
Ponad 56 mln. z Polskiego Ładu 
dla Samorządów z Powiatu Brzezińskiego

Polski Ład to plan odbu-
dowy polskiej gospodarki po 
pandemii COVID-19. Jego ce-
lem jest zmniejszenie nierów-
ności społecznych i stworze-
nie lepszych warunków do ży-
cia dla wszystkich obywateli. 
Dlatego też rekordowe środ-
ki dla samorządów z powia-
tu brzezińskiego! Program In-
westycji Strategicznych Pol-
ski Ład to łącznie 56 228 175 
zł w naszym powiecie. Na 
zorganizowanej w Łódzkim 
Urzędzie Wojewódzkim kon-
ferencji prasowej Wicepre-
mier Piotr Gliński Minister 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Waldemar Buda – 
Minister Rozwoju i Technolo-
gii, Zbigniew Rau – Minister 
Spraw Zagranicznych, Wło-
dzimierz Tomaszewski Poseł 

na Sejm RP i Tobiasz Bocheń-
ski – Wojewoda Łódzki prze-
kazali samorządowcom czeki:

• Powiat Brzeziński 
14 493 175 zł,

• Miasto Brzeziny 
9 000 000 zł,

• Gmina Brzeziny 
1 440 000 zł,

• Gmina Rogów 
10 900 000 zł,

• Gmina Jeżów 
10 380 000 zł,

• Gmina Dmosin 
10 015 000 zł.
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Inwestycje realizowane przy udziale Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg dla poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców Powiatu Brzezińskiego
„Przebudowa przejścia dla 
pieszych na drodze powia-
towej Nr 2940 E na ulicy 
Dworcowej w Rogowie”

Obecnie w miejscowości 
Rogów na ul. Dworcowej trwa 
przebudowa skrzyżowania. 
Inwestycja ta umożliwi prze-
budowę przejścia dla pie-
szych. 

W ramach tego zadania  
zostanie zmodernizowane 
m.in. ukształtowanie wyso-
kościowe nawierzchni dojścia 
do przejścia dla pieszych, za-
stosowanie systemu infor-
macji fakturowej – w celu 
poprawy funkcjonalności 
przejścia dla osób z niepełno-
sprawnościami oraz przebu-
dowa chodnika i nawierzchni 
jezdni w obrębie przejścia dla 
pieszych. 

„Przebudowa przejścia dla 
pieszych w rejonie skrzy-
żowania drogi powiatowej 
Nr 2911 E z drogą gminną 
w miejscowości Witkowice”

Na skrzyżowaniu w miej-
scowości Witkowice rozpo-
częły się prace przebudowy 
przejścia dla pieszych oraz 
dojścia do wiaty przystanko-
wej. Wykonane zostanie m.in. 
ukształtowanie wysokości 
nawierzchni dojścia do przej-
ścia dla pieszych oraz zasto-
sowanie systemu informa-
cji fakturowej – w celu popra-
wy funkcjonalności przejścia 
dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz budowa chod-
nika stanowiącego dojście 
do przejścia dla pieszych od 
przystanku autobusowego. 
Zamontowane zostaną ak-
tywne znaki. Mieszkańcy Wit-
kowic z pewnością odczują 
komfort korzystania z wyre-
montowanego skrzyżowania.

„Przebudowa przejścia dla 
pieszych na drodze powia-
towej Nr 2912 E w Brzezi-
nach, ul. Rejtana w rejonie 
skrzyżowania z drogą miej-
ską (ul. Piłsudskiego)”

W ramach tej inwesty-
cji planowane jest wykona-
nie wyniesionego przejścia 
dla pieszych wraz z oznako-
waniem D – 6 na tle folii pry-
zmatycznej odblaskowo–flu-
orescencyjnej. Rozwiązanie 
to w znacznym stopniu po-
prawi bezpieczeństwo prze-
chodniów, właśnie dzięki po-
łączeniu zalet progu zwal-
niającego i przejścia dla 
pieszych w jednym. Standar-
dowe przejścia dla pieszych 
nie wymuszają na kierow-
cach ograniczenia prędkości, 
zatem montaż wyniesione-

go przejścia dla pieszych jest 
niezbędny. Natomiast ozna-
kowanie D-6 na foli pryzma-
tycznej zapewni dobrą wi-
doczność znaków drogowych 
i właściwą reakcję kierow-
cy oraz zachowanie ostroż-
ności. Projektuje się dodat-
kowo w istniejących chodni-
kach przy krawężnikach pas 
ostrzegawczy z płytek faktu-
rowych dla osób z dysfunkcją 
wzroku. 

„Budowa przejścia dla pie-
szych na drodze powiato-
wej Nr 5101 E w m. Osiny”

W ramach zadania wyko-
nane zostanie nowe przej-
ście dla pieszych przy skrzy-
żowaniu ul. Piłsudskiego 
z ul. Sokolskiego,wymiana 
oznakowania poziomego (P-
10) w rejonie skrzyżowania 
i projektowanego przejścia 
dla pieszych z oznakowania 
cienkowarstwowego na gru-

bowarstwowe w kolorze bia-
łym, oznakowanie pionowe 
znakami D-6 na tle folii pry-
zmatycznej odblaskowo- flu-
orescencyjnej, przebudo-
wa chodnika w rejonie przej-
ścia dla pieszych. Dodatkowo 
w chodnikach przy krawężni-
kach zamontowany zostanie 
pas ostrzegawczy z płytek 
fakturowych dla osób z dys-
funkcją wzroku.

Łączna wartość za-
dania – 550.087,92 zł. 
w tym łączna wartość dofi-
nansowania z RFRD w kwo-
cie 345.505,00 zł.

Po wykonaniu zaplanowa-
nych inwestycji Mieszkańcy 
Powiatu Brzezińskiego z pew-
nością będą się czuć bez-
pieczniej.
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Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w szkołach  
Powiatu Brzezińskiego
W uroczystym apelu na 
zakończenie roku szkolne-
go 2021/2022 w szkołach 
prowadzonych przez Powiat 
Brzeziński uczestniczyła 
Pani Renata Kobiera Starosta 
Brzeziński, dyrektorzy szkół, 
grono pedagogiczne, zapro-
szeni goście, pracownicy 
administracji i  obsługi oraz 
rodzice. 

Zakończony rok szkolny 
był szczególnie owocny, wie-
lu uczniów osiągnęło bardzo 
dobre wyniki w nauce i otrzy-
mało świadectwo z wyróżnie-
niem oraz nagrody za sukce-
sy i udział w poszczególnych 
olimpiadach, konkursach oraz 
reprezentowanie szkoły na ze-
wnątrz.

Najlepszym uczniom Rena-
ta Kobiera Starosta Brzeziński 
przyznała i wręczyła nagrody. 
Nagrody  otrzymali następują-
cy uczniowie: 
• w Liceum Ogólnokształ-

cącym im. J. Iwaszkiewi-
cza w Brzezinach Klaudia 

Grzelak uczennica klasy III 
ab otrzymała nagrodę Sta-
rosty Brzezińskiego, nato-
miast Mateusz Panaszek, 
uczeń klasy III ab,  otrzymał 
nagrodę Prezesa Rady Mini-
strów, świadectwa z wyróż-
nieniem zostały wręczone 
12 uczniom, wręczono rów-
nież nagrodę za 100% fre-
kwencję, 

• w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych w Brzezinach 
najlepsze wyniki w nauce 
uzyskali Krzysztof  Urbań-
ski z klasy III LO – śred-
nia 5,10 oraz Marta Barań-
czyk  uczennica kl. II Tech-
nikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych – średnia 
5,45, uczniowie ci otrzyma-
li nagrody Starosty Brzeziń-
skiego.

• w Powiatowym Zespole 
Szkół i Placówek Oświato-
wych w Brzezinach z rąk Sta-
rosty Brzezińskiego piękne 
książki i pamiątkowe dyplo-
my otrzymali dwaj ucznio-
wie: tegoroczny ósmoklasi-

sta Mateusz Komenderski 
oraz absolwent szkoły przy-
sposabiającej do pracy Ma-
teusz Wójcik.

Dyrektorzy  szkół podzięko-
wali  nauczycielom i uczniom 
za  twórczy rok pracy, orga-
nowi prowadzącemu i Radzie 
Rodziców za dobra i owocna 
współpracę i  wspólnie zreali-
zowane projekty i wspieranie 
szkoły oraz życzyli całej spo-
łeczności szkolnej wspania-
łych, bezpiecznych wakacji. 
Gratulacje uczniom za osią-
gnięte wyniki w nauce i po-
dziękowania dla nauczyciel za 
trud nauczania i wychowa-
nia włożony  w codzienną pra-
cę z młodzieżą oraz życzenia 
miłych i bezpiecznych waka-
cji złożyła Pani Renata Kobie-
ra Starosta Brzeziński.

Wszystkim uczniom ser-
decznie GRATULUJEMY!!! 
osiągniętych wyników –  
SŁONECZNYCH WAKACJI  
życzymy.

Jubileusz 20-lecia „7” Powiatów w Gołdapi
Na mocy rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 31 maja 
2001 r. w sprawie utworze-
nia, ustalenia granic i zmiany 
nazw powiatów oraz zmiany 
siedziby władz powiatu 
(Dz. U. Nr 62, poz. 631) na ma-
pie administracyjnej Polski 
pojawiło się siedem nowych 
powiatów: wschowski, leski, 
sztumski, gołdapski, węgo-
rzewski, łobeski i brzeziński. 
Władze nowo powstałych 
powiatów nawiązały ze sobą 
bliskie kontakty i rozpoczęły 
współpracę, która zaowoco-
wała podpisaniem deklaracji 
o współdziałaniu.

W bieżącym roku obchodzimy 20-lecie współpra-
cy, z tego tytułu zorganizowano spotkanie władz sa-
morządowych w dniu 2 czerwca 2022 r. w Gołdapi. 
W Konferencji upamiętniającej rocznicę utworzenia 
7 Powiatów uczestniczyła pani Renata Kobiera Sta-
rosta Brzeziński. Ten wyjątkowy jubileusz okazał się 
wspaniałą okazją do przypomnienia niezwykle cie-
kawej historii poszczególnych powiatów, a także lu-
dzi, którzy tę historię tworzyli.

Głównym celem spotkania było podsumowanie 
20 lat istnienia powiatów, wymiana doświadczeń 
oraz zaplanowanie spotkania młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych na Spartakiadzie „7” Powia-
tów w 2023 r.

Każdy powiat ma swoją opowieść. Historia tych 
7 powiatów splata się, jest sumą czynów ludzi, któ-
rzy ją tworzyli. Dlatego tak ważna jest współpraca 
władz samorządowych, aby tworząca się historia 
była tą, którą warto będzie wspominać.

Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach
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Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną
31 maja 2022 r. Brzeziny po raz ósmy  zamieniły się w miasto 
motyli. W słoneczny poranek na Plac Jana Pawła II przybyły 
dzieci ze szkół, przedszkoli, żłobka, młodzież z liceów i techni-
kum, mieszkańcy Brzezin oraz bohaterowie tego niezwykłego 
wydarzenia – osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 
które mieszkają, uczą się i pracują w naszym powiecie.

Wszystko to za sprawą Sto-
warzyszenia INNI działające-
go przy Powiatowym Zespo-
le Szkół i Placówek Oświa-
towych w Brzezinach, które 
od 2013 roku organizuje co-
roczny majowy Dzień Godno-
ści Osoby z Niepełnospraw-
nością Intelektualną. Jego 
uczestnicy z motylami przy-
piętymi do piersi, wyrusza-
ją w tradycyjny Marsz God-
ności ulicami Brzezin dając 
wyraz szacunku, tolerancji, 
solidarności i miłości do dru-
giego człowieka. Jest to nie-
zwykły akt integracji społecz-
ności lokalnej, której piękną 
częścią są osoby z niepełno-
sprawnościami. Tegoroczny 
Marsz Godności otworzyła P. 
Aleksandra Gumola, dyrek-
tor PZSiPO w Brzezinach oraz 
P. Teresa Dubilas, prezes Sto-
warzyszenia INNI. Wśród nie-
zwykłych Gości nie zabra-
kło przedstawicieli lokalnych 
władz z P. Renatą Kobierą, 
Starostą Powiatu Brzezińskie-
go oraz P. Ryszardem Śliwkie-
wiczem Wicestarostą na cze-
le. Barwny wielopokoleniowy 
korowód uczestników wyda-
rzenia udał się do Klasztoru 
O.O. Franciszkanów w Brze-
zinach, gdzie została odpra-
wiona Msza Święta w inten-
cji osób z niepełnosprawno-
ściami oraz mieszkańców 
Powiatu Brzezińskiego w 20. 
rocznicę utworzenia powia-
tu. Nabożeństwo koncele-
browali o. Benedykt Kordu-
la OFM, gwardian klasztoru, 
proboszcz parafii oraz Wice-
dziekan ks. Mariusz Wojturski 
– proboszcz parafii Podwyż-
szenia Św. Krzyża w Brzezi-
nach. Piękną oprawę muzycz-
ną mszy zapewnił P. Piotr 
Grzelak z synem Piotrem. Po 
nabożeństwie odbył się kon-
kurs piosenki pod hasłem 
„Podaj mi dłoń i z nami stań, 
nie ma dziś granic nasz dom” 
dla dzieci przedszkoli, klas ze-
rowych i klas I-III szkół pod-
stawowych. Na scenie Amfi-
teatru JP II stanęli młodzi ar-
tyści w wieku od 4 do 12lat, 
którzy solo i w duetach wy-
śpiewali z wielką mocą całą 
dziecięcą radość z życia 
w przyjaźni, tolerancji, sza-
cunku i godności do drugie-

go człowieka. Jury na czele 
z przewodniczącym P. Janu-
szem Nowańskim przyznało 
jednogłośnie w obu katego-
riach konkursowych  równo-
rzędne I miejsca wszyst-
kim uczestnikom konkursu. 
Szczególnie jednak wyróżnio-
no dwoje wykonawców  Wik-
tora Tworka i Julię Kamiń-
ską,którym przyznano Grand 
Prix konkursu. 

W trakcie tegorocznych 
obchodów Dnia Godno-
ści Osoby z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Staro-
stwo Powiatowe w Brzezi-
nach uhonorowało Dyrektora 
Powiatowego Zespołu Szkół 
i Placówek Oświatowych 
w Brzezinach Panią Aleksan-
drę Gumolę podziękowaniem 
za bardzo dobrą współpracę 
oraz zaangażowanie na rzecz 
społeczności lokalnej. Warto 
dodać, iż to właśnie P. Alek-
sandra Gumola jest inicjator-
ką Obchodów Dnia Godności 
Osoby z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną w naszym 
mieście. Po tej emocjonującej 
oficjalnej części wydarzenia 
na wszystkich jego uczestni-
ków czekał wspaniały piknik 
pod chmurką. W pięknej sce-
nerii Amfiteatru Jana Pawła II 
przy wspaniałej pogodzie ba-
wiło się kilka pokoleń! Wśród 
wielu atrakcji znalazły się 
dmuchane zamki, wata cu-
krowa, kiełbaski z grilla, któ-
rego obsługą zajęli się ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponad-
podstawowych w Brzezinach, 
słodka kawiarenka przygo-
towana przez Nieocenio-
ne Szkolne Mamy oraz sto-
iska pełne przepięknych prac 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. W tle odbywały się poka-
zy strażackie zorganizowane 
przez Powiatową Państwową 
Straż Pożarną w Brzezinach. 
Chętne dzieci mogły skorzy-
stać z atrakcji, jaką było ma-
lowanie twarzy zorganizowa-
ne przez uczennice Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych 

w Brzezinach. W przygotowa-
niach do pikniku uczestniczy-
li uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Brzezinach, 
którzy dbali o bezpieczeństwo 
w trakcie wydarzenia oraz za-
pewnili usługę fotograficzną. 
Równocześnie na scenie Am-
fiteatru JP II trwały niezwykłe 
występy uczniów szkół PZSi-
PO w Brzezinach, podopiecz-
nych Środowiskowego Domu 
Samopomocy im. 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości 
oraz Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Brzezinach. Niesa-
mowitą atrakcją dla uczest-
ników tegorocznego Dnia 
Godności był genialny wy-
stęp młodych artystów z Bre-
aking Central Studio, którzy 
zaprezentowali publiczności 
prawdziwie mistrzowski po-
kaz tańca break dance! Ener-
getyczne było również „after 
party”, które zorganizował dla 
wszystkich P. Krzysztof Ko-
walski, który zapewnił uczest-
nikom pikniku świetną zaba-
wę przy muzyce.

Społeczność Stowarzysze-
nia INNI serdecznie dzięku-
je wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do organiza-
cji Dnia Godności! Mając ta-
kich Przyjaciół, jak Państwo, 
jak Młodzież naszych szkół, 
mogliśmy poczuć się napraw-
dę wyjątkowo! Zapraszamy 
ponownie za rok! Będzie się 
działo!

Tegoroczny Dzień Godno-

ści Osoby z Niepełnospraw-
nością Intelektualną 2022 
został objęty honorowym  
patronatem: Wojewody Łódz-
kiego P. Tobiasza Bocheń-

skiego, Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego P. Grzegorza 
Schreibera, Starosty Powia-
tu Brzezińskiego P. Rena-
ty Kobiery, Burmistrza Mia-

sta Brzeziny P. Ilony Skipor, 
Łódzkiego Kuratora Oświaty 
P. Waldemara Flajszera. Part-
nerem wydarzenia jest woje-
wództwo łódzkie.
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Tegoroczny Dzień Dziecka 
w Powiecie Brzezińskim 
tradycyjne obchodzony był 
1 czerwca i został połączony 
z Piknikiem Województwa 
Łódzkiego.

Organizatorem tego wyda-
rzenia był Marszałek Woje-
wództwa Łódzkiego Grzegorz 
Schreiber natomiast Starosta 
Brzeziński Renata Kobiera 
oraz Proboszcz Parafii Św. 
Franciszka z Asyżu Benedykt 
Kordula użyczyli terenu na 

zorganizowanie ww. wyda-
rzenia. Atrakcji dla najmłod-
szych nie brakowało począw-
szy od występów lokalnych 
artystów, różnego rodzaju 
zabaw i gier dla dzieci, po-
kazów służb mundurowych, 
wystawców, a skończywszy 
na kulinarnym konkursie dla 
Kół Gospodyń Wiejskich na 
najlepsze danie regionalne. 
Pierwsze miejsce zajęło Koło 
Gospodyń Wiejskich z Dąbro-
wy – Tradycyjne gospodynie 
– Panie otrzymały główną 

nagrodę z rąk Wicemarszałka 
Województwa Łódzkiego Pio-
tra Adamczyka i Dyrektora 
Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Janusza Cieślaka. 
Wszystkie gry i zabawy oraz 
poczęstunek dla uczestni-
ków był bezpłatny. Gwiazda 
wieczoru PLAYBoys wesoło 
zabawiał zgromadzonych mi-
łośników muzyki disco polo.

Podczas Pikniku Woje-
wództwa Łódzkiego, już po 
raz kolejny w Powiecie Brze-
zińskim, tym razem przez 

Wójta Rogowa Daniela Koła-
dę, została zorganizowana 
Konferencja „Porozmawiajmy 
w Łódzkiem”. Na konferencji 
spotkali się samorządowcy, 
mieszkańcy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, 
aby porozmawiać o środ-
kach, które Władze Urzędu 
Marszałkowskiego mają do 
rozdysponowania, o progra-
mach, z których można po-
zyskać pieniądze. W tym roku 
spotkanie było szczególnie 
ważne, ponieważ kończy jed-

ną perspektywę unijną, a za-
czynamy kolejną. 

Druga sprawa, o której 
rozmawiali samorządowcy, 
to pomoc dla uchodźców 
z Ukrainy. Marszałek Woje-
wództwa Łódzkiego Piotr 
Adamczyk szczególnie ser-
decznie podziękował miesz-
kańcom Powiatu Brzezińskie-
go za pomoc, że dają dach 
nad głową naprawdę wielu 
osobom – w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców powiat 
jest jednym z liderów w Pol-

sce w przyjmowaniu uchodź-
ców z Ukrainy. 

Spotkanie w Rogowie było 
również okazją do wręczenia 
czeków na przyznane dotacje 
między innymi na remonty 
zabytków oraz środków z bu-
dżetu obywatelskiego.

W Pikniku Województwa 
Łódzkiego uczestniczyli rów-
nież Poseł na Sejm RP Wło-
dzimierz Tomaszewski oraz 
Radna Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Pani Ewa Wen-
drowska.

Dzień Dziecka połączony z Piknikiem Województwa Łódzkiego
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KGW „Tradycyjne Gospodynie w Dąbrowie”
KGW „Tradycyjne Gospo-

dynie w Dąbrowie” zostało 
utworzone w 2019 roku i zo-
stało zarejestrowane w KRK-
GW. Członkami Koła są 
Mieszkanki z DPS w Dąbro-
wie oraz Panie z miejscowo-
ści Dąbrowa z Gminy Jeżów.

Głównym celem KGW 
z Dąbrowy jest działalność 
na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, prowadzenie dzia-
łalności społeczno-wycho-
wawczej i oświatowo-kultu-
ralnej. 

Istotnym jest również roz-
wój kultury ludowej, w tym 
w szczególności kultury lokal-
nej i regionalnej, a także kon-

tynuowanie tradycji ludowych 
i przekazywanie ich młod-
szym pokoleniom.

Od początku swej dzia-
łalności KGW w Dąbrowie 
współpracuje z innymi Koła-
mi, DPS w Dąbrowie, organa-
mi administracji publicznej, 
stowarzyszeniami.

Organizuje spotkania inte-
gracyjne dla lokalnej społecz-
ności, m.in. szkolenia, warsz-
taty kulinarne, wyjazdy do te-
atru. Koło kilkakrotnie brało 
udział w dożynkach powia-
towych i wojewódzkich, pod-
czas których członkinie pre-
zentowały swoje wypieki i po-
trawy regionalne. 

Podczas „Pikniku Woje-
wództwa Łódzkiego”, który 
został zorganizowany pierw-
szego czerwca w Brzezinach, 
odbył się również Konkurs na 
Najlepszą Potrawę. 

KGW „Tradycyjne Gospo-
dynie w Dąbrowie” zaprezen-
towało „Karczek w sosie pie-
czarkowym i kluseczki ze 
szpinakiem podawane z su-
rówką z kapusty pekińskiej”. 
KGW w Dąbrowie zdobyło 
I miejsce i nagrodę w wysoko-
ści 500 zł. Dyplom i nagrodę 
wręczył członkiniom repre-
zentującym Koło Wicemar-
szałek Województwa Łódzkie-
go Pan Piotr Adamczyk.

Mieszkania Wspomagane 
w Dąbrowie
Mieszkania Wspomagane 
w Dąbrowie funkcjonują od 
2021 roku w ramach Projektu 
Brzezińskie Centrum Usług 
Środowiskowych. Realiza-
torem wsparcia w postaci 
Mieszkań Wspomaganych 
jest Dom Pomocy społecznej 
w Dąbrowie.

Mieszkanie tego typu to 
forma pomocy społecznej, 
przygotowująca – pod opie-
ką specjalistów – osoby tam 
przebywające do samodziel-
nego życia lub wspomaga-
jąca te osoby w codzien-
nym funkcjonowaniu. Miesz-
kania Wspomagane oferują 
wsparcie osobom pełnolet-
nim, niesamodzielnym, któ-
re ze względu na trudną sy-
tuację życiową, wiek, nie-
pełnosprawność lub cho-
robę potrzebują pomocy 

w codziennym funkcjonowa-
niu, ale nie wymagają usług 
w zakresie świadczonym 
przez jednostkę całodobowej 
opieki i są z terenu powiatu 
brzezińskiego. W ramach Pro-
jektu BCUŚ przeprowadzo-
no adaptację i wyposażenie 
budynku, w którym znajdują 
się 3 mieszkania dla łącznie 
9 osób (kobiet i mężczyzn), 
w pełni przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, bu-
dynek Mieszkań pozbawio-
ny barier architektonicznych. 
Mieszkańcy pod okiem spe-
cjalistów, uczestniczą w za-
jęciach i wykonują codzien-
ne obowiązki, uczą się prowa-
dzenia gospodarstwa domo-
wego, przestrzegania higieny 
osobistej, zarządzania wła-
snym budżetem, załatwiania 
spraw w urzędach, przyrzą-

dzania posiłków, prowadzenia 
zdrowego stylu życia oraz or-
ganizacji czasu wolnego. 

Mieszkańcy poza własny-
mi aktywnościami jak udział 
w treningach umiejętno-
ści praktycznych, kulinar-
nych, umiejętności społecz-
nych itp., spędzają wspólnie 
czas. Dodatkowo integrują się 
z Mieszkankami DPS w Dą-
browie i osobami ze środowi-
ska podczas wspólnych wy-
jazdów. 

Mieszkania Wspomaga-
ne to element opieki zdein-
stytucjonalizowanej, a pobyt 
w nich pozwala osobie dłu-
żej funkcjonować w jej natu-
ralnym środowisku, co odda-
la konieczność objęcia opieką 
instytucjonalną lub daje szan-
sę na usamodzielnienie i pro-
wadzenie niezależnego życia.

Karczek w sosie pieczarkowym i kluseczki ze szpinakiem 
podawane z surówką z kapusty pekińskiej
Karczek pokrojony w plastry, posypany przyprawami (sól, pieprz, przyprawa do mięs Prymat) 
odstawić na godzinę. Następnie obsmażyć z obu stron, ułożyć w naczyniu żaroodpornym, 
 a na wierzch położyć cebulkę pokrojoną w piórka i pieczarki. 
Zalewa z koncentratu pomidorowego, keczupu, oliwy, majonezu, łyżki miodu  
oraz przyprawy Prymat do mięs. Tak przygotowane mięso piec ok. 1 h 30 min. 

KLUSKI ZE SZPINAKIEM 
• 2 szklanki wody   • szklanka oliwy 
• 3 szklanki mąki     • łyżka soli 

Ww. produkty zagotować i ostudzić.  
Następnie należy dodać 6 całych jaj  
oraz szpinak.  
Wyrobić ciasto i formować kluseczki. 
Surówka z kapusty pekińskiej, ogórka 
zielonego, koperku – dodać majonez 
i doprawić do smaku. 
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Projekt „Brzezińskie 
Centrum Usług 
Środowiskowych”
Projekt „Brzezińskie Centrum 
Usług Środowiskowych” od 
dwóch lat realizowany jest na 
terenie Powiatu Brzezińskie-
go. W tym czasie z różnego 
typu form wsparcia skorzy-
stało ponad 200 osób, co 
znacząco poprawiło komfort 
ich życia. 

Projekt realizowany jest 
przez Partnerstwo: Stowarzy-

szenie Wspólna Przyszłość – 
Polska, Europa, Świat, Powiat 
Brzeziński/Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Brze-
zinach/Dom Pomocy Społecz-
nej w Dąbrowie oraz Gminę 
Rogów z siedzibą w Rogowie. 
Całość dofinansowana jest 
przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach RPO 
WŁ 2014-2020. Powiat Brze-

ziński w ramach projektu re-
alizuje zadania za pomocą jed-
nostek organizacyjnych: Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Brzezinach – praca 
socjalna, wypożyczalnia sprzę-
tu pielęgnacyjnego i wspoma-
gającego, poradnictwo, grupy 
wsparcia oraz Domu Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie prowa-
dzącego mieszkania wspoma-
gane oraz hipoterapię.

Kurs pedagogiczny dla przedsiębiorców 
i pracowników przyjmujących uczniów 
na praktyki przy Zespole Szkół Ponad-
podstawowych w Brzezinach
Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom pracodawców, 
którzy chcą przyjąć uczniów 
na praktyki, Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych (ZSP) we 
współpracy z Centrum szko-
lenia „Żak” organizuje kurs 
pedagogiczny dla nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu 
akredytowany przez Kurato-
rium Oświaty w Łodzi. 

Planowany termin rozpo-
częcia kursu to 4 lipca 2022 r. 
w grupach 20-25 osobowych. 
Przewidywana jest forma on 
line kursu. Formularz zgłosze-
niowy do pobrania w sekreta-
riacie ZSP lub na stronie szko-
ły www.zspbrzeziny.szkoly.
lodz.pl. Wypełniony należy 
dostarczyć do siedziby szko-
ły lub mailem (skan) na ad-
res zspbrzeziny@zspbrzezi-
ny.szkoly.lodz.pl. W tytule ma-
ila należy dopisać zgłoszenie 
na kurs pedagogiczny. Kurs 
trwa około 10 dni. 

Należy zauważyć, że pra-
codawcy mogą oddelegować 
pracowników, którzy obejmą 
kuratelą uczniów w trakcie 
trwania praktyk. Ukończenie 
takiego kursu uprawnia pra-
codawcę do uzyskania pełne-
go zwrotu kosztów wynagro-

dzenia oraz składek na ubez-
pieczenie przez okres 3 lat 
nauki oraz otrzymanie dodat-
kowo blisko 8.000 zł po zda-
niu egzaminu kwalifikacyjne-
go przez ucznia. Jeśli praco-
dawca przyjął ucznia i kształci 
w zawodzie rzemieślniczym, 
wówczas wszelkie dokumen-
ty uprawniające do otrzyma-
nia zwrotu składa się do Cech 
Rzemiosł Różnych w Brzezi-
nach. Owe dokumenty to za-
świadczenie ze szkoły doty-
czące faktu pobierania nauki 
przez ucznia, kopia świadec-
twa ukończenia ośmioletniej 
szkoły podstawowej przez 
ucznia oraz zaświadczenie le-
karskie o braku przeciwwska-
zań do wykonywania określo-
nego zawodu. Pracodawca 
podpisuje umowę z Cech Rze-
miosł Różnych i na tym koń-
czą się obowiązki w zakresie 
niezbędnej dokumentacji. 

Jeśli zaś uczeń chce pobie-
rać nauki w zawodzie nie rze-
mieślniczym (np. handlowiec) 
wówczas pracodawca składa 
do Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży w Łodzi  dokumen-
ty, o których mowa powyżej. 

Aby otrzymać zwrot kosz-
tów oraz dodatkowo jednora-
zowo kwotę 8.000 zł za po-
święcony czas na naukę 
i przystosowanie do wyko-
nywania określonego zawo-
du przez ucznia trzeba speł-
nić pewne warunki. Posia-
danie tytułu mistrzowskiego 
w zawodzie. W przypadku bra-
ku posiadania owego tytułu 
co najmniej świadectwo ukoń-
czenia zasadniczej szkoły za-
wodowej lub branżowej I stop-
nia oraz minimum 6 letni staż 
pracy w nauczanym zawodzie. 
Jeśli pracodawca posiada wy-
kształcenie średnie wówczas 
wystarczy 4 letni staż pracy 
w nauczanym zawodzie. Na-
tomiast posiadanie wyższe-
go wykształcenia, zbieżnego 
z nauczanym zawodem, po-
zwala na posiadanie jedynie 2 
letniego stażu pracy. Niezbęd-
nym jest również ukończenie 
kursu pedagogicznego. Dla-
tego ZSP w Brzezinach chce 
możliwie jak najbardziej uła-
twić dostęp do odbycia takie-
go kursu. Serdecznie zapra-
szamy!

Dyrektor ZSP Brzeziny
Mariusz Nyk

„Użyteczny, śliczny wierszyk ortograficzny” 
konkurs rozstrzygnięty, wyłoniono zwycięzców
Rozstrzygnięty został konkurs organizowany przez naszą poradnię pod hasłem 
„UŻYTECZNY, ŚLICZNY WIERSZYK ORTOGRAFICZNY”.

Łącznie otrzymaliśmy 43 
prace: 
• klasy I-III – 8
• klasy IV-VIII - 35

Komisja konkursowa pod 
przewodnictwem pani Anny 
Podczaskiej -Wypych, dyrek-
tor poradni miała ogromnie 
trudne zadanie. Każda z prac 
zasługiwała na nagrodę. Osta-
tecznie przyznano: 8 nagród, 
8 wyróżnień. Wszystkim dzie-
ciom serdecznie dziękujemy. 
Dziękujemy również ich rodzi-
com i nauczycielom. 

Specjalne podziękowania 
składamy honorowemu patro-
nowi naszego konkursu a jed-
nocześnie sponsorowi nagród 
– Staroście Brzezińskiemu – 
Pani Renacie Kobiera.

Lista osób nagrodzonych 
w konkursie:
KLASY I-III

I miejsce
1. Kacper Twardowski 

II miejsce
1. Lena Malka

III miejsce 
1. Łucja Sobczyk 
2. Marta Gosa 

Wyróżnienia
1. Maksymilian Socha
2. Antoni Michalak
3. Franciszek Szeleszczyk
4. Zofia Kowalska

 
KLASY IV – VI

I miejsce
1. Oliwia Krakowiak

II miejsce
1. Justyna Kucharska 

III miejsce
1. Julia Kłosińska, 
2. Maja Kaźmierczak 

Wyróżnienia
1. Laura Winiarczyk
2. Amelia Bartela
3. Kupińska Oliwia
4. Kaźmierczak Iga

SERDECZNIE GRATULUJE-
MY NAGRODZONYM !

O miejscu i dacie wręcze-
nia nagród, osoby nagrodzo-
ne zostaną poinformowane 
w późniejszym terminie.
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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 lipcu 2022 r.

1.07 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
2.07 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
3.07 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736  697 899
4.07 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
5.07 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736  697 898
6.07 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
7.07 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502  303 553
8.07 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
9.07 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13

10.07 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
11.07 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736  697 899
12.07 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
13.07 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736  697 898
14.07 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
15.07 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502  303 553
16.07 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
17.07 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
18.07 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
19.07 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736  697 899
20.07 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
21.07 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736  697 898
22.07 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
23.07 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502  303 553
24.07 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
25.07 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
26.07 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
27.07 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736  697 899
28.07 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
29.07 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736  697 898
30.07 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
31.07 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502  303 553

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

Spośród nadesłanych odpowiedzi zostanie wylosowany zwycięzca i otrzyma nagrodę. 
Regulamin na: www.powiat-brzeziny.pl

SPONSOREM KRZYŻÓWKI NR 4 JEST
SKLEP „ANNA” – Małgorzata Roźniata Cieślak

ul. Bohaterów Warszawy, Brzeziny.

KRZYŻÓWKA nr 4

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-brzeziny.pl

Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Nakład: 1000 egz.         ISSN 10397489

Rozwiązanie krzyżówki nr 2: Dzień Flagi.
Zwyciężczynią krzyżówki nr 2 została Pani Katarzyna Krzeszewska 

nagrodę wręczyła Pani Renata Kobiera Starosta Brzeziński.

Rozwiązanie krzyżówki nr 3: Dzień Dziecka.
Zwyciężczynią krzyżówki nr 3 została Pani Sabina Żak.  

Nagrodę wręczyła Pani Beata Kaczmarska  
Członek Zarządu Powiatu Brzezińskiego

 1. Skłania do pytania
 2. Romansidło znanej serii wydawnictw 
 3. Roślina uprawiana w ogrodzie o zimozielonych liściach i czerwonych owocach
 4. Służą do zjeżdżania z górki lub kuligu 
 5. Imię kobiece
 6. Koło Gospodyń Wiejskich z Jordanowa 
 7. Personalna zawierająca dane osobowe

G R AT U L U J E M Y !


