
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzezińskiego
Na LIV Sesji Rady Powiatu w Brzezinach, 
która odbyła się 23 czerwca br. po przed-
stawieniu Raportu o stanie Powiatu Brze-

zińskiego za rok 2021 Rada Powiatu 
w Brzezinach udzieliła Zarządowi Powiatu 
w Brzezinach wotum zaufania. W kolejnym 

głosowaniu zostało udzielone Zarządowi 
Powiatu Brzezińskiego absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 2021 rok.
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Modernizacja drogi Powiatowej nr 2917 E w Kędziorkach
W dniu 24 czerwca br. 

Starosta Brzeziński Re-
nata Kobiera wraz z Wi-
cestarostą Ryszardem 
Śliwkiewiczem przy kon-
trasygnacie Skarbnika 
Powiatu Tomasza Ma-
kowieckiego podpisa-
li umowę z Wicemar-
szałkiem Wojewódz-
twa Łódzkiego Piotrem 
Adamczykiem i Człon-
kiem Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego An-
drzejem Górczyńskim 
na modernizację dro-
gi powiatowej nr 2917E 
w miejscowości Kę-
dziorki, o długości 0,998 
km. Kwota przyzna-
nych środków budże-
tu województwa wynosi 
235 500,00 zł. 
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150 000,00 zł dla Powiatu Brzezińskiego 
na Ogrody przyjazne naturze
W dniu 2 lipca br. pod-
czas zorganizowanego 
przez Urząd Marszałkow-
ski w Nieborowie Festynu 
Ogrodniczego „Pamiętaj-
my o ogrodach” Starosta 
Brzeziński Renata Kobiera 
z rąk Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego Grzegorza 
Schreibera odebrała czek 
o wartości 150 000,00 zł 
na realizację zadania Ogro-
dy przyjazne naturze.

Kwota ta jest przeznaczona 
na rozwój zielonej infrastruk-
tury na terenie powiatu brze-
zińskiego.

W sercu miasta, w ogrodzie 
przynależącym do Domu Po-
mocy Społecznej w Brzezi-
nach, ale ogólnodostępnym 
i otwartym dla mieszkań-
ców powiatu powstanie zie-
lona wyspa. Będzie to wspa-
niały ogród, w którym posa-
dzimy rośliny miododajne, 
rodzimy gatunek brzozy, zre-
witalizujemy sad ze starymi 
gatunkami jabłoni, dokonując 

nowych nasadzeń drzew owo-
cowych, posadzimy róże, ró-
żaneczniki, bukszpany i wiele 
innych gatunków roślin i krze-
wów. Nie będzie tutaj krótko 
przystrzyżonych trawników, 
ale będą kwitnące pachną-
ce łąki pełne pięknych kwia-
tów krokusów, żonkili, szafir-
ków wiosną, i innych kwiatów 
latem. Łąki przyciągną owa-
dy i ludzi. Zgodnie z ideą per-
makultury, trawniki nie będą 
koszone, aby utrzymać natu-
ralną wilgoć gleby. Posadzimy 
tuje, które są często domem 
dla małych ptaków, staną tu 
również domki dla owadów. 
W ogrodzie zakwitnie też mio-
dodajna lawenda. Poza do-
konaniem nowych nasadzeń 
i zwiększeniem obszarów zie-
lonych przewidujemy wzboga-
cenie tego miejsca o elemen-
ty małej architektury, stanie tu 
altana z małą tężnia solanko-
wą. W strefie rekreacyjnej po-
jawią się ławki oraz stoliki sza-
chowe. W strefie sensorycznej 
będą części pobudzające zmy-

sły: wzrok, słuch, węch, dotyk 
oraz smak. Pojawi się także 
ścieżka sensoryczna złożona 
z odcinków zróżnicowanych 

pod względem podłoża – tra-
wa, kamienie (otoczaki), ka-
mienie dekoracyjne ogrodowe, 
szyszki, mech, piasek, kora, 

drewno (trociny lub okrąglaki). 
Aby jeszcze bardziej wzbudzić 
percepcję na bodźce, stre-
fy będą się wzajemnie przeni-

kać. Wiosną i latem ogród bę-
dzie prawdziwą zieloną wyspą, 
gdzie będzie można usiąść 
i odpocząć od zgiełku miasta.

Egzamin maturalny 
w Iwaszkiewiczu
Ostatni tydzień to ważny 
czas dla absolwentów szkół 
ponadpodstawowych – 
5 lipca Centralna Komisja 
Egzaminacyjna ogłosiła 
wyniki egzaminów 
maturalnych. 

W skali kraju maturę pozy-
tywie zakończyło 78,2 proc. 
zdających. Największą zda-
walnością w powiecie brze-
zińskim może pochwalić 

się Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Jarosława Iwaszkiewi-
cza w Brzezinach. Język pol-
ski w brzezińskim Iwaszkiewi-
czu zdało 96%, matematykę 
85%, język angielski 96% ma-
turzystów. Gratulacje szcze-
gólnie należą się uczniom Li-
ceum, którym udało się osią-
gnąć wyniki maturalne na 
poziomie 80%, 90%, a nawet 
100%, co stanowi w Iwasz-
kiewiczu 1/3 wszystkich wy-

ników. Oczywiście słowa po-
chwały kierujemy do wszyst-
kim zdających, również do 
tych, którzy otrzymali niższy 
wynik. O wytrwałej pracy lice-
alistów Iwaszkiewicza świad-
czy fakt, że ze wszystkich 
obowiązkowych przedmiotów 
maturalnych wspólnie wypra-
cowali średnie wyniki na po-
ziomie średniej krajowej. Gra-
tulujemy abiturientom i życzy-
my zasłużonego odpoczynku!

Międzypowiatowe 
Obchody Święta Policji
Władze Powiatu 
Brzezińskiego w dniu 12 
lipca br. uczestniczyły 
w Międzypowiatowych 
Obchodach Święta Policji 
w Piotrkowie Trybunalskim. 
Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Świętą w Klasztorze 
Ojców Bernardynów 
w Piotrkowie Trybunalskim, 
a uroczysty apel miał 
miejsce w Aeroklubie Ziemi 
Piotrkowskiej.
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Po pierwsze: zadbajmy o emocje
Początek wakacji zwiastuje 
dla Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Brzezi-
nach pracowity czas, gdyż 
już w lipcu rozpoczyna się 
rekrutacja do nowego projek-
tu „Po pierwsze: zadbajmy 
o emocje”.

Zadanie to finansowane 
jest z budżetu Województwa 
Łódzkiego, w formie dotacji 
celowej, przeznaczonej na do-
finansowanie zadań w zakre-
sie wspierania rodziny, w ra-
mach konkursu SAMORZĄD 
PRZYJAZNY RODZINIE 2022. 
Kwota dofinansowania dla 
Powiatu Brzezińskiego to 
49 340 złotych. Umowa zo-
stała podpisana w dniu 4 lip-
ca br. przez Starostę Brzeziń-
skiego Renatę Kobiera, Wice-
starostą Ryszardem Śliwkie-
wiczem przy kontrasygnacie 

Skarbnika Powiatu Tomasza 
Makowieckiego, a Wicemar-
szałkiem Województwa Łódz-
kiego Zbigniewem Ziem-
bą i Ewą Marciniak Zastęp-
cą Dyrektora Regionalnego 
Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi. 

Konkurs SAMORZĄD 
PRZYJAZNY RODZINE kiero-
wany jest do wszystkich gmin 
i powiatów z województwa 
łódzkiego. W trakcie oceny 
wyłoniono 7 podmiotów, któ-
re otrzymały dofinansowanie. 
Projekt skierowany jest dla 10 
wychowanków rodzinnej pie-
czy zastępczej oraz 7 opieku-
nów zastępczych – mówi dy-
rektor Centrum – Magdalena 
Adamska.

Głównym celem projektu 
będzie poprawa psychospo-
łecznego funkcjonowania wy-
chowanków pieczy zastęp-

czej. W odróżnieniu od reali-
zowanego na co dzień wspar-
cia, pragniemy wykorzystać 
innowacyjne metody pracy, 
oparte na nowoczesnych spo-
sobach pobudzania i kom-
pensowania różnorodnych 
deficytów, takie jak techniki 
medytacji, joga,mindfullness 
czy bajkoterapia – relacjonu-
je koordynator – Małgorzata 
Szubert.

W związku z tym w okre-
sie sierpień 2022 – listopad 
2022 zaplanowano cyklicz-
ne działania koncentrujące 
się wokół czterech haseł: wy-
ciszenie, uważność, afirmacja 
i regulacja emocji. Odbiorcy 
projektu – wychowankowie 
pieczy zastępczej, będą mieli 
okazję uczestniczyć w wyjaz-
dowych warsztatach terapeu-
tycznych z elementami Jogi 

oraz w szkoleniu uważności 
i mindfullness. Wezmą rów-
nież udział w spotkaniach 
z bajkoterapią oraz warszta-
tach teatralnych z elemen-
tami psychodramy. Rów-
nocześnie realizowane bę-
dzie wsparcie skierowane do 
opiekunów zastępczych, któ-
rym zaproponowane zostanie 
szkolenie nt. traumy wcze-
snodziecięcej.

Realizatorzy projektu mają 
nadzieję, że zaplanowane 
działania przełożą się na po-
prawę funkcjonowania wy-
chowanków, zarówno w obrę-
bie rodziny, jak i w sytuacjach 
społecznych. Przede wszyst-
kim jednak oczekiwany jest 
wzrost jakości życia w obsza-
rze emocji, poprzez nabycie 
umiejętności ich rozpoznawa-
nia, nazywania i regulowania.

Kolejne dofinansowania 
ze środków PFRON
W dniu 6 lipca br. Starosta 
Brzeziński Renata Kobiera, 
Wicestarosta Ryszard 
Śliwkiewicz przy kon-
trasygnacie Skarbnika 
Powiatu Tomasza 
Makowskiego podpisa-
li umowy z Pełnomocnikami 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Panem 
Władysławem Skwarką, 
Panem Jarosławem Madaj 
oraz Panem Przemysławem 
Suligorskim w ramach 
„Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” 
–„Staż Twoją Szansą VII” na 
rzecz Powiatowego Urzędu 
Pracy w Brzezinach. Łączna 
wartość projektu wynosi  
24 300,00 zł. 

Kolejnym dofinansowaniem 
ze środków PFRON w ramach 
programu „Programu wyrów-
nywania różnic między re-
gionami II” jest zakup środ-

ka transportu służącego do 
przewozu osób niepełno-
sprawnych dla Domu Pomo-
cy Społecznej w Brzezinach 
o wartości 120 000,00 zł.

Renowacja elewacji zabytkowego 
budynku „Dworek” w DPS w Dąbrowie
W dniu 7 lipca br. Wicestaro-
sta Ryszard Śliwkiewicz wraz 
z Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie Aldo-
ną Świderek podpisali umowę 

z Wicemarszałkiem Wojewódz-
twa Łódzkiego Zbigniewem 
Ziembą i Dyrektorem Departa-
mentu Kultury Arturem Micha-
lakiem na „Renowację elewacji 

zabytkowego budynku  
„Dworek” w Dąbrowie Gmina 
Jeżów”. Kwota przyznanych 
środków z budżetu wojewódz-
twa wynosi 99 948,00 zł. 
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GUST na podium w konkursie International 
Small Wind Turbine Contest 2022
Z wielką radością zawiada-
miamy o sukcesie łódzkich 
studentów na arenie między-
narodowej. 2 czerwca drużyna 
GUST z Politechniki Łódzkiej 
po raz kolejny stanęła na 
podium międzynarodowego 
konkursu International Small 
Wind Turbine Contest 2022, 
organizowanego przez Delft 
University of Technology 
w Holandii. 

W tegorocznych zmaga-
niach dwudziestoosobo-
wa drużyna z Politechniki 
Łódzkiej zajęła drugie miej-
sce, wyprzedzając druży-
ny z Egiptu, Danii, Niemiec 
czy Holandii. Konkurs zwy-
ciężyła drużyna z Uniwersy-
tetu w Toronto, Kanada. Dru-
żyna GUST zaprezentowała 
przydomową czterołopato-
wą turbinę wiatrową o pozio-
mej osi obrotu, w dwóch róż-

nych wersjach, ze względu na 
geometrię łopat. Najbardziej 
efektywna okazała się wersja 

z najnowszą geometrią łopat 
ze skośnym zakończeniem. 
Prototyp turbiny, stworzonej 

przez studentów Politechniki 
Łódzkiej, wyprodukował po-
nad 1 KWh energii elektrycz-

nej przy wietrze 13 m/s. Jest 
to nie tylko najlepszy wynik 
spośród wszystkich drużyn 

biorących udział w wydarze-
niu, ale również rekord ze-
społu w jego siedmioletniej 
działalności.

Dla Powiatu Brzezińskie-
go jest to istotna informa-
cja, gdyż 2 członków zespo-
łu GUS na co dzień mieszka 
na terenie naszego powiatu 
– Tomasz Smaż oraz Marcin 
Walczak.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Po tym sukcesie drużyna 
nie zwalnia tempa i już pra-
cuje, na bazie konkursowych 
doświadczeń, nad nowymi 
ulepszeniami turbiny wiatro-
wej. W planach nie tylko ko-
lejna edycja konkursu Inter-
national Small wind Turbi-
ne Contest 2023, ale również 
udział w prestiżowych konfe-
rencjach naukowych związa-
nych tematycznie z energe-
tyką wiatrową.

Kompleksowe wsparcie oraz 
specjalistyczne zajęcia dla dzieci
Od 2017 r. w Powiatowym 
Zespole Szkół i Placówek 
Oświatowych w Brzezinach 
działa Wiodący Ośrodek 
Koordynacyjno-Rehabilita-
cyjno-Opiekuńczy, jedyny 
na obszarze Powiatu Brze-
zińskiego. Realizuje zada-
nia z zakresu administracji 
rządowej w ramach progra-
mu kompleksowego wspar-
cia dla rodzin „Za życiem” 
(zadanie 2.4, Priorytet II 
Programu: Wczesne wspo-
maganie rozwoju dziecka 
i jego rodziny). 

Pomocą objęte są dzieci 
z niepełnosprawnością oraz 
zagrożone niepełnospraw-
nością od urodzenia do pod-
jęcia edukacji szkolnej. Do 
szczegółowych zadań ośrod-
ka należy: 

• udzielanie rodzicom spe-
cjalistycznej informacji doty-
czącej problemów rozwojo-
wych dziecka,

• wskazywanie właściwych 
dla dziecka i jego rodziny 
form kompleksowej, specja-
listycznej pomocy, w szcze-
gólności rehabilitacyjnej, te-
rapeutycznej, fizjoterapeu-
tycznej, psychologicznej, 

pedagogicznej i logopedycz-
nej,

• wskazywanie jednostek 
udzielających specjalistycz-
nej pomocy dzieciom, 

• organizowanie zajęć 
z wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka.

Zajęcia realizowane są 
na podstawie diagnozy po-
trzeb dziecka oraz zgodnie 
ze wskazaniami zawartymi 
w opinii o potrzebie wczesne-
go wspomagania. Prowadzo-
ne są następujące zajęcia: 
logopedia, integracja senso-
ryczna, terapia pedagogicz-
na, zajęcia korekcyjno- kom-
pensacyjne, zajęcia fizjote-
rapeutyczne oraz terapia 
psychologiczna. 

Jeśli rodzic jest zanie-
pokojony rozwojem swoje-
go dziecka, czuje potrzebę 
skonsultowania się ze spe-
cjalistami lub po prostu chce 
porozmawiać o swoich oba-
wach, serdecznie zaprasza-
my na konsultację.

Powiatowy Zespół Szkół 
i Placówek Oświatowych 

w Brzezinach
ul. Konstytucji 3 Maja 5,  

tel. 46 874 37 22
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Dzień Reymonta w Przyłęku Dużym
„Dzień Reymonta” został zor-
ganizowany w dniu 11 czerwca 
br. przez Radnego Rady Po-
wiatu w Brzezinach i Prezesa 
OSP w Przyłęku Dużym Pana 
Tadeusza Gendka oraz Pana 
Marcela Romualda Szyten-
chelma. 

Patronat honorowy uroczy-
stości obieli: Marszałek Woje-
wództwa Łódzkiego Grzegorz 
Schreiber, Starosta Brzeziń-
ski Renata Kobiera, Wójt Gmi-
ny Rogów Daniel Kołada. 

Podczas uroczystości Sta-
rosta Brzeziński Renata 
Kobiera wraz z Przewodniczą-
cym Rady Powiatu Krzyszto-
fem Bogdańskim podzięko-
wali Radnemu Rady Powia-
tu Tadeuszowi Gendkowi za 
utrzymanie i propagowa-
nie lokalnej tradycji jaką jest 
organizowanie „Dnia Rey-
monta” oraz za zaangażowa-
nie się w działania promocyj-
ne na rzecz Powiatu Brzeziń-
skiego.

Powiat Brzeziński w brytyjskich mediach
Na portalu internetowym 
KONKRET 24 w dniu 29 kwiet-
nia 2022 r. ukazał się artykuł 
mówiący o pomocy, jakiej 
udzielili Polacy po inwazji  
Rosji dla uchodźców z Ukrainy.

Wskazano na szczegól-
ne zaangażowanie się miesz-
kańców, przedsiębiorców 
i władz Powiatu Brzezińskie-
go w pomoc na rzecz obywa-
teli z Ukrainy. Powiat Brzeziń-
ski w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wg Portalu przy-
jął największą liczbę uchodź-
ców. 31 maja br. dziennikar-
ka z The Times Pani Olszań-
ska przeprowadziła wywiad 
z Renatą Kobierą, Starostą 
Powiatu Brzezińskiego, oraz 
z przedsiębiorcą Mariuszem 
Wąsem na temat sposobów 
wsparcia dla znajdujących się 
w jego pensjonacie obywate-
li z Ukrainy. 

Natomiast w dniu 5 lip-
ca przybyli do Powiatu Brze-
zińskiego z brytyjskiej ITV - 
dziennikarze – Mark Napier 
oraz Neil Connery, aby nakrę-
cić reportaż o tym, w jaki spo-
sób Polska pomagała w przy-
jęciu ukraińskich uchodź-
ców oraz jaki wpływ cały ten 
proces miał na polskie spo-
łeczeństwo i jego myślenie 
o obywatelach Ukrainy. Prze-
prowadzono wywiad ze Sta-

rostą Brzezińskim Panią Re-
natą Kobierą, a następnego 
dnia odbyły się rozmowy ze 
specjalistami z Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Brzezinach. Omawiano 
sytuację małoletnich obywa-
teli Ukrainy, ich stan emocjo-

nalny, trudności w adaptacji, 
możliwości udzielenia wspar-
cia zarówno dzieciom, jak 
i ich opiekunom, z którymi 
przybyli oraz konsekwencje 
nieudzielenia pomocy.

Materiał do reportażu na-
kręcany był również w Skan-

senie w Nagawkach. Pani Ju-
styna Nowak – przedsta-
wicielka stowarzyszenia 
prowadzącego Skansen, opo-
wiedziała o współpracy ze 
Starostwem oraz o niesieniu 
pomocy uchodźcom. Ze stro-
ny dziennikarzy nie zabra-

kło pytań o działania Powiatu 
Brzezińskiego oraz wizji tego, 
jak będą w tym kontekście 
wyglądać następne miesiące.

Zamieszczone informa-
cje są świadectwem docenie-

nia wysiłku samorządów oraz 
mieszkańców z Powiatu Brze-
zińskiego w niesieniu pomo-
cy ludziom, którzy znaleźli 
się z nie swojej winy w bardzo 
trudnym położeniu.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Dmosinie
Koło Gospodyń Wiej-

skich zostało reaktywowane 
w styczniu 2015 roku. Obec-
nie koło nasze liczy 40 osób. 
Przewodniczącą KGW jest 
Maria Kapusta. Nasze koło 
jest zarejestrowane w ARiMR. 
Korzystamy z pomocy finan-
sowej dla Kół Gospodyń Wiej-
skich. Pozyskujemy środki 
ze Stowarzyszenia Lokalna  

Grupa Działania „POLCENTRUM” z sie-
dzibą w Głownie. Uzyskane w ten sposób 
środki finansowe przeznaczamy między in-
nymi na wycieczki integracyjne, krajoznaw-
cze oraz warsztaty artystyczne. W ramach 
projektu odnowiliśmy kapliczkę przy dro-
dze w Dmosinie. Organizujemy spotkania 
opłatkowe z okazji Dnia Kobiet, Andrzejki, 
Mikołajki, wycieczki rowerowe, nordic wal-
king, kursy kulinarne, kosmetyczne. Sko-
rzystaliśmy również z zaproszenia sena-
tora, zwiedziliśmy Sejm i Senat RP. Wy-
jeżdżamy do kina, teatru, spotykamy się 
na grillu. Bierzemy aktywny udział w życiu 
gminy i powiatu. Uczestniczymy w dożyn-
kach i różnych konkursach.

„Użyteczny, śliczny wierszyk ortograficzny”
W numerze 6 Informatora Powiatu Brzezińskiego przedstawiliśmy Państwu zwycięzców konkursu 
ortograficznego pt.: „Użyteczny, śliczny wierszyk ortograficzny” zorganizowanego przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzezinach. Poniżej przedstawiamy niektóre prace.

„Karczek z pieczarkami”
SKŁADNIKI:
• cebula – 3 szt.
• karczek – 1,5 kg
• pieczarki – 0,5 kg

 
• ser żółty starty – 0,25 kg
• sól, pieprz do smaku
• majonez – 200 g

Cebulę kroimy w krążki. Karczek kroimy w plastry, lekko rozbijamy, 
posypujemy solą i pieprzem. Pieczarki kroimy w plasterki.  
Ser ścieramy na tarce. Układamy warstwami: cebula, karczek, 
pieczarki. Pieczemy około 50 minut w temp. 190 C°.  
Następnie polewamy majonezem, posypujemy serem żółtym 
i pieczemy jeszcze około 10 minut.

I MIEJSCE

Ma mnie królik, lód, wiewiórka,  
wróbel, żółw i przepiórka.
Sypiam w łóżku, śpiewam w chórze, 
wdrapuję się na każde wzgórze.

Kacper Twardowski, kl. 2, SP w Bogdance

I MIEJSCE

WYJĄTKOWE ODMIANY

Bo gżegżółka to wyjątek,
Więc go piszę na początek.
I wyjątkiem też jest druh,
Więc go piszę tak bez skuch.

Są też słówka - skuwka i zasuwka,
Więc pamięta o tym moja główka.
Niech uwierzę, pióro w pierze
Się odmienia na papierze,
Wróć bo wracam proszę Pana,
Ta odmiana wszystkim znana.

Morze – morskie, tak bez skazy,
To odmiana jest Gerwazy.
Mój bo moje, zbiórka – zbierać,
Tą odmianą możesz wspierać.

Oliwia Krakowiak, 
kl. 5, SP w Kołacinie

II MIEJSCE

Robię dziś dziwne ćwiczenia,

Kiedy O w Ó zawsze się zmienia

Koza – kózka, brzoza – brzózka

Worek – wór, stworek – stwór.

Teraz już zapamiętam i na

Co dzień i od święta.

Lena Malka kl. 3, SP w Bogdance

II MIEJSCE

WIERSZ O KROPCE

Mała Kropka ważne ma zadanie.
Ona kończy każde zdanie.

Jest to mały znak interpunkcyjny,
Którego zasięg jest wielofunkcyjny.

Niech zapamięta Mateusz, Kasia i Ania,
Że ją stawiamy zawsze na końcu zdania.

Użyjemy jej także, gdy czasu nie mamy
I niektóre wyrazy skracamy.

Zapamiętajmy wszystko raz, dwa, trzy, cztery,
A wtedy na dyktandzie nie będzie z jedynki afery.

Justyna Kucharska, kl. 4, SP Nr 2 w Brzezinach

III MIEJSCE

Wiosną piękny jest świat.
Ma wiele barw.
Kwitną drzewa, zieleni się las,
W rzekach słychać rechot żab.

Marta Gosa kl. 2, SP w Bogdance

III MIEJSCE

Wróbelek wrócił 
z dalekiej podróży,
marzy mu się przystanek
na dzikiej róży.

Łucja Sobczyk kl.1, SP w Kołacinie

III MIEJSCE

Pewna pszczółka z Pszczyny
Urządzała urodziny.
Zaprosiła cały rój
I ubrała żółty strój.

Przyjaciółki małej pszczółki
Odświeżyły swoje czułki,
Założyły kokardki różowe
I cudne kapelusiki na głowę.

W świetnych humorach
Bawiły się do wieczora
I choć nóżki je bolały
Długo jeszcze harcowały!

Maja Kaźmierczak kl. 4, SP Nr 2 w Brzezinach

III MIEJSCE

Bardzo ważna jest to rzecz, 
Ortografię w jednym palcu mieć.

Musisz znać zasady te:
CH lubi po S występować,
By potem zupę gotować.

CH stara się nie lenić,
By potem na SZ się wymienić.

H po Z występuje,
A potem piękny obraz maluje.

H psikusa zrobiło,
bo na końcu słowa druh się pojawiło.

Znając zasad wiele,
Twoje pismo jest aniele.

Julia Kłosińska, 
kl. 4, SP w Kołacinie

WYRÓŻNIENIE

 Mądra główka zna te słówka: 
jeż, żółw, żaba, ważka, mrówka.
A gdy nie wiesz jak napisać,
czytaj ze słownika!

 Antoni Michalak, 
kl. 1, SP w Kołacinie
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Zakończenie Roku Akademickiego 2021/2022 
Uniwesytetu Trzeciego Wieku w Brzezinach
Miesiąc czerwiec dla słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku działającego przy 
Stowarzyszeniu Rozwoju 
Powiatu Brzezińskiego „Nasz 
Powiat” upłynął pod znakiem 
wykładów w ramach projektu 
„Przeciwdziałanie Covid-19, 
promocja zdrowego stylu 
życia oraz zapobieganie cho-
robom”. W ramach projektu 
odbyły się dwa wykłady: 8 
czerwca 2022 roku i 10 czerw-
ca 2022 roku.

Pierwszy z wykładów po-
prowadzony został przez Pa-
nią dr n. med. Małgorzatę 
Wojciechowską z Państwo-
wej Uczelni im. Stefana Ba-
torego w Skierniewicach na-
tomiast drugi przez ratowni-
ka medycznego Pana Marci-
na Kiernera. 

Podczas wykładów nasi 
słuchacze dowiedzieli się jak 
zachowywać się podczas re-
konwalescencji po przebytej 
infekcji COVID-19 m.in.: w jaki 
sposób postępować w razie 
problemów ze skupieniem 
uwagi, pamięcią oraz logicz-
nym myśleniem czy w przy-
padku wystąpienia duszno-
ści. Uczestnicy wykładów do-
wiedzieli się w jaki sposób do-
bierać odzież adekwatnie do 
pór roku i panujących tem-
peratur, jaką stosować dietę, 
w jaki sposób uzupełniać nie-
dobory witaminowe, jak chro-
nić się przed złymi skutkami 
upałów. 

Podczas wykładów uczest-
nicy wymienili się swoimi do-
świadczeniami na temat 

w jaki sposób zachować „mło-
dość ducha”, jasność umysłu, 
dobre samopoczucie.

Ostatni z wykładów połą-
czony został z zakończeniem 
roku akademickiego oraz 
miłą niespodzianką. Panie 
z KGW „Tradycyjne Gospody-
nie w Dąbrowie” przygotowały 
usługę gastronomiczną, pod-
czas uroczystości zaserwo-
wały karczek w sosie pieczar-
kowym i kluseczki ze szpina-
kiem podawane z surówką 

z kapusty pekińskiej. Cieka-
wostką jest fakt, że danie to 
zostało nagrodzone I miej-
scem w Konkursie na Najlep-
szą Potrawę podczas „Pik-
niku Województwa Łódzkie-
go”, który odbył się 1 czerwca 
2022 roku w Brzezinach.

Ale to nie była ostatnia 
niespodzianka, w zakoń-
czeniu roku akademickie-
go 2021/2022 Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku uczestniczy-
ła Pani Renata Kobiera - Sta-
rosta Brzeziński. 

Jak podkreślił Prezes Sto-
warzyszenia Rozwoju Powia-

tu Brzezińskiego „Nasz Po-
wiat” – Pan Jacek Szeligow-
ski: Pani Starosta aktywnie 
uczestniczy w życiu stowa-
rzyszenia i bez jej zaanga-
żowania, wszelkiego rodza-
ju wsparcia niemożliwe było-
by działanie stowarzyszenia 
i uniwersytetu.

Oczywiście były również 
nagrody, dla trzech osób, 
które aktywnie uczestniczy-
ły w wykładzie, Pani Starosta 
wręczyła powiatowe gadże-
ty promocyjne, a dla trzech 
słuchaczy, którzy aktyw-
nie uczestniczyli we wszyst-

kich wykładach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w roku aka-
demickim 2021/2022 wrę-
czone zostały karty podarun-
kowe do drogerii ROSSMANN 
o wartości 50 zł. 

Zarząd Stowarzyszenia 
Rozwoju Powiatu Brzezińskie-
go „Nasz Powiat” składa ser-
deczne podziękowania:

• Pani Renacie Kobiera – 
Staroście Brzezińskiemu za 
wsparcie, za zaangażowanie 
w życie stowarzyszenia, za 
pomoc w organizowaniu spo-
tkań i wyjazdów,

• Panu Mariuszowi Nykowi 

– Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Brze-
zinach za współpracę, za po-
moc w organizowaniu wykła-
dów Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (nieodpłatne udostęp-
nienie pomieszczeń szkoły),

• Zarządowi Powiatu 
w Brzezinach i Radzie Powia-
tu w Brzezinach za przychyl-
ność,

• wszystkim osobom dzięki 
którym przez ostatni rok aka-
demicki możliwe było organi-
zowanie spotkań i wyjazdów.

Do zobaczenia w paździer-
niku.

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Powiatu Brzezińskiego
Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, nie 
wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc aby zorganizować swoje sprawy po przybyciu do 
Polski? Masz problemy pracownicze, kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja z mieszkania, 
jakiekolwiek inne problemy prawne czy urzędowe? 

Oprócz wyspecjalizowanych instytucji orga-
nizujących pomoc dla uchodźców, przebywa-
jąc w Polsce możesz skorzystać z nieodpłat-
nej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?
Wszystkie z podejmowanych działań w ra-

mach:
• nieodpłatnej pomocy prawnej,
• nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
• nieodpłatnej mediacji,
• są darmowe i to niezależnie od tego czy 

sprawa będzie miała finał w sądzie.

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nie-
odpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oby-
watelskiego i mediacji w całym kraju. Na tere-
nie Powiatu Brzezińskiego działają dwa punkty 
świadczące nieodpłatną pomoc prawną i nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Jeden z nich działa jako punkt mobilny – 
każdego dnia nieodpłatna pomoc prawna 
udzielana jest w innej gminie, a drugi funk-
cjonuje w Brzezinach w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie przy ul. Konstytu-
cji 3 Maja 5. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać oraz umówić się na wizytę pod nr  
tel. 574 748 033.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
90-558 Łódź, ul. Połk. Strzelców Kaniowskich 71/73

e-mail: bioro@wsparciespołeczne.pl
tel. 796 14 14 40

Harmonogram pracy punktów NPP 
na terenie Powiatu Brzezińskiego

Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 
 poniedziałek 8.00 – 12.00

Dmosin, Urząd Gminy  
wtorek 9.00 – 13.00

Jeżów, Urząd Gminy  
środa 9.00 – 12.00

Przecław, GOK 
czwartek 14.00 – 18.00

Punkt prowadzony przez  
Fundacje Młodzi Ludziom Brzeziny 

ul. Konstytucji 3 Maja 5 
 

poniedziałek – środa  
8.00 – 12.00 

nieodpłatne poradnictw o obywatelskie
czwartek – piątek  

8.00 – 12.00 
nieodpłatne porady prawne
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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. 47 842 63 30; telefon alarmowy: 112

DYŻURY APTEK
w sierpniu 2022 r.

1.08 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
2.08 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
3.08 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
4.08 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
5.08 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
6.08 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
7.08 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
8.08 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
9.08 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55

10.08 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
11.08 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
12.08 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
13.08 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
14.08 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
15.08 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
16.08 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
17.08 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
18.08 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
19.08 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
20.08 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
21.08 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
22.08 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
23.08 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
24.08 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
25.08 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
26.08 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
27.08 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
28.08 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
29.08 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
30.08 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
31.08 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898

1.

5.

7.

6.

2.

4.

3.

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

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

SPONSOREM KRZYŻÓWKI NR 5 JEST
Firma Kwadrat MB Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 7B, 95-060 Brzeziny.

Zwyciężczynią krzyżówki nr 4 została Pani Zdzisława Smulska-Balcerak.
Nagrodę wręczyła Pani  Renata Kobiera Starosta Brzeziński.

KRZYŻÓWKA nr 5

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 4: WAKACJE

1. Może być spadająca. 
2. Stolica polskiej piosenki.
3. Słynny polski skoczek.
4. Najwyższa góra w Polsce.
5. Finansowa lub meteorologiczna.
6. Podstawowy produkt żywieniowy w Polsce obok zboża.
7. Najdłuższa rzeka w Polsce.

G R AT U L U J E M Y !


