
Oddanie sali sportowo-rekreacyjnej 
w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek 
Oświatowych w Brzezinach
W dniu 9 marca 2022 r. po zakończonej modernizacji w Powia-
towym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach 
nastąpiło uroczyste oddanie sali sportowo-rekreacyjnej. Prze-
cięcia wstęgi dokonał Wicemarszałek Województwa Łódzkie-
go Piotr Adamczyk wraz z Starostą Brzezińskim Renatą Ko-
biera, Wicestarostą Ryszardem Śliwkiewiczem i Dyrektorem 
PZSIPO Aleksandrą Gumola.

Zadanie zostało dofinanso-
wanie z budżetu Wojewódz-
twa Łódzkiego w postaci 
pomocy finansowej dla jed-
nostek samorządu terytorial-
nego w ramach programu „In-
frastruktura sportowa plus”. 
Koszt modernizacji wyniósł 
148 020,25 zł, wysokość przy-
znanej dotacji 70 000,00 zł.

Dzięki temu placówka zy-
skała zaplecze wspomaga-
jące rozwój dzieci w różnym 
wieku, a przede wszystkim 
tych najmłodszych dla któ-
rych ruch jest bardzo ważny. 
Ściany pomieszczenia zosta-
ły wymalowane, salę wypo-
sażono w wentylację grawita-
cyjną, zainstalowano podłogę 
sportową, żaluzje, siatki za-

bezpieczające okna przed 
uderzeniem piłki. Filary pod-
trzymujące konstrukcję zo-
stały obłożone materiałami 
ochronnymi a grzejniki za-
bezpieczono osłonkami. Wy-
mieniono również oświetlenie 
i drzwi, wielką frajdą dla dzie-
ci będą drabinki oraz ściana 
wspinaczkowa.

Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz szkoły przy-
gotowały przedstawienie ar-
tystyczne, a Pani Aleksandra 
Gumola Dyrektor Powiato-
wego Zespołu Szkół i Pla-
cówek Oświatowych poda-
rowała przygotowane przez 
dzieci śliczne laurki z wyjąt-
kowo przejmującymi wiersza-
mi w środku.
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Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 
w praktyce na lokalnym rynku pracy

Z inicjatywy Starosty Brzezińskiego Renaty Kobiery, Przewod-
niczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy Wicestarosty Ryszar-
da Śliwkiewicza oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzezinach Anny Wiśniewskiej w dniu 17 marca 2022 r. odbyło 
się spotkanie informacyjne dotyczące form wsparcia obywate-
lom ukraińskim na lokalnym rynku pracy. 

W spotkaniu udział wzięło 
ponad 70 osób zainteresowa-
nych zagadnieniem. Wśród 
nich byli prywatni przedsię-
biorcy, rolnicy i przedstawi-
ciele instytucji publicznych. 
Starosta Renata Kobiera po-
informowała o aktualnej sy-

tuacji dotyczącej obywateli 
ukraińskich w powiecie brze-
zińskim, a pracownicy Powia-
towego Urzędu Pracy omó-
wili możliwości wsparcia ich 
na lokalnym rynku pracy 
zgodnie z aktualnymi przepi-
sami prawa. 

Naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Brzezinach Lidia Ko-
lasińska-Tomczak oraz Kie-
rownik Biura Terenowe-
go ZUS w Brzezinach Mar-
cin Olek przybliżyli aspek-
ty prawne i wymagania, jakie 
spełniać muszą pracodawcy 
zatrudniający cudzoziemców. 

 
Praktyczna forma spotkania 
cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem co zainspirowało 
organizatorów do zaplanowa-
nia kolejnych spotkań.

Pomoc humanitarna  
dla Rejonu Maniewicze
Ukraina od pierwszych dni in-
wazji Rosji przeciwko Ukrainie 
potrzebuje pomocy. Obywatele 
polscy łącząc się w tragedii z oby-
watelami ukraińskimi ruszyli 
z pomocą.

Na krzywdę ludzką również 
nie jest obojętny Powiat Brzeziń-
ski. W nocy z 4/5 marca 2022 r. 
z Miasta Zgierz wyjechał trans-
port z pomocą humanitarną dla 
Mieszkańców zaprzyjaźnione-
go Rejonu Maniewicze, z którym 
Powiat Brzeziński ma podpisaną 
umowę o współpracy. Starosta 
Brzeziński Renata Kobiera przy 
współpracy z Mieszkańcami Po-
wiatu Brzezińskiego, Samo-
rządowcami, z Kołami Gospo-
dyń Wiejskich z terenu Powiatu, 
z Kołem Wolontariatu z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w gmi-
nie Jeżów oraz ze Szpitalem 
w Brzezinach przeprowadziła 
zbiórkę najpotrzebniejszych rze-
czy m.in.: koce, chemię, papier 
toaletowy, jedzenie dla małych 
dzieci, pieluchy, podpaski, leki 
przeciwbólowe.

Uroczystości Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Z inicjatywy członków Stowa-
rzyszenia Patriotyczne Brze-
ziny w dniu 1 marca odbyły 
się uroczystości upamięt-
niające wydarzenia w latach 
1944–1963.

Bohaterowie tamtych wy-
darzeń – Żołnierze Zbroj-
nego Podziemia Niepod-
ległościowego, którzy 
walczyli o niepodległą i suwe-
renną Ojczyznę. Ku ich czci 
zostały złożone kwiaty i za-
palamy znicze w miejscach 
upamiętniających tamte wy-

darzenia m.in. w Alei Dębów 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
i przed Klasztorem oo. Fran-
ciszkanów. Ojciec Benedykt 
Kordula odprawił w intencji 
poległych Mszę świętą oraz 
złożył kwiaty. 

W uroczystościach wzię-
ły udział Władze Powiatu 
Brzezińskiego, Władze Mia-
sta Brzeziny, Stowarzyszenia 
Patriotycznie Brzeziny oraz 
uczniowie klasy munduro-
wej z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. J. Iwaszkiewicza 
w Brzezinach.
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Dzień Kobiet ze Stowarzyszeniem 
Seniorów Integracja w Brzezinach
Już od 1909 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, 
tak też i w tym roku 8 marca Panie miło i radośnie, pełne uśmie-
chu spędziły swoje święto.

Stowarzyszenie Senio-
rów Integracja w Brzezinach 
zadbało, aby w tym dniu 
nie zabrakło Paniom chwil 
spędzonych w miłym i sym-
patycznym towarzystwie. Dla-

tego, też przygotowany został 
smaczny obiad i słodki po-
częstunek. W tych miłym wy-
darzeniu uczestniczyła rów-
nież Pani Starosta Brzeziński 
Renata Kobiera, przygoto-

wała słodką niespodziankę, 
którą była obdarzona każda 
z przybyłych Pań. Spotkanie 
uświetnił występ młodej ar-
tystki z Brzezin, Michaliny Wi-
watowskiej, która zaśpiewa-
ła m. in utwory Anny German. 
W tym szczególnym dniu 
nie zabrakło również życzeń 
zdrowia, spokoju i pokoju.

Wirtualny Powiatowy Konkurs Kostiumowy 
„Bogusy2022” w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach
Pani Starosta Renata Kobiera wraz z Panią Małgorzatą Jedy-
nak – Dyrektor DPS w Brzezinach w dniu 17 lutego wręczyły na-
grody zwycięzcom Wirtualnego Powiatowego Konkursu Ko-
stiumowego „Bogusy 2022”, który został po raz kolejny zorga-
nizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Adresatami konkursu były 
zaprzyjaźnione placówki dzia-
łające na terenie Powiatu 
Brzezińskiego i Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego. Kostiumy 
były wykonane własnoręcz-

ne przez podopiecznych Pla-
cówek, a zdjęcia zamieszczo-
ne na Fb Domu. Głosowanie 
odbywało się przez stronę Fb, 
jeden like = jeden głos. Tym 
sposobem Dom Pomocy Spo-

łecznej w Wiśniowej Górze za-
jął pierwsze miejsce, miejsce 
drugie Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Brzezinach, 
miejsce trzecie Dom Dzien-
nego Pobytu im. Św. Ojca Pio 
w Brzezinach. Jak było widać 
na zamieszczonych zdjęciach 
na Facebooku DPS w Brze-
zinach, pomysłów na super 
strój nie brakowało i każdy był 
oryginalny.

Odznaczanie od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej
22 lutego 2022 r. Starosta Brzeziński Renta Kobiera podczas Sesji Rady Powiatu wręczyła 
Państwu Wiesławie i Tadeuszowi Klimczakom Polskie Odznaczenie Państwowe – medal za 
długoletnie pożycie małżeńskie, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek 
Wojewody Łódzkiego.

Następnie Wicestarosta 
Ryszard Śliwkiewicz w imie-
niu władz samorządowych 
Powiatu Brzezińskiego zło-
żył Państwu Wiesławie i Ta-
deuszowi Klimczakom z oka-
zji 50-lecia pożycia małżeń-
skiego najserdeczniejsze gra-
tulacje i najpiękniejsze życze-
nia spełnienia marzeń, po-
myślności i szczęścia, dłu-
gich lat życia oraz doczeka-
nia w zdrowiu i dostatku ko-
lejnych wspaniałych Jubile-
uszy. Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie ustano-
wiono jako nagrodę dla osób, 
które przeżyły co najmniej 50 
lat w jednym związku mał-
żeńskim. Został ustanowiony 
ustawą z dnia 17 lutego 1960 
o orderach i odznaczeniach, 

a włączony do obecnego sys-
temu odznaczeń państwo-
wych ustawą z 16 październi-
ka 1992 o orderach i odzna-
czeniach. Przed 1992 nazwę 
pisano w formie: Medal „Za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie”. Rozporządzeniem Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej z dnia 31 lipca 2007 r., 
które weszło w życie 10 paź-
dziernika tegoż roku, nazwa 
została zmieniona na Medal 
za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Jeszcze raz dla Pań-
stwa Klimczaków serdeczne 
gratulacje i życzenia obcho-
dów kolejnych jubileuszy.

Informator Powiatu Brzezińskiego Wydawca: Powiat Brzeziński

Adres: ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, tel. 46 874 11 11, e-mail: starostwo@powiat-brzeziny.pl
Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Nakład: 1000 egz.  ISSN 10397489
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Mieszkania Wspomagane w Dąbrowie
W ramach Projektu 
Brzezińskie Centrum 
Usług Środowiskowych, 
Dom Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie prowadzi 
Mieszkania Wspomagane.

Wsparcie w postaci Miesz-
kań Wspomaganych skiero-
wane jest do 9 osób z terenu 
powiatu brzezińskiego, w wie-
ku powyżej 18. roku życia, 
które są osobami niesamo-
dzielnymi. 

Mieszkania Wspomagane 
tworzą warunki do prawidło-
wego przebiegu procesu ada-
ptacji społecznej, zapewniają 
możliwość samodzielnego 
funkcjonowania w środowi-
sku otwartym, i stwarzają 
możliwość integracji ze spo-
łecznością lokalną przy jed-
noczesnym wsparciu specja-
listów.

Mieszkania są dostosowa-
ne dla osób niepełnospraw-
nych, wyposażone w nie-
zbędne meble i podstawowy 
sprzęt dzięki czemu zapew-
nia się odpowiednie warunki 
bytowe umożliwiające pro-
wadzenie samodzielnego go-
spodarstwa domowego.

Funkcjonowanie mieszkań 
monitorują zatrudnieni pra-
cownicy, a w szczególności 
opiekunowie mieszkań i reali-
zator zadania. Usługi wspie-
rające aktywność osoby 
w mieszkaniu dotyczą pod-
trzymania lub powstrzyma-
nia regresu maksymalnego 
osiągalnego dla danej osoby 
poziomu sprawności w za-
kresie samoobsługi, samo-
dzielności życiowej, utrzyma-
nia lub rozwijania kontaktów 
społecznych oraz pełnienia 
ról społecznych. 

Mieszkańcy otrzymują po-
moc w wykonywaniu czyn-
ności niezbędnych w życiu 
codziennym, realizacji kon-
taktów społecznych, zago-
spodarowania czasu wolne-
go, z wykorzystaniem usług 
dostępnych w społeczności 
lokalnej, które mogą być re-
alizowane między innymi 
poprzez: pracę socjalną, po-
radnictwo specjalistyczne, 
treningi umiejętności prak-
tycznych, trening higieny, 
trening finansowy, trening 
zarządzania mieszkaniem, 
trening kulinarny, trening 
i pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych i trening umie-
jętności społecznych.

Jak mówią nasi Mieszkań-
cy: „Czujemy się tu jak we 
własnym domu”.

Sporządziła Aldona Świderek

Dzień Kobiet w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Dzień Kobiet to dzień wyjątkowy, przede wszyst-
kim dla Pań. Większość z nich tego dnia cieszy się 
z otrzymanych kwiatów, życzeń i różnego rodzaju 
upominków.

Dzień Kobiet dzisiaj jest świętem powszechnym. 
Bardzo istotne jest miłe spędzenie tego święta.

Tak jak tradycja nakazuje u nas w Domu, Dzień 
Kobiet, to święto wszystkich Pań, które pracują, 
jak i tych, które mieszkają w DPS w Dąbrowie.

Nasze Mieszkanki tego dnia miały uroczysty 
obiad, natomiast wieczorem miłe spotkanie przy 
filiżance kawy i dobrym cieście przygotowanym 
przez naszą kuchnię.

W imieniu wszystkich Panów z naszego Domu 
życzenia i słodkie upominki przekazał Pan Kierow-
nik Działu AG Witold Wiśniewski.

Tego dnia zaszczycił nas swoją obecnością rów-
nież Wicestarosta Brzeziński Pan Ryszard Śliw-
kiewicz, który złożył życzenia Paniom z personelu 
i Mieszkankom. Wszystkie Panie zostały obdaro-
wane kwiatami i słodyczami.

Sporządziła Aldona Świderek
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Kącik świadomego ucznia!

Co dieta ma wspólnego z Twoimi ocenami?
Śniadanie – czy to takie 
konieczne?

Ile razy rano wstajesz 
na ostatnią chwilę i nie masz 
czasu na śniadanie? Czy wy-
chodzisz z domu bez posił-
ku, czy zabierasz batonika 
na drogę, czy może czekasz 
do przerwy obiadowej i kupu-
jesz coś słodkiego ze szkol-
nego automatu?

Tymczasem dietetycy pod-
kreślają, że zadaniem śnia-
dania jest dostarczenie nam 
niezbędnych składników od-
żywczych oraz porcji energii 
na resztę dnia. Udowodnio-
no, że spożycie posiłku rano 
poprawia też naszą pamięć 
i wpływa korzystnie na nasze 
oceny. Regularne jedzenie 
śniadania przyczynia się tak-
że do utrzymania prawidło-
wej masy ciała. 

Kiedy nie masz czasu, 
zjedz kanapkę z miodem lub 
jogurt naturalny z kilkoma 
łyżkami płatków owsianych 
i plasterkami banana albo 
wypij pożywne smoothie.

Co by tu przekąsić?
Myślisz, że jak zjesz batoni-

ka tego z reklamy, to od razu 
poczujesz przypływ energii 
i inspiracji. Chwytliwe sfor-
mułowanie ‘głodny, nie jesteś 
sobą’ kusi i usilnie wierzysz, 
że jak skonsumujesz słodką 
przekąskę, to zaspokoi Twój 
głód i zapewni Ci odpowied-
nią dawkę koncentracji. Nic 
bardziej mylnego. Spożycie 
takiego batona naładuje Cię 
sporą ilością cukru, pustych 
kalorii oraz uczuciem zmę-
czenia i irytacji po upływie 
pół godziny.

A co z batonami energe-
tycznymi i proteinowymi? 
Tutaj warto być ostrożnym 
i dokładnie czytać skład. Im 
dłuższa lista składników, tym 
bardziej podejrzany produkt. 
Wybieraj batony, które nie za-
wierają cukru i oleju palmo-
wego. W sklepach dostępne 
są batoniki z daktylami, orze-
chami i ziarnami zbóż, wafle 
ryżowe i kukurydziane. 

Na swoim kanale na YouTu-
be dietetyk dr Bartek Kul-
czyński zachęca do regular-
nego spożywania szesnastu 
produktów na poprawę kon-
centracji i zdrowy mózgu. 
Na tej liście znajdują się m.in. 
woda, jajka, ryby, orzechy, 
cytrusy, jagody, awokado, 
czarnuszka, zielona herbata 
oraz rośliny lecznicze, w tym 
żeń-szeń. 

Dieta mózgu: 16 produktów 
na poprawę pamięci i kon-
centracji! Zdrowy mózg Dr 
Bartek Kulczyński.

Napoje energetyczne 
– co w tym złego?

„Hardcorowy mix ener-
getyczny”, tak reklamuje się 

jeden ze znanych producen-
tów napojów z wysoką dawką 
kofeiny. Piękny design pusz-
ki, gama kolorów, efektowne 
slogany. Niepokojąca jednak 
jest ilość kofeiny oraz cu-
krów. Śmiertelna dawka ko-
feiny wynosi od 5 do 10 gram. 
Już po wypiciu kilku puszek 
słodkiego napoju możemy 
odczuć skutki uboczne w po-
staci przyspieszonej pracy 
serca, silnego pobudzenia, 
nudności, wymiotów i drga-
wek. Idealnym zamiennikiem 
będzie tu woda z plastrem 
cytryny, świeży sok poma-
rańczowy, filiżanka kawy czy 
zielonej herbaty.

Bardzo modne ostatnio 
w sprzedaży są napoje izo-
toniczne. Przeznaczone są 
przede wszystkim dla spor-
towców uprawiającym dys-
cypliny wytrzymałościowe, 
gdy potrzebne im jest szyb-
kie nawodnienie organizmu 
z dostarczeniem niezbędnym 
minerałów, które utracone 
zostały wraz z dużym wy-
siłkiem fizycznym. Niestety 
spora grupa tych produktów 
zawiera dodatkowo aromaty, 
substancje słodzące i kon-
serwujące, barwniki. Można 
dostać takie napoje w wersji 
zdrowej lub sporządzić do-
mowy izotonik (woda mine-

ralna, szczypta soli, sok z cy-
tryny, cukier trzcinowy lub 
miód).

Dieta mięsna czy bezmięsna?
Coraz większym zainte-

resowaniem cieszy się die-
ta wegetariańska. Czy i ile 
mięsa powinieneś spożywać 
dziennie? Czy rezygnacja 
z mięsa jest zdrową alterna-
tywą?

Lekarze potwierdzają, 
że dobrze zbilansowana die-
ta wegetariańska pozwala za-
chować dobre zdrowie oraz 
zapobiega chorobom cywili-
zacyjnym takim jak otyłość, 
nadciśnienie i cukrzyca.

Miłośnicy mięsa powinni 
unikać mięsa przetworzo-
nego. Dla własnego zdro-
wia i dobra naszej planety, 
do czego nawołują dzisiaj 
ekolodzy, warto ograniczyć 
spożycie mięsa do 3 – 4 razy 
w tygodniu. Dietetycy powta-
rzają, że mięso jest cennym 
źródłem białka i żelaza, ale 
ogranicz spożycie paczkowa-
nych wędlin, które są często 
nafaszerowane konserwan-
tami. 

Naucz się uczyć lepiej
Pamiętaj, że zdrowe odży-

wianie może skutecznie po-
magać w nauce, ale… musisz 

mieć na uwadze kilka waż-
nych rzeczy:
• nie rezygnuj ze śniadania,
• podczas nauki nie zapo-

minaj o regularnym piciu 
wody,

• rób przerwy, w trakcie któ-
rych warto zjeść coś lekko-
strawnego i zdrowego,

• nie zostawiaj dużych partii 
materiału do powtórzenia 
na ostatnią chwilę,

• jeśli masz ochotę na prze-
kąskę, wybieraj orzechy, 
owoce i batoniki zbożowe 
(zawsze sprawdzaj skład),

• nie zapominaj o odpowied-
niej ilości snu,

• zabieraj do szkoły kanapki, 
zamiast kupowania po dro-
dze fast foodowych bomb 
kalorycznych,

• jedz kilka mniejszych posił-
ków w ciągu dnia.

Autorka: Agnieszka Antczak 
– nauczyciel języka angiel-
skiego w Zespole Szkół Po-
nadpodstawowych w Brzezi-
nach, egzaminator maturalny, 
lektor, propagator zdrowego 
trybu życia, ukończyła 14 ma-
ratonów i 8 zawodów triatlo-
nowych na dystansie ¼ IM 
oraz dziesiątki zawodów bie-
gowych na długim dystansie. 
Autorka korzystała z pomocy 
naukowych.

Produkty spożywcze 
poprawiające pamięć 

i koncentrację
Ich właściwości

woda mineralna 
(najlepiej niegazowana)

nawodnienie organizmu, 
pobudzenie

jaja
redukcja uczucia zmęcze-
nia, wsparcie funkcji mózgu 
i układu nerwowego

cytrusy, soki z cytrusów

działanie przeciwmiażdży-
cowe, zmniejszenie ryzyka 
rozwoju demencji, choroby 
Alzheimera i Parkinsona

jagody (borówki, truskawki, 
jeżyny, czarne porzeczki, 

maliny)

korzystny wpływ na spraw-
ność poznawczą i nastrój, 
poprawa pamięci krótko- 
i długoterminowej oraz 
pamięci przestrzennej

orzechy opóźnienie pogorszenia 
funkcji poznawczych

kakao i gorzka czekolada

korzystny wpływ na funkcje 
poznawcze, pobudzenie 
rozwoju komórek nerwo-
wych i naczyń krwiono-
śnych w częściach mózgu 
odpowiedzialnych za 
pamięć i uczenie się, zwięk-
szenie plastyczności mózgu

awokado poprawa pamięci  
przestrzennej

czarnuszka
poprawa funkcji poznaw-
czych, wspomaganie  
pamięci i uwagi

zielone warzywa liściaste 
(sałata, szpinak, zielona 

pietruszka, jarmuż)
wzmocnienie mózgu

zielona herbata

zmniejszenie ryzyka 
demencji, zapobieganie 
upośledzenia funkcji po-
znawczych

ryby
zwiększenie przepływu  
krwi przez mózg,  
poprawa pamięci

różeniec górski

zwiększenie odporności 
na stres, poprawia funk-
cje uczenia się i pamięci, 
zmniejszenie uczucia  
zmęczenia psychicznego,  
złagodzenie bezsenności

żeń-szeń

poprawa pamięci, uwagi, 
myślenia, spowolnienie 
rozwoju choroby Alzheime-
ra, łagodzenie uczucia 
zmęczenia

ashwagandha

łagodzenie stanów lęko-
wych, zwiększenie odpor-
ności na stres, zwiększenie 
aktywności umysłowej

miłorząb japoński
zapobieganie demencji,  
łagodzenie zaburzeń 
ukrwienia w mózgu

bakopa
zwiększenia tempa prze-
twarzania informacji,  
poprawa pamięci

Dzień Kobiet w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie
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Historia powstania Koła Gospodyń Wiejskich 
w Woli Cyrusowej 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Woli Cyrusowej-Kolonii 
jako organizacja nieformalna 
powstała w 1999, natomiast 
jako stowarzyszenie działa od 
roku 2019.

W czasie swojej 23 let-
niej działalności Panie po-
dejmowały wiele inicjatyw 
mających na celu integrację 
środowiska wiejskiego, pie-
lęgnowania tradycji, a także 
ułatwiających życie gospody-
niom wiejskim. Obecnie Koło 
zrzesza 41 członków (w tym 
również Panów) z terenu wsi 
Wola Cyrusowa oraz Wola 
Cyrusowa-Kolonia. Panie 
dwukrotnie otrzymały Nagro-
dę Marszałka Województwa 
Łódzkiego „Tygiel Smaków” 
i z sukcesem reprezentowa-
ły Powiat w Wojewódzkich 
Olimpiadach Wiedzy o Wiej-
skim Gospodarstwie Domo-

wym. Największymi sukce-
sami Koła są zwycięstwo 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Kulinarnym w Licheniu oraz 
drugie miejsce w Festiwalu 
„Księżackie Jadło” w Łowi-
czu. Na poziomie powiato-
wym organizacja otrzymała 
tytuł Lidera Promocji Powiatu 
Brzezińskiego oraz wygrała 

dwa konkursy podczas Festi-
walu „Kolory Polski” na Naj-
lepszy Produkt Regionalny 
oraz na Najlepszą Nalewkę. 
Panie reprezentowały Powiat 
Brzeziński podczas Dożynek 
Wojewódzkich, Mixera Re-
gionalnego w Łodzi, Święta 
Kwiatów, Owoców i Warzyw 
w Skierniewicach. Koło otrzy-

mało szereg dofinansowań, 
które wspierają organizację 
w jej działaniach. Należy wy-
różnić wsparcie otrzymane 
z ARiMR, programu Działaj 
Lokalnie, Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich czy Programu 
Rozwoju Organizacji Obywa-
telskich. 

Koło w okresie letnim or-
ganizuje imprezy plenerowe, 
integracyjne i wzmacniające 
kapitał społeczny oraz wy-
jazdy integracyjne po Polsce. 
Zimą odbywają się wyjazdy 
do kin oraz teatrów. 

Ostatnim sukcesem Koła 
jest drugie miejsce w Kon-
kursie Kulinarnym w kategorii 
„Wytrawne Smaki Łódzkiego”, 
który miał miejsce podczas 
Dożynek Wojewódzkich. 

W ostatnim czasie Koło ak-
tywnie włączyło się w pomoc 
uchodźcom z Ukrainy współ-
organizując zbiórkę darów. 

SKŁADNIKI:
Ciasto
• 1/2 kg mąki pszennej
• 1/2 szklanki cukru
• 4 łyżki miodu
• 3 jaja
• 1 szklanka mleka
• 10 dkg masła
• 150 gr rodzynek

Zaczyn:
• 5 dkg drożdży
• 1 łyżka cukru
• 1  łyżka mąki  

pszennej
• 3 łyżka mleka 

Lukier:
• 2  łyżki soku z cytryny
• 150 g cukru pudru 
• 1  łyżka 

= łyżka stołowa 
• 1  szklanka  

= 250 ml

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy chcemy 
podzielić się z Państwem przepisem na Babkę Wielkanocną, 

który odziedziczyłyśmy po naszych babciach.

BABKA WIELKANOCNA
Z WOLI CYRUSOWEJ-KOLONII

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Do miski przesiewamy pszenną 
mąkę. Jajka ubijamy z cukrem na 
puszysta masę. Podgrzewamy 
mleko i masło razem. Mieszamy 
masę jajeczną z mąką, dodaje-
my zagotowane, gorące mleko 
z masłem, chwilę wyrabiamy 
i dodajemy zaczyn drożdżowy. 

Całość wyrabiamy ręką, do mo-
mentu aż ciasto będzie od ręki 
„odchodzić”. Dodajemy rodzynki. 
Odstawiamy do wyrośnięcia na 
godzinę. Przekładamy do formy 
i pieczemy w piekarniku na funkcji 
góra-dół w temperaturze 170 st. 
Po upieczeniu babkę wyjmujemy 
z formy i lukrujemy.

Teatru Limpa w Domu Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie
Teatr „LIMPA” działa na tere-
nie Domu Pomocy Społecznej 
w Dąbrowie od 1996 r. grupa 
teatralna prowadzona jest 
przez instruktora kulturalno–
oświatowego, a tworzona jest 
przez 25 Mieszkanek DPS.

Na przestrzeni lat teatr 
przygotował i przedstawił kil-
kadziesiąt inscenizacji, spek-
takli słowno–muzycznych, 
spektakli teatralnych. 

Wielokrotnie prezentował 
się na scenie DPS w Dąbro-
wie, oraz na Ogólnopolskich 
Przeglądach Teatralnych 
w Łodzi, Krobi, Sieradzu, Dą-
browie Górniczej, podczas 
uroczystości wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. 

Zdobywał różne nagrody i wy-
różnienia. Teatr cały czas się 
rozwija, poszerza spektrum 
swojego repertuaru, wzbo-
gaca sztuki o elementy wo-
kalne, taneczne. Do każdego 
spektaklu powstaje odrębna 
scenografia, stroje rekwizy-
ty. Bardzo ważna jest tera-
peutyczna rola teatru, która 
daje aktorkom możliwość 
wyrażania, doświadczania 
i przeżywania siebie. Pozwala 
zmierzyć się ze swymi słabo-
ściami, ale również pozwala 
na poznanie swoich ukrytych 
talentów, pragnień i potrzeb. 
Praca w teatrze nie tylko roz-
wija zdolności, ale także kory-
guje, kompensuje i usprawnia 
zaburzone funkcje. Elemen-

ty działań teatralnych ta-
kie jak drama, pantomima, 
rytm, ruch, taniec pomagają 
odreagować napięcia, dają 
możliwość radosnego i spon-
tanicznego wyrażenia się, po-
budzają twórczą aktywność. 

Zajęcia teatralne cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
wśród Mieszkanek DPS w Dą-
browie. Z przyczyn trwającej 
pandemii Covid-19 spektakle 
naszych Mieszkanek prezen-
towane są głównie na terenie 
Domu i online. Zapraszamy 
Państwa do obejrzenia „Opo-
wieści Wigilijnej” w wykonaniu 
aktorek z Teatru Limpa w Dą-
browie, który udostępniono 
na Facebooku Domu.

Sporządziła Aldona Świderek
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Nowości w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach
W ostatnim czasie, w efek-

cie szkoleń specjalistów po-
szerzyliśmy ofertę naszej 
poradni skierowaną do dzieci 
o Diagnozę Funkcjonalną 
Widzenia oraz Terapię Zabu-
rzeń Miofunkcjonalnych.

Badanie funkcji wzroko-
wych stanowi część prowa-
dzonej w poradni diagnozy 
pedagogicznej i jest przepro-
wadzane u uczniów, którzy 
przejawiają trudności w czy-
taniu, mają obniżoną grafikę 
pisma, popełniają błędy pod-
czas przepisywania, charak-
teryzują się wolnym tempem 
pracy, obniżoną sprawnością 
ruchową oraz słabą koncen-
tracją uwagi. 

Wynikiem badania jest:
• wskazanie czy i jakie trud-

ności u dziecka występują,
• w razie potrzeby wskazanie 

odpowiedniego specjalisty 
do dalszej diagnozy i terapii 
(okulista, ortoptysta, opto-
metrysta),

• wyjaśnienie w jaki sposób 
zauważone w badaniu prze-
siewowym problemy mogą 
przekładać się na trudności 
szkolne badanego ucznia.

W sytuacji stwierdzonych 
u ucznia zaburzeń funkcji 
wzrokowych, na podstawie 
wyników badań i zaleceń oku-
listy/optometrysty, poradnia 
prowadzi proces terapeu-
tyczny w ramach terapii pe-
dagogicznej/terapii widzenia. 
Diagnozę prowadzi pani Anna 
Chruślińska-Kozieł.

Logopeda, pani Ewa Do-
rożyńska jest od niedawna 
certyfikowanym specjalistą 
diagnozy i terapii zaburzeń 
miofunkcjonalnych. 

„Mio” z języka greckiego 
– mięsień. Miofunkcjonalny 

– dotyczący funkcji mięśni, 
szczególnie mięśnia okręż-

nego ust i mięśni twarzy. 
Miofunkcjonalna tera-

pia jamy ustnej jest jedną 
z form terapii twarzy, obej-

mującą ćwiczenia 
i stymulację, które 
z jednej strony mogą 

hamować nieprawidłowe 
schematy ruchowe, z dru-

giej zaś wzmacniać wła-
ściwą czynność mięśni 
w układzie ustno-twarzo-

wym. Dzięki temu oprócz 
standardowej terapii logo-

pedycznej, w naszej placówce 
istnieje możliwość skorzysta-
nia z profesjonalnej terapii 
miofunkcjonalnej wg założeń 
Anity M. Kittel. 

Nadmienić należy, że wy-
korzystując zakupiony pod 
koniec 2020r. sprzęt do tera-
pii Biofeedback (terapia za-
burzeń koncentracji, stanów 
lękowych, depresji, nadpobu-
dliwości) i metody Warnkego 
(dotyczy zaburzeń przetwa-
rzania słuchowego) od stycz-
nia 2021 roku prowadzimy 
z dziećmi zajęcia z zastoso-
waniem tych metod.

Zachęcamy do odwiedza-
nia naszej strony internetowej 
ppp.brzeziny.pl i korzysta-
nia z zamieszczanych tam 
informacji, szczególnie za-
kładki Dla rodziców. Ostatnio 
dodano materiały dotyczą-
ce wzroku u dzieci – kiedy 

badać wzrok, jak problemy 
z prawidłowym widzeniem 
przekładają się na trudności 
dziecka w nauce oraz odno-
śniki do stron związanych 
z tym tematem. W obliczu 
ostatnich wydarzeń umie-
ściliśmy porady dotyczące 

rozmów z dziećmi o wojnie. 
Zainteresowanych zapra-
szamy do kontaktu: osobi-
stego – PPP w Brzezinach, 
ul. Konstytucji 3 Maja 5; 
telefonicznego: 46 874 21 76, 
531 838 940; mailowego: 
poradnia@pppbrzeziny.pl

Dżemy i soki z Dmosina
Ceroniowo to mała przetwórnia, gdzie tradycyjnymi 
metodami przerabiamy świeże owoce na dżemy,  
soki i syropy.

Naszą dumą jest bardzo krótki czas od zbioru 
owoców do zamknięcia słoiczka. Cały proces trwa 
zaledwie 3 godziny, co daje gwarancję, że w słoiku 
zamykamy świeżość i pełnię smaku owoców. Ręcznie 
kroimy truskawki, drylujemy wiśnie z pestek, drew-
nianą łyżką mieszamy owoce z dodatkiem cukru. Nie 
maszyny, ale nasze ręce napełniają dżemem każdy 
słoiczek.

Dżemy, soki i syropy marki Ceroniowo mają ozna-
czenie Produkt Polski i są na Liście Produktów Trady-
cyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasze 
produkty można kupić w sklepach, które specjalizują 
się w zdrowej, ekologicznej żywności. Serdecznie za-
praszam do Owocowej Krainy w Dmosinie koło Łodzi.

Łukasz Ceroń z rodziną
– założyciel przetwórni owoców Ceroniowo 

Stypendia dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych z Powiatu Brzezińskiego
Rada Powiatu w Brzezinach 
podjęła uchwałę w sprawie 
przyjęcia lokalnego pro-
gramu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół 
ponadpodstawowych z tere-
nu Powiatu Brzezińskiego.

Uchwała określa zasady 
i tryb przyznawania stypen-

diów dla uczniów osiągają-
cych wysokie wyniki w nauce, 
sukcesy artystyczne i sporto-
we. Jako formę realizacji pro-
gramu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół 
ponadpodstawowych usta-
nowione zostało stypendium 
Starosty Brzezińskiego. 

Stypendium ma charakter 

motywacyjny, więc przyzna-
wane jest niezależnie od sy-
tuacji materialnej ucznia, ma 
wspierać zdolną i utalento-
waną młodzież szkolną. 

Stypendia za dobre wyni-
ki w nauce, osiągnięcia arty-
styczne lub sportowe będą 
promować osiągnięcia uzdol-
nionej młodzieży, jednocze-

śnie stanowić będą dodat-
kowy czynnik motywujący 
uczniów do wzrostu aspira-
cji edukacyjnych. Stypen-
dium wypłacane jest z bu-
dżetu Powiatu i przyznawane 
przez Zarząd Powiatu w Brze-
zinach. Wypłacane jednora-
zowo w roku szkolnym nastę-
pującym po roku szkolnym, 

w którym uczeń zdobył osią-
gnięcia uprawniające go 
do otrzymania stypendium. 
Wysokość stypendium nie 
może przekroczyć kwoty 250 
złotych miesięcznie.

Szczegółowe informa-
cje dotyczące zasad i wa-
runków otrzymania stypen-
dium Starosty Brzezińskiego 

uzyskać można w szkołach, 
dla których organem prowa-
dzącym jest Powiat Brzeziń-
ski, na stronie internetowej  
Starostwa Powiatowego 
w Brzezinach, w Wydzia-
le Edukacji, Spraw Społecz-
nych, Obywatelskich i Promo-
cji lub pod tel. 46/874 24 12 
lub 574 178 033.
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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 kwietniu 2022 r.

1.04 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
2.04 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
3.04 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
4.04 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
5.04 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
6.04 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
7.04 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
8.04 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
9.04 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
10.04 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
11.04 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
12.04 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
13.04 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
14.04 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
15.04 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
16.04 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
17.04 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
18.04 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
19.04 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
20.04 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
21.04 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
22.04 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
23.04 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
24.04 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
25.04 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
26.04 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
27.04 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
28.04 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
29.04 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
30.04 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1. Przebój Darii Zawiałow. 2. Nazwisko Starosty Brzezińskiego. 3. Kto jest włodarzem gminy. 
4. Ulica przy której mieści się Siedziba Powiatu. 5. Odludne miejsce. 6. Bibuła używana po 
posiłku. 7. Klacz czystej krwi arabskiej. 8. Rodzaj filmu. 9. Opłata edukacyjna. 10. Marka 
auta. 11. Kobieta, która dużo ryzykuje. 12. Powołanie kogoś na stanowisko. 13. Rodzaj religii.  
14. Dziecko, urwisek. 15. Budowanie szopek bożonarodzeniowych. 16. Dziecko płci męskiej.
Z powodu braku prawidłowych odpowiedzi drukujemy krzyżówkę po raz drugi. W zaznaczonej 
kolumnie znajduje się hasło, które należy przesłać na adres: krzyzowka@powiat-brzeziny.pl do dnia 
10 kwietnia. Spośród nadesłanych odpowiedzi zostanie wylosowany zwycięzca i otrzyma nagrodę.

KRZYŻÓWKA nr 1

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


