
Kolejna udana studniówka w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Brzezinach
W dniu 15 stycznia 2022 
roku odbyła się studniówka 
uczniów klas maturalnych.

W tym roku świętowali 
uczniowie trzech klas, tj: klasa 
liceum ogólnokształcącego, 
technikum żywienia i usług 
gastronomicznych oraz tech-
nikum logistyczne. 

Rozpoczęcie uroczysto-
ści było poprzedzone mową 
wstępna dyrektora szkoły 
Mariusza Nyka oraz Starosty 
Powiatu Brzezińskiego Re-
naty Kobiery. Przemówienia 
był przepełnione słowami 
podziękowań, życzeń związa-
nych z egzaminem matural-
nych oraz próśb związanych 

z przestrzeganiem zasad bez-
pieczeństwa podczas zabawy 
studniówkowej. 

Uroczystość była ukwieco-
na tradycyjnym polonezem 
w wykonaniu uczniów, gdzie 
pomysłodawcą układu był 
nauczyciel naszej szkoły Ro-
man Miksa. Rezultat był osza-
łamiający! W kuluarowych 

rozmowach można było usły-
szeć, że tegoroczna studniów-
ka to również kultywowanie 
wielu przesądów związanych 

z tą uroczystością. Wszyscy 
uczniowie, rodzice oraz za-
proszeni goście bawili się wy-
śmienicie, co upamiętniono 

wieloma zdjęciami. Pozostaje 
nam czekać w niecierpliwości 
do kolejnej tak udanej, pod-
niosłej uroczystości. 
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20 lat Powiatu Brzezińskiego
Mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r., 
w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powia-
tów oraz zmiany siedziby władz powiatu. (Dz. U. Nr 62, poz. 631 
ze zmianami) utworzono z dniem 1 stycznia 2002 powiat brze-
ziński. Przez 20 lat powiat bardzo się zmienił. Wykonano wiele 
inwestycji drogowych i społecznych. W ostatnich trzech latach 
pozyskaliśmy wiele środków na różnorodne działania.

Od 2019 roku przeprowa-
dzono przebudowy i remon-
ty dróg powiatowych na wielu 
odcinkach, a rok 2022 będzie 
pod tym względem rekordo-
wy dzięki dofinansowaniom 
rządowym: Polski Ład, Rzą-
dowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych, Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg oraz wspar-
ciom Urzędu Marszałkow-
skiego.

W 2022 roku będziemy na-
dal poprawiać infrastruktu-
rę w naszych szkołach. Za-
kończymy przebudowę boisk 
przy Zespole Szkół Ponad-
podstawowych i rozpocz-
niemy realizację zadaszenia 
boiska przy Liceum Ogól-
nokształcącym im. J. Iwasz-
kiewicza w Brzezinach wraz 
z częściową termomoderni-
zacją budynku szkolnego.

Dbaliśmy i nadal będzie-
my dbali o seniorów, osoby 

samotne i osoby niepełno-
sprawne w naszym powiecie. 
Realizujemy obecnie projekt 
Brzezińskie Centrum Usług 
Środowiskowych, z którego 
mogą korzystać osoby niesa-
modzielne wymagające opie-
ki lub wsparcia, osoby star-
sze, niepełnosprawne lub 
zagrożone ubóstwem czy wy-
kluczeniem. Uczestnicy tego 
projektu mogą korzystać 
z wielu działań między inny-
mi: z mieszkań wspomaga-
nych, wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, zajęć z hi-
poterapii, pomocy opiekunów 
i asystentów, wyżywienia, za-
jęć w Dziennym Domu Senio-
ra oraz poradnictwa. Obecnie 
trwa budowa Centrum Opie-
kuńczo Mieszkalnego, któ-
rego celem będzie pomoc 
dorosłym osobom niepeł-
nosprawnym ze znacznym 
lub umiarkowanym stop-

niem niepełnosprawności 
poprzez zapewnienie usług 
w ramach pobytu dziennego 
i całodobowego. W Centrum 
Opiekuńczo Mieszkalnym za-
mieszkiwać będzie 10 osób 
na pobyt stały i 10 osób po-
byt dzienny.

W 2022 roku zakończy-
my budowę wind w: – Ze-
spole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Brzezinach – nowa 
winda zewnętrzna; – Powia-

towy Zespół Szkół i Placówek 
Oświatowych w Brzezinach 
– wymiana windy na nową; 
– Liceum Ogólnokształcące 
im. J. Iwaszkiewicza w Brzezi-
nach – nowa winda zewnętrz-
na; – Dom Pomocy Społecz-
nej w Dąbrowie – wymiana 
windy na nową; – Dom Pomo-
cy Społecznej w Brzezinach 
– nowa winda zewnętrzna, 
dobudowa klatki schodowej 
oraz nowych pomieszczeń 

przy szybie windowym. 
– Budynek Starostwa przy 
ul. Reformackiej – nowa win-
da wewnętrzna. 

Ponadto wymienimy okna 
i drzwi w pawilonie szpi-
talnym i łączniku oraz wy-
remontujemy budynek po 
byłym ZRB, w którym po-
wstanie powiatowa świetlica 
środowiskowa. 

Z okazji 20. lat powiatu po-
stawiliśmy sobie ambitne 

cele. Wierzymy, że uda się je 
wszystkie zrealizować a na-
wet dodać kolejne zadania. 

Aby na bieżąco informo-
wać Państwa o tym co dzie-
je się w Powiecie Brzezińskim 
zaczynamy wydawać „Infor-
mator Powiatu Brzezińskie-
go”. Wierzymy, że będzie do-
brym źródłem informacji 
o naszym powiecie.

Zarząd Powiatu 
w Brzezinach

Oddział Pediatryczny w Powiatowym 
Centrum Zdrowia w Brzezinach 
już otwarty
19 stycznia 2022 r. nastąpiło 
uroczyste otwarcie Oddziału 
Pediatrii w nowej odsłonie 
pod kierownictwem dr n. 
med. Małgorzaty Olszowiec
-Chlebnej - specjalisty pedia-
trii i alergologii dziecięcej.

Nasz Oddział to wielospe-
cjalistyczny zespół lekarzy 
z różnych dziedzin, zajmujący 
się problemami zdrowotny-
mi dzieci – lekarze specjaliści 
pediatrii, alergologii, immu-
nologii klinicznej.

Korzystając z naszego wie-
loletniego doświadczenia 
zapewniamy naszym Ma-
łym Pacjentom komplekso-
wą opiekę na najwyższym 
poziomie. W miłej i kameral-
nej atmosferze diagnozuje-
my i opiekujemy się zarówno 
chorymi dziećmi, jak i wdra-
żamy zasady profilaktyki 
prozdrowotnej podczas po-
bytów diagnostycznych. Na-
sze świadczenia pediatryczne 
kierujemy głównie do pacjen-
tów z problemami alergiczny-
mi i zaburzeniami odporno-
ści. Mamy także możliwość 

diagnostyki wielu innych 
schorzeń m.in. nawracają-
cych infekcji dróg oddecho-
wych, bólów brzucha, otyło-
ści, niedoborów odżywiania 
czy powikłań po przebytym 
zakażeniu COVID-19.

W oddziale umożliwiamy 
pobyty diagnostyczne z wy-
konaniem testów skórnych, 
spirometrii i szeregu specja-
listycznych badań laborato-
ryjnych czy konsultacji lekar-
skich.

Do dyspozycji dzieci 
i rodziców mamy 4 sale po-
bytu opiekuna z dzieckiem, 
a w każdej z nich kącik zabaw 
oraz tablice manipulacyjne 
rozwijające motorykę małą. 

Sale posiadają węzły sanitar-
ne. W oddziale funkcjonuje 
inhalatornia z trzema stano-
wiskami do inhalacji indywi-
dualnej.

Każde dziecko, które otrzy-
ma skierowanie na planową 
diagnostykę w kierunku ob-
serwacji alergii czy nawraca-
jących infekcji może zgłosić 
się do Sekretariatu Oddzia-
łu pod numerem telefo-
nu 46 874 20 02 wew. 272 
lub skontaktować się mailo-
wo pod adresem: pediatria@
szpital-brzeziny.pl.

W sytuacjach nagłego za-
chorowania rodzic z dziec-
kiem zgłasza się na Izbę Przy-
jęć/SOR w Naszym Szpitalu.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Brzezinach ma uprawnienia
do kształcenia w nowych zawodach
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż złożone przez ZSP wnioski doty-
czące możliwości kształcenia na nowych kierunkach zostały pozytywnie zaopi-
niowane przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia w Łodzi, po uprzednim wparciu 
przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach. 

Starania szkoły były po-
przedzone konsultacjami 
z Radą Pedagogiczną pla-
cówki oraz skonfrontowane 
z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji i Nauki dotyczące-
go deficytowych zawodów 
w województwie łódzkim. Od 
września 2022 roku, poza 
dotychczasowymi zawoda-
mi, tj. technik leśnik, tech-
nik ekonomista, technik lo-
gistyk, technik reklamy, 
technik żywienia i usług ga-
stronomicznych, profili praw-
no-policyjnych oraz sportowy 
w klasach Liceum Ogólno-
kształcącego. Będzie można 
podjąć naukę w Szkole Bran-

żowej I stopnia w zawodach: 
blacharz samochodowy, cu-
kiernik, stolarz, sprzedawca, 
krawiec, piekarz, murarz-tyn-
karz, elektryk, fryzjer, monter 
sieci instalacji sanitarnych, 
lakiernik samochodowy. Na-
uka w tych zawodach będzie 
odbywać się w systemie – 3 
dni w tygodniu na praktyki 
zaś 2 dni w tygodniu w szko-
le. Po 3 latach nabywa się, po 
zdaniu egzaminu, kwalifika-
cje do wykonywania zawodu. 

Ponadto otrzymaliśmy 
również pozytywną opinię 
w zakresie zawodu technik 
rolnik, co przy strukturze go-
spodarczej naszego rejonu 
(przeważający sektor rolni-
czy) pozwoli na zdobywanie 
środków z Unii Europejskiej 
na rozwój obszarów wiej-
skich.

Warto zaznaczyć, iż wraz 
z dynamicznym rozwojem 
szkoły otwieramy nowe profi-
le w klasach ogólnokształcą-
cych, w tym profil menadżer-
ski, „promedyczny”. Już dziś 
zatem serdecznie zaprasza-
my do naszej szkoły.

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.
Druk: Drukarnia ZPR Media S.A.     Nakład: 1000 egz.
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#MuremZaPolskimMundurem
Spontaniczna akcja miesz-
kańców Powiatu Brzeziń-
skiego #MuremZaPolskim-
Mundurem zaowocowała 
przygotowaniem słodkiego 
poczęstunku na wieczerzę 
wigilijną dla Służb Mundu-
rowych chroniących Polską 
granicę z Białorusią.

16 grudnia 2021 r. Pani Sta-
rosta Renata Kobiera wraz 

z Wicestarostą Ryszardem 
Śliwkiewiczem dostarczyli do 
Placówki Straży Granicznej 
w Kuźnicy im. 2. Pułku Strzel-
ców Podhalańskich ciasta 
przygotowane przez KGW, 
DPS-y, OSP, Cukiernie, Pie-
karnie i Stowarzyszenia z te-
renu Powiatu Brzezińskiego. 

W podziękowaniu za dobre 
serce na ręce Pani Starosty 
Renaty Kobiery Komendant 

płk SG Zbigniew Awdziej zło-
żył podziękowania za otrzy-
mane wsparcie dla funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej, 
Policji oraz Wojska Polskiego. 
Placówka w Kuźnicy Biało-
stockiej ochrania odcinek 
granicy państwowej z Re-
publiką Białorusi o długości 
18,11 km. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli 

się w tą akcję. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do:
•	 Elżbieta i Władysław 

Krajewscy z Nagawek
•	 KGW „Zakręceni” 

w Kędziorkach
•	 KGW Jordanów 

„Jordanowianki”
•	 KGW w Grzmiącej 
•	 KGW Tradycyjne 

Gospodynie w Dąbrowie
•	 KGW w Wągrach

•	 Stowarzyszenie Seniorów 
„Integracja” w Brzezinach 

•	 Dom Pomocy Społecznej 
w Brzezinach

•	 Dom Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie 

•	 Powiatowy Zespół Szkół 
i Placówek Oświatowych 
w Brzezinach

•	 OSP Jasienin 
•	 Complex. Dybała, Piechota 

Eugeniusz Dybała 

•	 Bombonierka - Cukiernia 
Rodzinna Edyta i Krzysztof 
Krychniakowie 

•	 Olszyńska Elżbieta.  
Zakład piekarniczo – 
cukierniczy z Koluszek 

•	 Wiatrowy Sad Grażyna 
Wiatr

•	 Ceroniowo - Owocowa 
Kraina – Łukasz Ceroń 

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Brzezinach
W dniu 19 grudnia 2022 roku 
o godzinie 15.00 w jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Woli Cytrusowej odbył się V 
Zjazd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Brzezinach. 

Wśród zaproszonych 
gości w spotkaniu udział 
wzięli: Łódzki Komendant 
Wojewódzki PSP st. bryg. 
Grzegorz Janowski, Wice-
prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP 
dh Tadeusz Karcz, Dyrektor 
Zarządu Wykonawczego Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP 
RP woj. łódzkiego dh Mał-
gorzata Pawlik, Komendant 
Powiatowy PSP w Brzezi-
nach st. bryg. Dariusz Guzek, 
kapelan strażaków powiatu 
brzezińskiego ks. Władysław 
Moczarski oraz władze sa-
morządowe z terenu powiatu 
na czele ze Starostą Brzeziń-
skim Panią Renatą Kobierą 

i Przewodniczącym Rady 
Powiatu Krzysztofem Bog-
dańskim. Podczas uroczy-
stego posiedzenia dh Leszek 
Jarząb podsumował mijającą 
kadencję i działania, które zo-
stały podjęte na rzecz popra-
wy funkcjonowania ochrony 
przeciwpożarowej na terenie 
powiatu. Była to również oka-
zja do podziękowań i nada-

nia odznaczeń zasłużonym 
działaczom związku. Odzna-
ką honorową „Zasłużony dla 
ochrony przeciwpożarowej 
województwa łódzkiego” od-
znaczono Prezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Brzezinach dh. Leszka 
Jarząba, członka Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP dh. Daniela Kowalskie-

go oraz Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP dh. 
Piotra Szczodrowskiego. Za 
wieloletnią pracę na rzecz 
związku pamiątkowymi ryn-
grafami wyróżniono również 
dh. Danutę Supera oraz wie-
loletniego skarbnika Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP dh. Ignacego Grabowicza. 

W trakcie zjazdu zgodnie 
z przyjętym regulaminem wy-
borów dokonano zatwierdze-
nia delegatów do Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP 
i wybrano nowe władze statu-
towe. Ponownie na czele Za-
rządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Brzezinach sta-
nął dh Leszek Jarząb, który 
w swoim wystąpieniu podzię-

kował wszystkim za dotych-
czasową pomoc, wsparcie 
i merytoryczną współpracę. 
Podkreślił również, że w nad-
chodzącej kadencji wraz z za-
rządem będzie utrzymywał 
obecny poziom współpracy, 
ponieważ jest wiele wyzwań, 
przed którymi stoi Ochotni-
cza Straż Pożarna i jej człon-
kowie.
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Czas Oczekiwania i Świąt Bożego Narodzenia 
w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Za nami okres Świąt Bożego 
Narodzenia. W Domu Pomo-
cy Społecznej w Dąbrowie to 
czas, który upłynął pośród 
ubierania choinek, przygoto-
wań pięknych stroików, świą-
tecznych dekoracji w obrębie 
własnego pokoju i całego 
domu. 

Mieszkanki podczas zajęć 
terapeutycznych przygoto-
wały ponad sto kartek, które 
z życzeniami zostały rozesła-
ne dla najbliższych, przyjaciół 
i różnych instytucji na szcze-
blu gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. Wśród nich 
była również specjalna kart-
ka i specjalne podziękowa-
nia i życzenia dla wszystkich 
Służb Mundurowych, które 
strzegą naszych wschodnich 
granic (dostarczona bezpo-
średnio przez Zarząd Powia-
tu Brzezińskiego do Kuźnicy 
Białostockiej). Święta Bożego 
Narodzenia są zawsze ozna-
ką radości, magii pierwszego 
śniegu, zapachu, innych niż 
na co dzień, potraw; świątecz-
nych iluminacji, które rozświe-
tlają domy i miasta. Dlatego 
w okresie Adwentu zorganizo-
waliśmy warsztaty „ Tradycje 
Świąt Bożego Narodzenia”, 
które pozwoliły Mieszkankom 
Naszego Domu pełniej, bar-
dziej świadomie namacalnie 
tego doświadczyć.

Dla Mieszkanek Domu Po-
mocy Społecznej w Dąbrowie, 
pierwsze Jej promienie błysnę-
ły już 23 grudnia, kiedy z ży-
czeniami świątecznymi i pre-
zentami przyjechał Pan Piotr 
Adamczyk – Wicemarszałek 
Województwa Łódzkiego. Tego 
dnia Dom odwiedzili także 
Pani Renata Kobiera – Staro-
sta Brzeziński i Pan Ryszard 
Śliwkiewicz – Wicestarosta 
Brzeziński, z pięknymi życze-
niami i upominkami. Pięknym 
podsumowaniem wieczoru 
była wspólna kolacja Wigilijna 
w Mieszkaniach Wspomaga-
nych w Dąbrowie. 

W dniu Wigilii Bożego Na-
rodzenia 24 grudnia, do 
wspólnego stołu usiadła 

społeczność Domu Pomo-
cy Społecznej w Dąbrowie, 
Mieszkanki, Dyrekcja i Pra-
cownicy. Oprawę modlitew-
ną poprowadził Ksiądz Piotr 
Górski z parafii Matki Boskiej 
Królowej Polski w Bedoniu. Wi-
gilia w Naszym Domu to czas 
życzeń pełnych wzruszeń, do-
brych, ciepłych słów. To czas 
kolęd, pachnącej lasem choin-
ki, wigilijnych potraw, prezen-
tów.

26 grudnia wieczorem przy 
płonących świecach, świą-
tecznych piernikach przeżyły-
śmy Wieczór Kolęd i Pastora-
łek, który zgromadził niemal 
wszystkie Mieszkanki Naszego 
Domu. Tego Wieczoru Nasz 
Dom stał się niezwykłym, za-

czarowanym miejscem, w któ-
ry rozbrzmiewał śpiew głośny, 

i szczery; głoszący wielką, 
prawdziwą radość z tego, że 

Bóg się narodził,… Miłość, Do-
broć i Nowa Nadzieja. � 

Powiatowy Internetowy Konkurs Bożonarodzeniowy
1 grudnia 2021 r. Starosta Brzeziński 
Renata Kobiera ogłosiła Powiatowy 
Internetowy Konkurs Bożonarodze-
niowy pod nazwą „Stroik Świątecz-
ny”, który był skierowany do Miesz-
kańców Powiatu Brzezińskiego.

Konkurs miał na celu rozwijanie 
twórczej wyobraźni i aktywności pla-
stycznej młodzieży szkolnej z terenu 
powiatu brzezińskiego oraz miesz-
kańców z powiatu brzezińskiego, 
zainteresowanie obyczajami i trady-
cjami związanymi z tradycją obcho-
dzenia Świąt Bożego Narodzenia 
oraz stworzenie dla młodzieży, jak 
i mieszkańcom możliwości prezenta-
cji własnych dokonań twórczych. 

Zainteresowanie konkursem było 
ogromne i ze strony uczestników, jak 
i osób głosujących, o czym świadczą 
oddane na prace głosy. Uczestnicy 
przysyłali coraz to ciekawsze prace 
plastyczne pokazując sztukę i kunszt 
swoich umiejętności.

Wyboru laureatów konkursu 
plastycznego dokonali internauci, 

którzy wybrali trzy najpiękniejsze 
zdjęcia prac konkursowych, które 
otrzymały największą liczbę reakcji: 
„Lubię to” oraz „Super”. Uczestnicy 
otrzymali tytuł laureata Powiato-
wego Internetowego Plastycznego 
Konkursu Bożonarodzeniowego pn. 
„Stroik Świąteczny” oraz nagrody 
rzeczowe. 

Wyniki konkursu zostały podane 
do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowe-
go w Brzezinach oraz na Facebooku.

Laureatki Powiatowego Interneto-
wego Plastycznego Konkursu Bożo-
narodzeniowego pod nazwą „Stroik 
Świąteczny”:

•	 I miejsce zajęła  
Wiktoria Malej

•	 II miejsce zajęła  
Pani Oliwia Pietruszka 

•	 III miejsce zajęła  
Pani Ewelina Sikorska 

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie dziękuję za udział.
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Międzypowiatowy Konkurs Szopek 
Bożonarodzeniowych w Dąbrowie
Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie jest organizatorem Mię-
dzypowiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. 
Pandemia nadal nie pozwala aby Konkurs mógł być organizo-
wany w formie stacjonarnej, bo troska o nasze zdrowie i życie 
pozostaje priorytetem.. 

Z tego właśnie powodu, 
już drugi raz, zaprosiliśmy 
naszych Przyjaciół z DPS: 
w Brzezinach, Borówku, Li-
sowicach, Łochyńsku, Kon-
stantynowie Łódzkim, Rą-
bieniu, Skierniewicach, 
Wiśniowej Górze, Radziecho-
wicach, z ŚDS w Głownie, 
z WTZ w Brzezinach i Skier-

niewicach, oraz Mieszkanki 
Naszego Domu i Mieszkań 
Wspomaganych w Dąbrowie 
do II Wirtualnego Konkursu 
Szopek Bożonarodzeniowych 
’Dąbrowa 2022. Konkurs zo-
stał objęty patronatem Staro-
sty Brzezińskiego. 

Celem konkursu była re-
fleksja nad tajemnicą naro-

dzin Jezusa Chrystusa, pie-
lęgnowanie i kultywowanie 
polskich tradycji związanych 
ze świętami Bożego Narodze-
nia, konfrontacja i wymiana 
doświadczeń między twórca-
mi szopek. Udział w konkur-
sie odbywał się za pomocą 
mediów społecznościowych. 
Multimedialna wystawa zgło-
szonych prac została wy-
eksponowana na Facebooku 
Domu Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie. Każdy, odwiedza-
jący stronę, mógł głosować 
na najpiękniejszą, jego zda-

niem, Szopkę. Szopka, która 
otrzymała najwięcej polubień 
zdobyła NAGRODĘ PUBLICZ-
NOŚCI Poniżej prezentujemy 
wyniki II Wirtualnego Kon-
kursu Szopek Bożonaro-
dzeniowych ‘Dąbrowa 2022. 
oraz zdjęcia nagrodzonych 
prac. Organizując po raz ko-
lejny Konkurs pragnęliśmy 
pokazać, że Boże Narodzenie, 
które przedstawiamy w Na-
szych Szopkach, jest wielkim, 
cudownym wydarzeniem, 
które dzieje się w naszych 
sercach. Pomimo dzielących 

nas kilometrów, potrafimy Je 
razem celebrować, czerpać 
z niego ufność i siłę.

Z tej okazji Teatr „Limpa” 
przygotował kolejny spek-
takl „Opowieść Wigilijna”, na 
motywach powieści Charlesa 
Dickensa. Spektakl już nie-
bawem będzie można oglą-
dać na Facebooku Naszego 
Domu. Zapraszamy!!!

Decyzją niezależnego 
Jury przyznano następujące 
miejsca II Wirtualnego Kon-
kursu Szopek Bożonarodze-
niowych ’Dąbrowa 2022:

•	 I miejsce Dom Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie

•	 II miejsce Dom Pomocy 
Społecznej w Radziecho-
wicach

•	 III miejsce Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej w Skier-
niewicach .

Nagrodę Publiczności 
otrzymała Szopka, którą 
zgłosił do Konkursu Dom Po-
mocy Społecznej w Radzie-
chowicach. Szopka otrzymała 
największą liczbę polubień 
– 325. � 

I miejsce – Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie II miejsce – Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach III miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skierniewicach

Prawa miejskie dla Jeżowa
W roku 2020 r. obchodziliśmy 855-lecie Jeżowa. Rocznica stała się wyjątko-
wą okazją dla przywrócenia dawnego prestiżu i tradycji miejskich w Jeżowie. 
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Jeżów podjęliśmy decyzję o wystąpieniu 
z wnioskiem do Ministerstwa o przywrócenie praw miejskich – mówi Mariusz 
Guzicki, Wójt Gminy Jeżów.

Wychodząc z powyższą inicjatywą 
wsłuchujemy się w głosy mieszkań-
ców, którzy już od wielu lat zgłaszali 
chęci podjęcia działania w sprawie 
ponownego nadania praw miejskich 
dla Jeżowa. Jeżów od lat dynamicz-
nie się rozwija. Sukcesywnie zmienia 
się struktura zatrudnienia, młodzi 
mieszkańcy coraz częściej znajdują 
prace poza rolnictwem lub zakłada-
ją dobrze prosperujące działalności 
gospodarcze. Jeżów nadal tak jak 
w poprzednich stuleciach stanowi 
ważny ośrodek gospodarczo-admi-
nistracyjny, który jest nie tylko sie-
dzibą gminy ale również centrum 
lokalnego życia gospodarczego dla 

gmin ościennych. W tym miejscu 
należy podkreślić znaczenie co ty-
godniowego targu, licznych sklepów 
wędliniarskich, spożywczych, sieci 
dyskontowej i wielu firm produkcyj-
nych i usługowych, które jak magnes 
przyciągają swoja jakością osoby 
mieszkające w innych gminach. 

Prawa miejskie, o które się sta-
ramy, w naszej opinii mogą zinten-
syfikować rozwój Jeżowa, jak i całej 
gminy, poprzez stworzenie większej 
możliwości do osiedlania się w Je-
żowie, tworzenia miejsc pracy oraz 
miejsc odpoczynku i rekreacji.

Realizując starania o odzyskanie 
praw miejskich Wójt wraz z Radą 

Gminy Jeżów wsłuchują się w kolejne 
pokolenia mieszkańców Jeżowa, pra-
gnących odzyskać, odebrane przez 
zaborcę, historyczne znaczenie Jeżo-
wa. Ponowne nadanie praw miejskich 
może stać się niezwykłym momen-
tem w historii naszej małej ojczyzny. 
Podejmując te ważną decyzję stanie-
my się żywymi świadkami nowej rze-
czywistości w historii Jeżowa.

Proces ten zaczniemy od konsul-
tacji społecznych z naszmi miesz-
kańcami. Rozpoczną się one 2 lutego 
i potrwają trzy tygodnie. Natomiast 
20 lutego planujemy zorganizować 
otwarte spotkanie z mieszkańcami, 
podczas którego postaramy się roz-
wiać wszelkie wątpliwości dotyczą-
ce proponowanej przez nas zmiany 
statusu Jeżowa. Jeżeli wszystko od-
będzie się zgodnie z założonym har-
monogramem Jeżów może stać się 
miastem już od 1 stycznia 2023 roku.
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Historia powstania Koła Gospodyń Wiejskich 
„Zakręceni” w Kędziorkach

Koło Gospodyń Wiejskich 
„ZAKRĘCENI” w Kędziorkach 
powstało pod koniec roku 
2019 r. z inicjatywą utwo-
rzenia Koła wyszedł nowo 
wybrany sołtys Adrian Ja-
strzębowski. Powstała grupa 
„Założycieli’ pod kierownic-
twem Agnieszki Jastrzębow-
skiej. W dniu 8 lipca 2020 r. 
KGW „Zakręceni” w Kędzior-
kach uzyskało wpis do Krajo-
wego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich.

Stowarzyszenie miało łą-
czyć kobiety, jednak ku wiel-
kiemu naszemu zadowoleniu 
zaczęli przyłączać się również 
mężczyźni. Obecnie KGW 
„Zakręceni” skupia 42 człon-
ków w szerokiej rozpiętości 
wiekowej - począwszy od 
18-latek, ze wsi Kędziorki oraz 
z sąsiednich wiosek i z Justy-
nowa. Aktywność Koła rozpo-
częła się od spotkań koleżeń-
skich, które z upływem czasu 
zyskiwały na skali oraz na 
profesjonalizmie.

W 2021 wystąpiliśmy do 
władz Gminy Brzeziny o udo-
stępnienie niewielkiego po-
mieszczenia w budynku ko-
munalnym z przeznaczeniem 
na siedzibę Koła. Zastrzyk 
gotówki od Gminy pozwolił na 

remont i doposażenie kuch-
ni.. Dzięki dofinansowaniu 
uzyskanemu z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa mogliśmy stworzyć 
zaplecze gastronomiczne, 
zakupić krzesła, stoły oraz 
stroje

Przygotowując swoją iden-
tyfikację wizualną KGW nie 
boi się korzystać z nowocze-
snych środków łącząc je z tra-
dycyjnymi elementami. Nasze 
koło pojawia się we wszyst-
kich możliwych miejscach, 
bierze udział w konkursach, 
warsztatach i pokazach, sta-

ramy się o granty i dofinanso-
wanie z różnych źródeł. Choć 
ZAKRĘCENI istnieją bardzo 
krótko, swoją działalnością 
„zarażają” społeczność, są 
aktywni w całej gminie i poza 
jej granicami .

Pierwszą większą uroczy-
stością było uczestnictwo 
w Dożynkach wojewódzko
-powiatowo-gminnych w Ro-
gowie, gdzie przystąpiliśmy 
do dwóch konkursów kulinar-
nych. W konkursie unijnym 
z pasztetem z królika i mu-
sem z czarnego bzu zajęliśmy 
pierwsze miejsce. Nasze sto-

iska, potrawy, ciasta oraz wy-
strój przyciągał wzrok wszyst-
kich..

W październiku 2021r. sko-
rzystaliśmy z zaproszenia do 
udziału w V Regionalnym Tur-
nieju Kół Gospodyń Wiejskich 
i Miejskich w Tomaszowie 
Mazowieckim. Tematem prze-
wodnim Turnieju było „Staro-
polskie Wesele” – odbył się 
konkurs na danie weselne na 
bazie kapusty i mięsa oraz 
konkurs strojów i sukien ślub-
nych inspirowanych motywa-
mi staropolskimi. Zajęliśmy 

drugie miejsce w konkurencji 
edukacyjnej.

Pod koniec roku 2021 wy-
stąpiliśmy z wnioskiem do 
Powiatu Brzezińskiego o do-
finansowanie realizacji za-
dania pod tytułem ,,Uczmy 
się od siebie’’. Z przyznanych 
środków została zorganizowa-
na impreza andrzejkowa dla 
mieszkańców wsi, warsztaty 
tworzenia stroików bożona-
rodzeniowych, zakupiono 
drobny sprzęt gospodarstwa 
domowego i sprzęt nagłaśnia-
jący.

Naszym największym suk-
cesem jest wspólna dzia-
łalność, zgoda, współpraca 
przebiegająca w bardzo mi-
łym klimacie, duża frekwen-
cja i zaangażowanie podczas 
spotkań. Wszystko to wskazu-
je jak bardzo mieszkańcy pra-
gnęli ,żeby wreszcie coś się 
działo na wsi, aby nasza wieś 
była zauważana na mapie po-
wiatu, województwa i Polski. 

Żeby Nas poznać trzeba 
Nas odwiedzić. Serdecznie 
zapraszamy.

Ukończono modernizację sali sportowo–rekreacyjnej w Powiatowym 
Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach
Na koniec ubiegłego roku zo-
stała ukończona moderniza-
cja sali sportowo-rekreacyjnej 
w Powiatowym Zespole Szkół 
i Placówek Oświatowych 
w Brzezinach. 

Będzie ona wykorzysty-
wana na zajęcia sporto-
we i rekreacyjne dla przed-
szkolaków z przedszkola 
terapeutycznego, młodszych 
uczniów Szkoły Specjal-
nej oraz dzieci objętych te-
rapią w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju. Dzie-
ci będą mogły ćwiczyć i ba-
wić się na nowoczesnej, bez-
piecznej a przede wszystkim 
pięknie odnowionej sali. Ścia-
ny pomieszczenia zostały 
wymalowane, salę wyposa-
żono w wentylację grawita-
cyjną, zainstalowano podłogę 
sportową, żaluzje, siatki za-
bezpieczające okna przed 
uderzeniem piłki. Filary pod-
trzymujące konstrukcję zo-
stały obłożone materacami 

ochronnymi a grzejniki za-
bezpieczono osłonami. Wy-
mieniono także oświetle-
nie oraz drzwi. Wielką frajdą 
dla dzieci będą drabinki oraz 
ścianka wspinaczkowa. 
Obecnie sala nie przypomina 
w niczym starej, zniszczonej, 
ciemnej sali sprzed moderni-
zacji. Dzięki realizacji zadania 
placówka zyskała zaplecze 
wspomagające rozwój dzie-
ci w różnym wieku, a przede 
wszystkim tych najmłod-
szych dla których ruch jest 
bardzo ważny, gdyż pomaga 
rozładowywać napięcia mię-
śniowe emocjonalne. 

To niezwykle ważne za-
danie zostało dofinansowa-
ne z budżetu Województwa 
Łódzkiego w postaci pomocy 
finansowej dla jednostek sa-
morządu terytorialnego w ra-
mach programu „Infrastruk-
tura sportowa plus”. 

Koszt modernizacji wynosi: 
148 020,25 zł, wysokość przy-
znanej dotacji 70 000, 00 zł.

Mazurek pomarańczowo-jabłkowy 
CIaSTO MaSa 
450 g mąki pszennej 3 pomarańcze
150 g cukru pudru  1,5 szklanki cukru
50 g mielonych orzechów włoskich  1 kg jabłek
250 g masła smażona skórka z pomarańczy
2 żółtka
cukier wanilinowy
1 łyżka masła

WyKOnanIE
Mąkę i cukier przesiać, dodać orzechy, miękkie masło, żółtka i cukier waniliowy. 
Posiekać nożem i szybko zagnieść. Ciasto rozwałkować, przełożyć na wysmaro-
waną masłem blachę i uformować ozdobny brzeg. Piec około 25 min. w 180 st. C. 
Pomarańcze sparzyć i wycisnąć. Do rondla wsypać cukier, zalać go sokiem z po-
marańczy i mieszając podgrzać na małym ogniu. Jabłka obrać i zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach i od razu wsypać do garnka z sokiem, aby nie ściemniały. 
Dodać skórkę z pomarańczy i mieszając zagotować aż masa zgęstnieje i stanie 
się szklista. Zdjąć z ognia, ostudzić. Zimną wyłożyć na ciasto, ozdobić płatkami 
migdałowymi i skórką pomarańczową.
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Pszczelarskie Spotkanie Noworoczne Rejonowego Koła 
Pszczelarzy w Brzezinach
Choć nie przy imponującej 
frekwencji, jednak podczas 
niedawnego tradycyjnego 
spotkania noworocznego 
złożyliśmy sobie życzenia na 
Nowy, 2022 Rok. Niestety, 
bez uścisków, całusów, poda-
nia sobie rąk czy łamania się 
opłatkiem. Ot, taki czas.

Opłatki jednak były w na-
szych rękach, gdy proboszcz 
brzezińskiej parafii, ks. Ma-
riusz Wojturski wygłaszał 
krótkie, ale znaczące Słowo 
Boże o życiu, o celebracji 
życia. Zaśpiewaliśmy wraz 
z nim kolędę dziękując za 
przybycie, za poświęconą 
nam ważną chwilę.

Naszym pszczelarzom pod-
czas noworocznego spotka-
nia towarzyszyli znamienici 
goście:

Starosta Powiatu Brzeziń-
skiego - pani Renata Kobiera, 
Burmistrz Brzezin - pani Ilo-
na Skipor Powiatowy Lekarz 
Weterynarii - pani Alina Gu-
mińska,Kierownik Biura Po-
wiatowego ARiMR w Rogowie 
- pani Donata Włodarczyk , 
Prezes Wojewódzkiego Związ-

ku Pszczelarzy w Łodzi - pani 
Joanna Sadowska. Dziękuje-
my im za przyjęcie zaproszeń, 
za poświęcony czas, za słowa 
pełne świadomości znacze-
nia pracy pszczelarzy, gospo-
darczego znaczenia pszczół, 
a także ich znaczenia dla 
przyrody. Dziękujemy też za 
przychylność, której doświad-
czamy z ich strony na co 

dzień. Odwzajemniliśmy się 
okolicznościowymi listami.

Spotkanie umilił mały, 
pączkowy poczęstunek 
z kawą i herbatą do wyboru. 
Z NIESPODZIANKĄ zgotowa-
ną przez przemiłych Renatę 
i Adama Nowickich w postaci 
pięknie zapakowanych, wręcz 
artystycznie przyrządzonych 
pierniczków z nadzieniem 

posypanym pyłkiem kwiato-
wym. PRZEPYSZNYCH !!!

Była też loteria. Nagroda-
mi były różności w postaci 
kalendarzy, notesów, długo-
pisów, przyrządów do spa-
lania tabletek, nasion roślin 
miododajnych, kosmetyków 
pozyskanych od dobrodzie-
jów i sponsorów naszego spo-
tkania. Nagród wystarczyło 

dla wszystkich obecnych. 
Dziękujemy paniom repre-
zentującym Starostwo, Urząd 
Miasta, ARiMR, WZP za miłe 
drobiazgi, dzięki którym uda-
ło się przeprowadzić tę część 
wydarzenia - zdaje się sympa-
tycznego i dodającego otuchy 
na nowy rok.

Spotkanie było też oka-
zją dla podziękowań skie-

rowanych do dobrodziejów 
Stowarzyszenia Rejonowe 
Koło Pszczelarzy w Brzezi-
nach - panów Tomasz Olesia, 
Grzegorza Paczkowskiego 
i Zbigniewa Sokołowskiego, 
którzy darowiznami wsparli 
istnienie Stowarzyszenia. Te 
kwoty pozwoliły dorobić się 
odkurzacza, by w siedzibie 
Koła było czysto i schludnie.

XIII Memoriału Tenisa Stołowego im. Stanisława Dorynia
18 grudnia 2021 r. po raz trzy-
nasty w odremontowanej sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Brze-
zinach odbył się memoriało-
wy turniej tenisa stołowego 
im. Stanisława Dorynia, pod 
honorowym patronatem  
Starosty Powiatu Brzeziń-
skiego Pani Renaty Kobiery. 

Organizatorem zawodów 
byli MLUKS Brzeziny oraz 
Łódzki Okręgowy Związek 
Tenisa Stołowego. Celem 
turnieju jest popularyzacja 
tenisa stołowego wśród dzie-
ci i młodzieży szkolnej oraz 
osób dorosłych oraz uczcze-
nie pamięci zasłużonego 
trenera, jednego z założycieli 
MLUKS Brzeziny, wybitnego 
działacza sportowego – Sta-
nisława Dorynia. 

Turniej od lat cieszy się 
dużą popularnością i przy-
ciąga zawodników z całego 
województwa. W poszczegól-
nych kategoriach zwyciężyli:

DZIEWCZęTa:
1.  Kinga Mikulska (Pa-

bianice) – klub UMLKS 
Moszczenica

2.  Agata Pakuła (Koluszki)  
– klub MLUKS Brzeziny

3.  Adriana Świerczyńska 
(Brzeziny) – klub MLUKS 
Brzeziny

4.  Julia Lipska (Brzeziny)  
– klub MLUKS Brzeziny

ChłOPCy:
1.  Damian Pakuła (Koluszki) 

– klub MLUKS Brzeziny
2.  Dawid Rawicki (Brzeziny) – 

klub MLUKS Brzeziny
3.  Stanisław Basiński (Łódź) 

– klub Energetyk Łódź
4.  Marcin Kowalczyk 

(Moszczenica) – klub 
UMLKS Moszczenica

aMaTOR/WETERan:
1. Fabian Jóźwikowski
2. Jacek Filipczak
3. Jerzy Malinowski
4. Krzysztof Susik 
5. Piotr Mróz

OPEn:
1. Damian antczak
2. Robert Radwański
3. Daniel Świerczyński
4. Marcin Dens

Dodatkową atrakcją były 
turnieje OnE BaLL ChaL-

LanGE w formule do jednej 
wygranej akcji. W kategorii 
łączonej Chłopcy/Dziewczę-
ta turniej wygrała Kinga Mi-
kulska, a w kategorii łączonej 
AMATOR/OPEN zwycięzcą 
po emocjonującej walce oka-
zał się Robert Radwański.
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Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach realizuje projekt:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

 w powiecie brzezińskim (V)”
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim..

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat zarówno kobiety jak 
i mężczyźni, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Brzezinach jako osoby bezrobotne w szczególności należące do kategorii NEET.

Za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która: 
•	 nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
•	 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo 

zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki);
•	 nie szkoli się (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 
potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze 
środków publicznych)..

Projekt oferuje:
•	 pośrednictwo pracy,
•	 poradnictwo zawodowe,
•	 staże,
•	 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie można uzyskać u swojego doradcy 
klienta. Dane kontaktowe: 46 874 25 23 wew. 105, 106, 108, 109.

Okres realizacji: 1.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
WaRTOść PROJEKTU:
Dofinansowanie projektu wynosi w sumie 3 281 950,87 zł, w tym:
•	 2 766 028,19 zł – poziom wkładu Unii Europejskiej 
•	 515 922,68 zł – krajowy wkład publiczny.

 WYDZIAŁ ADRES E-MAILOWY I TELEFON 

Sekretariat/Wydział Organizacyjny i Kadr starostwo@powiat-brzeiny.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-brzeiny.pl 

tel. 46 874-24-12

Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki 

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

nieruchomości@powait-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

Projekt „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (VI)”

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach realizuje projekt:
„Aktywizacja osób po 29. roku życia  

pozostających bez pracy w powiecie brzezińskim (VI)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30. lat i więcej pozostających 
bez pracy w powiecie brzezińskim.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30. lat i więcej zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Brzezinach jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tj.:

•	 osoby po 50. roku życia - osoby długotrwale bezrobotne,
•	 kobiety,
•	 osoby z niepełnosprawnościami,
•	 osoby o niskich kwalifikacjach,
•	  mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do wyżej wymienionych grup,  

którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Projekt oferuje:
•	 pośrednictwo pracy,
•	 poradnictwo zawodowe,
•	 staże,
•	 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji: 1.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

WaRTOść PROJEKTU:
Dofinansowanie projektu wynosi w sumie 2 058 161,71 zł, w tym:
•	 1 749 437,45 zł – poziom wkładu Unii Europejskiej 
•	 308 724,26 zł – krajowy wkład publiczny.

Rusza Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach informuje pracodawców z terenu powiatu brzezińskiego, 

że od 7 do 18 lutego 2022 roku prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na kształce-
nie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest systemowym rozwiązaniem adresowanym do pracodawców, 
wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizacje wiedzy i umiejętności osób pracujących. 

Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji 
nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Podstawowym przezna-
czeniem funduszu jest dofinansowanie - na wniosek pracodawcy – kształcenia ustawicznego pra-
cowników zatrudnionych w firmie. Ze środków może skorzystać także sam pracodawca. Środki te 
przeznaczone są na finansowanie kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów. 

Szczegółowe informacje nt. priorytetów wydatkowania środków KFS oraz naboru znajdują się na 
stronie: brzeziny.praca.gov.pl.

Mandaty 2022 – zmiany w taryfikatorze
Wychodzą naprzeciw Mieszkańcom Powiatu 

Brzezińskiego Policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Brzezinach informują, że z dniem  
1 stycznia 2022 roku weszło w życie „Rozporzą-
dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości grzywien nakładanych w drodze man-
datów karnych za wybrane wykroczenia”. 

W związku z powyższym kwoty mandatów 
karnych za wykroczenia najbardziej uciążliwe 
i niebezpieczne – przyczyniające się do powsta-
wania wypadków drogowych, które bardzo czę-
sto kończą się śmiercią uczestników, zostały zna-
cząco zwiększone. 

W „taryfikatorze 2022” zwiększono kwoty 
mandatów między innymi za wykroczenia:

1. Przekroczenie prędkości:
- o 31-40 km/h mandat w kwocie 800 zł
- o 41-50 km/h – 1000 zł
- o 51-60 km/h – 1500 zł
- o 61-70 km/h – 2000 zł
- o 71 km/h i więcej – 2500 zł

2. Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub 
półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich 
opuszczanie 2000 zł

3. Naruszenie na drodze publicznej, w strefie 
zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia 
na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne 
urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czer-
wonym, czerwonym migającym lub dwóch na 
przemian migających sygnałach czerwonych, 
przez kierującego kolumną pieszych lub pogania-
cza – 2000 zł

4. Niestosowanie się do zakazów wyprze-
dzania (m.in. wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do 
wierzchołka wzniesienia, określonego znakiem 
drogowym) 1000 zł

5. Objeżdżanie opuszczonych zapór lub pół-
zapór oraz wjeżdżanie na przejazd, gdy opusz-
czenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie 
ich nie zostało zakończone – 2000 zł

6. Niewskazanie osoby, której powierzono po-
jazd do użytkowania lub kierowania:

-  w postępowaniach w sprawach przestęp-
stwo mandat nie niższy niż 4000 zł

-  w postępowaniu w sprawach o spowodowa-
nie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym (np. „kolizja drogowa”) mandat nie 
niższy niż 2000 zł

-  w sprawach o przekroczenie prędkości man-
dat nie niższy niż dwukrotność wysokości 
grzywny przewidzianej za dane wykroczenie 
nie niższa niż 800 zł

Kierujący pojazdem, który nie posiada do 
tego uprawnień podczas kontroli drogowej nie 
zostanie już ukarany mandatem karnym. Zosta-
nie skierowany wniosek o ukaranie do sądu i tam, 
orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Po 
orzeczeniu zakazu osoba taka prowadząc pojazd 
popełnia przestępstwo z art. 180a KK, co jest za-
grożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności do lat 2. 

Przedstawione powyżej wykroczenia stano-
wią tylko niewielką część wykroczeń, za które 
kwoty mandatów karnych zostały znacząco pod-
niesione. Ze wszystkimi zmianami zawartymi 
w taryfikatorze można zapoznać się na stronie 
internetowej: www.gov.pl/web/infrastruktura/
zwiekszamy-bezieczenstwo-ruchu-drogowego5 
oraz Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Podniesienie wysokości grzywien nakłada-
nych w drodze mandatów karnych ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
w szczególności pieszych, rowerzystów.

Policjanci KPP Brzeziny przypominają o za-
chowaniu ostrożności i rozwagi podczas korzy-
stania z drogi przez wszystkich uczestników, 
a w szczególności pieszych, rowerzystów i moto-
cyklistów, którzy są najbardziej narażeni na obra-
żenia powstałe w skutek wypadków drogowych.

Wykonał: asp. Łukasz Miazek 
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
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