
zrealizowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Za-
lesiu – dotacja w wysokości 
2 000,00 zł

•	 z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu oraz 
turystyki i rekreacji pn. 
„Warsztaty ze strzelectwa 
sportowego” zrealizowane 
przez Stowarzyszenie Przy-
jaciół „LO Iwaszkiewicz” 

w Brzezinach – dotacja 
w wysokości 3 200,00 zł

•	 z zakresu pomocy spo-
łecznej pn.: „Uczmy się od 
siebie” zrealizowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich 
„Zakręceni” z siedzibą 
w Kędziorkach – dotacja 
w wysokości 3 000,00 zł

•	 Stowarzyszenie Rozwo-
ju Powiatu „Nasz Powiat” – 
środki finansowe w wyso-
kości 5 000,00 zł zadanie 
pt.: „Jarmark regionalny”
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Historia powstania Koła gospodyń Wiejskich w Wągrach
KGW w Wągrach jako sto-
warzyszenie nieformalne 
istnieje już od ponad dzie-
siąciu lat. Zostało zareje-
strowane w ARMiR dnia 
17.07.2020 r. 

Od samego początku po-
dejmowało zadania mające 
na celu integrację lokalnej 
społeczności, pielęgnowanie 
tradycji i kultury. Członkinia-
mi koła są przede wszyst-

kim gospodynie domowe. 
Jesień dla nas, działaczek 
KGW w Wągrach, okazała się 
bardzo pracowita. Na dożyn-
kach Województwa Łódzkiego 
w Rogowie brałyśmy udział 

w dwóch konkursach kulinar-
nych oraz prezentowałyśmy 
swoje potrawy na stołach so-
łeckich, gdzie każdy z obec-
nych mógł ich spróbować.

Od września do grudnia 
zrealizowałyśmy trzy projekty 
skierowane do mieszkańców 
wsi.

Piknik pod nazwą „Karto-
flada” miał na celu zintegro-
wanie mieszkańców wsi i za-
angażowanie ich we wspólne 
działania. Tematem przewod-
nim pikniku był ziemniak, i to 
właśnie z nim w roli głównej 
sporządziłyśmy menu oraz 
zabawy dla dzieci. 

Założeniami drugiego pro-
jektu, pod nazwą „Szlakiem 
Czterech Kultur”, było przy-
bliżenie historii Łodzi oraz jej 
wielokulturowości.

Trzecim projektem były 
warsztaty kulinarne, gdzie 
tradycyjne dania przygoto-

wywano przy użyciu nowo-
czesnego sprzętu. 

Przed świętami wsparły-
śmy inicjatywę Powiatu Brze-
zińskiego pod szyldem #Mu-

remZaPolskimMundurem, 
w ramach której upiekłyśmy 
ciasto dla żołnierzy polskich 
broniących wschodnich gra-
nic naszej ojczyzny.

Walentynki 
w Domu 
Pomocy 
Społecznej  
w Brzezinach

W dniu 14 lutego dzie-
ci uczestniczące w Feriach 
Miejskich w Miejskim Domu 
Kultury w Brzezinach z wielką 
radością i pogodą ducha od-
wiedziły Nasz Dom.

Wiatrowy Sad
Wiatrowy Sad położony jest 
w pobliżu Parku Krajobra-
zowego Wzniesień Łódzkich 
w dolinie rzeki Mrogi, w gmi-
nie Dmosin. Od 2011 roku, jako 
prekursorzy w województwie 
łódzkim, rodzinnie, zajmu-
jemy się tłoczeniem soków 
z owoców, warzyw i ziół.

Soki z Wiatrowego Sadu 
produkowane są głownie 
z owoców z własnego gospo-
darstwa sadowniczego, które 
objęte jest programem Inte-
growanej Produkcji Owoców 
(IPO). Proces technologicz-
ny polega na tłoczeniu owo-
ców, warzyw i ziół, co pozwala 
uzyskać optymalną ilość soku 
przy zachowaniu wszystkich 

składników odżywczych. Uzy-
skujemy naturalnie mętne 
soki, posiadające bogaty bu-
kiet smaków przy zachowaniu 
właściwości surowych owo-
ców i warzyw, co doskonale 
wpływa na cały organizm. 

Należy podkreślić, że 
względu na specyfikę pro-
dukcji – wykluczającej użycie 
sztucznych dodatków spo-
żywczych i konserwantów – 
Soki z Wiatrowego Sadu tło-
czone są z całych, zdrowych, 
świeżych owoców, nie za-
wierają konserwantów, wody 
oraz posiadają naturalnie wy-
stępujące cukry. 

Soki zachowują świeży 
smak i aromat owoców do 
14 dni po otwarciu (bez ko-

nieczności trzymania w lo-
dówce), dzięki pakowaniu 
w worek Bag in box. Specjal-
ny zawór worka Bag in box 
pozwala na wielokrotne do-
zowanie soku bez dostępu 
powietrza do wewnątrz, co 
zabezpiecza go przez zepsu-
ciem.

Soki z Wiatrowego Sadu to 
ekspres do ZDROWIA – w cią-
gu 15 minut od wypicia orga-
nizm może używać zawartych 
w soku cennych naturalnych 
substancji jako podstawo-
wego budulca w dużych ilo-
ściach i szybko. 

Soki są bogatym źródłem 
witamin. Mętne soki jabłko-
we zapobiegają nowotwo-
rom i starzeniu się. Skutecz-

nie wspomagają odporność 
i oczyszczają organizm z tok-
syn i cholesterolu. Poleca-
ne są osobom odchudzają-

cym się. Pomagają utrzymać 
w zdrowiu układ krążenia.

Pani Grażyna Wiatr, właści-
cielka Firmy Wiatrowy Sad, 

jest laureatką wielu nagród 
m.in.: Zasłużony Dla Rolnic-
twa, Złota Perła otrzymana 
w roku 2018 i 2019. 

OPONKI SEROWE
SKłAdniKi:
•	0,5	kg	sera
•	0,5	kg	mąki	pszennej
•	3	łyżeczki	cukru
•	2	łyżeczki	cukru	wanilinowego
•	1	łyżeczka	sody

SpOSób pRZyGOtOWAniA
Mąkę wysypać na stolnicę, 

dodać przeciśnięty ser, cukier, 
żółtka ocet i śmietanę. Zagnieść 
wszystkie składniki. Gotowe cia-
sto rozwałkować na grubość  
1–1,5 cm. Z ciasta wykrawać kół-
ka, najlepiej przy użyciu szklanki. 
Następnie na środku każdego 
z otrzymanych kół należy wy-
krawać mała dziurkę przy użyciu 

kieliszka. Z ciasta otrzymanego 
z wycięcia mniejszych kół można 
uformować małe kulki i później 
usmażyć wraz z oponkami.

W garnku rozgrzać tłuszcz 
wraz z octem lub spirytusem (do 
wyboru). Oponki i kulki smażyć 
z obu stron na złoty kolor. Lekko 
ciepłe wyroby posypać cukrem 
pudrem. Najsmaczniejsze są 
świeże, od razu po usmażeniu.

•	1	łyżeczka	octu
•	250	ml	kwaśnej	śmietany
dOdAtKOWO:
•	tłuszcz	do	smażenia
•	mały	kieliszek	spirytusu	lub	octu
•	cukier-puder	do	posypki
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Piecza zastępcza w powiecie 
brzezińskim
Na terenie naszego powiatu 
piecza zastępcza funkcjonuje 
wyłącznie w postaci rodzin-
nych form opieki: rodzin 
zastępczych oraz rodzinnych 
domów dziecka.

Łączna ich liczba wg stanu 
na koniec upływającego roku 
to 34 (32 rodziny zastępcze, 
2 rodzinne domy dziecka). 
Aktualnie w pieczy zastępczej 
przebywa 49 wychowanków. 
•	 32 Rodziny zastępcze
•	 2 Rodzinne domy dziecka
•	 51 Dzieci przebywające 

w pieczy zastępczej
Na obecną chwilę udaje się 

zaspokajać na bieżąco poja-

wiające się potrzeby w zakre-
sie zabezpieczania miejsc dla 
dzieci pozbawionych opieki 
rodzicielskiej. Dzięki temu 
małoletni nie trafiają do sys-
temu opieki instytucjonalnej. 
Prymat rodziny zastępczej 
czy rodzinnego domu dziec-
ka nad placówką opiekuń-
czo – wychowawczą jest 
bezsprzeczny: rodzinna pie-
cza ze względu na mniejszą 
liczbę wychowanków oferuje 
zindywidualizowaną opiekę 
oraz namiastkę prawdziwej 
rodziny. 

Rodzinna piecza zastępcza 
to system bardzo dynamicz-
ny, zależny od wielu zmien-

nych. Na chwilę obecną od 
kilku lat udaje nam się zabez-
pieczyć miejsca dla wszyst-
kich wychowanków pozba-
wionych opieki rodzicielskiej, 
bez konieczności kierowania 
do placówek opiekuńczo –
wychowawczych. Obserwując 
jednak niepokojące trendy 
społeczne w obszarze rodzi-
ny możemy prognozować, że 
zapotrzebowanie na rodzi-
ny zastępcze będzie coraz 
większe. Dlatego Powiatowe 
Centrum prowadzi stały na-
bór kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej lub 
do prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
na terenie Powiatu Brzezińskiego
Od 1 stycznia 2022 r. na tere-
nie Powiatu Brzezińskiego 
funkcjonują dwa punkty 
świadczące nieodpłatną 
pomoc prawną, w jednym 
z nich udzielane jest również 
nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie.

Punkt w którym udziela-
na jest nieodpłatna pomoc 
prawna i nieodpłatna media-
cja, świadczona przez adwo-
kata lub radcę prawnego jest 
punktem mobilnym, czynnym 
każdego dnia tygodnia w in-
nej gminie.

Punkt prowadzony przez 

organizację pozarządową 
mieści się w siedzibie Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Brzezinach, ul. Kon-
stytucji 3-go Maja 5. Punkt 
prowadzi Fundacja „Młodzi 
Ludziom”. Udzielana jest tam 
nieodpłatna pomoc prawna, 
nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie.

Rejestracja:
Udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej i nieodpłat-
nego poradnictwa obywatel-
skiego, nieodpłatnej mediacji 
odbywa się według kolejności 
zgłoszeń po umówieniu ter-

minu wizyty. Zgłoszeń doko-
nuje się telefonicznie pod nr 
574 748 033. Porady co do 
zasady udzielane są podczas 
osobistej wizyty w punkcie 
nieodpłatnych porad praw-
nych i nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego. 
Można również otrzymać po-
radę przez telefon lub przez 
Internet. Bliższe informacje 
pod numerem podanym do 
zapisów.

Lokalizacja punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej:

Tel. centralny 574 748 033

RADCy PRAWNI 
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
poniedziałek godz. 8.00–12.00

Urząd Gminy w Dmosinie
wtorek godz. 9.00–13.00

Urząd Gminy w Jeżowie
co druga środa w godz. 9.00–13.00

ADWOKACI 
Urząd Gminy w Jeżowie 

pozostałe dwie środy, 
godz. 9.00–13.00

GOPS w Rogowie
piątek godz. 9.00 – 13.00

Gminny Ośrodek Kultury,
Przecław 33

czwartek godz. 14.00–18.00

FUNDACJA  
„MŁODZI LUDZIOM” 

Brzeziny, PCPR
ul. Konstytucji 3 Maja 5

czw. godz. 8.00–12.00
pt. godz. 8.00–12.00

Lokalizacja punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego: 

Fundacja  
„Młodzi Ludziom”

Brzeziny, PCPR
ul. Konstytucji 3 Maja 5 

•	 poniedziałek 8.00-12.00

•	 wtorek 8.00 – 12.00

•	 środa 8.00 – 12.00

8 MARCA DZIEŃ KOBIET 
W tym szczególnym dniu życzymy Paniom  

szczęścia, pogody ducha i samych pięknych chwil.

Niech uśmiech, optymizm i zadowolenie  
towarzyszą Wam każdego dnia, 

a wszystkie troski i kłopoty odejdą w niepamięć.

Dzięki Wam, Drogie Panie, świat staje się lepszy i piękniejszy,  
a słowa „rodzina”, „dom”, i „miłość” nabierają wyjątkowego znaczenia.

Życzymy aby każdy dzień był dla Was wyjątkowy. 

 Wicestarosta Przewodniczący
 Ryszard Śliwkiewicz Rady Powiatu
  Krzysztof Bogdański

Mieszkanki DPS w Dąbrowie 
w Finale WOŚP
Mieszkanki DPS w Dąbrowie wraz z Pracowni-
kami wzięli udział w 30 Finale Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 

Nasze Mieszkanki same na co dzień otrzy-
mują wsparcie i pomoc od  personelu i wie-
lu ludzi dobrej woli. Tym razem postanowiły 
przyłączyć się do akcji WOŚP, jako Wolonta-

riusze. Zorganizowały na terenie Domu zbiór-
kę pieniędzy na ten cel. W sumie do puszki 
zebrano 374 , 31 zł , które zostały przekazane 
na ręce Pana Antoniego Tomczyka z Kolu-
szek.

Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie 
otrzymał podziękowanie za wsparcie 30 Fi-
nału WOŚP i zaproszenie do kolejnego Finału.
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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 finance@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. 46 874-03-30; telefon alarmowy: 112

Dyżury Aptek
w marcu 2022 r.

1.03 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3 Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
2.03 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
3.03 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
4.03 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
5.03 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
6.03 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
7.03 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
8.03 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
9.03 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898

10.03 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
11.03 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
12.03 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
13.03 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
14.03 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
15.03 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
16.03 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
17.03 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
18.03 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
19.03 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
20.03 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
21.03 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
22.03 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
23.03 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
24.03 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
25.03 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
26.03 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
27.03 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
28.03 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
29.03 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
30.03 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
31.03 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1. Przebój Darii Zawiałow. 2. Nazwisko Starosty Brzezińskiego. 3. Kto jest włodarzem gminy. 
4. Ulica przy której mieści się Siedziba Powiatu. 5. Odludne miejsce. 6. Bibuła używana po 
posiłku. 7. Klacz czystej krwi arabskiej. 8. Rodzaj filmu. 9. Opłata edukacyjna. 10. Marka 
auta. 11. Kobieta, która dużo ryzykuje. 12. Powołanie kogoś na stanowisko. 13. Rodzaj religii.  
14. Dziecko, urwisek. 15. Budowanie szopek bożonarodzeniowych. 16. Dziecko płci męskiej.

W zaznaczonej kolumnie znajduje się hasło, które należy przesłać pod adres: krzyzowka@powiat-
brzeziny.pl do dnia 10 marca. Z pośród nadesłanych odpowiedzi zostanie wylosowany zwycięzca. 

KRZYŻÓWKA nr 1


