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Po raz pierwszy w historii  
powiat brzeziński  
UFUNDOWAŁ STYPENDIA  
dla najzdolniejszych uczniów

STR. 3

MEDALE DLA STAROSTY  
I POLICJANTA

Brązowy medal dla starosty Renaty  
Kobiery, srebrny dla starszego aspiran-
ta Jarosława Sobieszkody z Komendy  
Powiatowej Policji w Brzezinach.

BIEGALIŚMY  
I PUSZCZALIŚMY LATAWCE
Klub Biegacza „Brzezińskie Dziki” zor-
ganizował II Bieg i Marsz Nordic Walking 
„Dzika Dyszka”, w którym wzięli udział 
dorośli i dzieci. Natomiast na łące przy 
ul. św. Anny w Brzezinach zagościł Brze-
ziński Festiwal Wiatru, organizowany 
przez Klub Miłośników Lotnictwa Ziemi 
Brzezińskiej „Sky Team”. 

BĘDZIE FOTOWOLTAIKA,  
BĘDZIE ALTANA
Gmina Brzeziny otrzyma ponad 3 800 000 zł  
dofinansowania na drugą już edycję 
projektu odnawialnych źródeł energii 
w gminie. Natomiast do Eufeminowa trafi 
100 000 zł, które wręczył paniom z koła 
gospodyń wiejskich wicemarszałek Piotr 
Adamczyk. 

ETNOKONCERT W DPS DĄBROWA

Wzruszający, kolorowy oraz uśmiechnię-
ty. Taki był koncert „Etnokolory z łódz-
kiego” zorganizowany w Domu Pomocy  
Społecznej w Dąbrowie.

STR. 2

STR. 4-5

STR. 7

STR. 6

– Pomyśleliśmy, czemu nie 
spróbować? Przecież sty-
pendia są dobrą zachętą 
nie tylko dla najzdolniej-
szych. To wymierna ko-
rzyść przede wszystkim dla 
uczniów, którzy mogą prze-
znaczyć pieniądze na rze-
czy im najbardziej potrzeb-
ne. Mamy przede wszyst-
kim nadzieję, że dzieci 
oraz młodzi ludzie wybio-

rą powiatowe placówki jako 
miejsce do nauki. Nie mu-
simy wstydzić się naszych 
szkół. Wystarczy choćby 
wspomnieć, że uczniowie 
Liceum im. J. Iwaszkiewi-
cza  w Brzezinach mają bli-
sko 100 procentową sku-
teczność w zdawaniu ma-
tur. Jest się czym chwalić 
– mówi Renata Kobiera, sta-
rosta brzeziński 

Powiat ufundował 
stypendia
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Biznesowe śniadanie 
podano
Wsparcie nowych inwestycji, aktywizacja bezrobot-
nych, szkolenia –  to tematy o których mówili specjali-
ści podczas pierwszego spotkania inaugurującego cykl 
„Biznesowe śniadanie u Starosty”.

Na pomysł spotkań wpa-
dła Pani Renata Kobie-
ra, starosta powiatu 

brzezińskiego, która w ten 
sposób chce połączyć przed-
siębiorców z urzędnikami 
odpowiedzialnymi za formy 
wsparcia biznesu  - czyli za 
pieniądze, które można do-
stać na m.in. szkolenia dla 
pracowników, wsparcie in-
westycji, czy rozwój,

Inauguracyjne „Bizneso-
we śniadanie u Starosty” 
miało miejsce w poniedzia-
łek, 3 października, w spo-
tkaniu udział wzięło blisko 
30 przedsiębiorców. 

Biznesmeni zapoznali się 
z możliwością wsparcia dla 
nowych inwestycji, o tym te-
macie dużo mówiła  zastęp-
ca dyrektora Departamen-
tu Pozyskiwania i Obsługi 
Inwestora z Łódzkiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej 
Agnieszka Sobieszek.

Z kolei  Anna Wiśniewska 
dyr. PUP w Brzezinach, Syl-
wia Domańska kierownik 
Centrum Aktywizacji Zawo-
dowej  i Emilia Bartłoszew-
ska specjalista ds. szkoleń 
mówiły o możliwości akty-
wizacji bezrobotnych z środ-
ków Funduszu Pracy, pod-
noszeniu kwalifikacji przed-
siębiorców i pracowników 
z Krajowego Funduszu Szko-
leniowego i środków Fundu-
szu Pracy, a także sygnaliza-
cji nowych przepisów dot. 
rynku pracy.

Natomiast dyrektor Ze-
społu Szkół Ponadpodsta-
wowych Mariusz Nyk przy-
bliżył możliwość odbycia 
praktyk zawodowych przez 
uczniów.

Red

Powiatowe Centrum Zdrowia
Aż trudno w to uwierzyć, ale w województwie łódzkim  
blisko 70% mężczyzn zbyt dużo waży. Ale problem oty-
łości dotyka także kobiety oraz dzieci. Okazuje się,  
że mali Polacy tyją szybciej niż ich rówieśnicy z krajów 
europejskich.

Problemem tym zajęli się 
m.in. lekarze z Powiato-
wego Centrum Zdrowia 

w Brzezinach i Radomskie-
go Centrum Rodziny, którzy 
zorganizowali we wrześniu 
dla pacjentów i specjalistów 

POZ „Dzień z bariatrią”. Pa-
tronat nad „Dniami” obję-
ła m.in. Pani Renata Kobie-
ra, starosta Powiatu Brzeziń-
skiego. 

– Nadwaga to m.in. cho-
roby krążenia, cukrzyca czy 

kłopoty z chodzeniem. Na-
tomiast efektywna walka 
z kilogramami, to nie jest ła-
twa sprawa – tłumaczy Re-
nata Kobiera. – Dlatego zde-
cydowaliśmy się wesprzeć 
inicjatywę naszego szpitala. 

Podczas „Dnia bariatrii 
w Brzezinach” usłyszeliśmy: 
lekarza rodzinnego, diabe-
tologa, chirurgów wykonu-
jących zabiegi zmniejszania 
żołądka, a także dietetyka 
oraz chirurga plastycznego.

Red

Ruszył ryneczek marszałkowski
W Łodzi wystartowały dwa ryneczki: Marszałkowski przy 
ul. Drewnowskiej 75 i Wojewódzki przy ul. Pabianickiej 245.

Idea ryneczków jest pro-
sta – otóż rolnikom i wła-
ścicielom gospodarstw 

szkółkarskich udostępniono 
bezpłatne miejsca do han-
dlu, a dzięki temu mieszkań-
cy mogą zapatrzeć się w pro-
dukty bezpośrednio od wy-
twórców.

– Mieszkając w Łodzi wi-
dzę kłopoty z jakim borykają 
się mieszkańcy mówi – Piotr 
Adamczyk, wicemarszałek 
województwa łódzkiego. – 
Jednym z nich był dostęp 

do zdrowej, świeżej i taniej 
żywności. Ryneczek jest od-
powiedzią Urzędu Marszał-
kowskiego i rządu na te po-
trzeby.

Z naszego powiatu na ry-
neczkach byli również rol-
nicy i producenci – a my za-
chęcamy do udziału. Oba ry-
neczki będą otwarte w każdą 
sobotę – przy ul. Drewnow-
skiej 75 w godz. 8-14, przy 
ul. Pabianickiej 245 w godz. 
10-15.

Red

Renata Kobiera  
z Brązowym Medalem  
za Zasługi dla Policji

– TO DLA MNIE ZASZCZYT I WYRÓŻNIENIE – powiedziała nie kryjąc wzruszenia Renata Kobiera  
starosta powiatu brzezińskiego, odbierając „Medal za Zasługi dla Policji” z rąk nadinsp.  

Sławomira Litwina, komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi. 

Uroczystość miała miej-
sce podczas ślubo-
wania nowo przyję-

tych policjantów w Oddzia-
le Prewencji Policji w Łodzi. 
To wyróżnienie trafiło tego 
dnia do rąk jeszcze tylko jed-
nej osoby - Tadeusza Rytera 
z Laboratorium Kryminali-
stycznego KWP w Łodzi. 

Medal przyznawany jest 
nie tylko policjantom, ale 
także tym, którzy wspiera-
ją policję. Samorząd od lat 
współpracuje z Komendą 
Powiatową Policji w Brzezi-
nach. 

– Co rok dofinansowuje-
my komendę środkami, któ-
re poprawią bezpieczeń-
stwo – mówi Renata Kobie-
ra. – Ważny jest nie tylko 
sprzęt. Wspieramy także ak-
cje uświadamiające miesz-
kańcom naszego powiatu  
zagrożenia m.in. wykłady 
„Bezpieczny Senior” prowa-
dzone przez policję podczas 
zajęć Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku Powiatu Brzeziń-
skiego. 

Warto również przypo-
mnieć, że powiat współfi-
nansował także odsłonię-

cie przed siedzibą Komendy 
Powiatowej Policji w Brzezi-
nach tablicy poświęconej 34 
policjantom służbowo zwią-
zanych z powiatem brze-
zińskim, a zamordowanych 
w Katyniu.

Ale to nie koniec dobrych 
wiadomości – podczas uro-
czystości wojewoda łódzki 
Tobiasz Bocheński odzna-
czył również starszego aspi-
ranta Jarosława Sobieszko-
dę z Komendy Powiatowej 
Policji w Brzezinach  srebr-
nym medalem „Za Długo-

letnią Służbę”. To odzna-
czenie przyznaje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 
za wzorowe wykonywanie 
obowiązków.

Uroczystość wręczenia 
odznaczeń była połączo-
na ze ślubowaniem nowo 
przyjętych policjantów. Do 
garnizonu łódzkiego trafiło  
71 funkcjonariuszy, w tym 
46 policjantów i 25 poli-
cjantek. Po przejściu szko-
lenia rozpoczną oni służbę 
w łódzkim garnizonie.

Red

„Śniadanie” było okazją do bezpośredniego spotkania z przedsiębiorcami  
– mówi Ryszard Śliwkiewicz, wicestarosta powiatu brzezińskiego. 

Dzień z bariatrią wsparli: Renata Kobiera, 
starosta brzeziński oraz Ryszard Śliwkie-
wicz, wicestarosta.

Na zdjęciu od prawej: starszy aspirant Jarosław Sobieszkoda z KPP Brzezinach, Renata Kobiera, starosta powiatu brzezińskiego oraz I z-ca komendanta mł. insp. Wojciech Świercz, 
KPP w Brzezinach.
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Sesja powiatu za nami
Pięćdziesiąta siódma sesja Rady Powiatu Brzezińskie-
go za nami. We wtorek, 27 września, radni przyjęli pięć 
uchwał, wysłuchali informacji o funkcjonowaniu DPS 
w powiecie, a także wzięli udział w uroczystości wręcze-
nie stypendiów najzdolniejszym uczniom. W środę, 19 
października miała miejsce również sesja nadzwyczajna.

Radni zagłosowali „na 
tak” za: zmianą regu-
laminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej pro-
wadzonych przez powiat – 
uchwała druk nr LVII/272/22; 
w sprawie utworzenia Cen-
trum Opiekuńczo - Miesz-
kalnego w Dąbrowie oraz 
nadania jednostce statu-
tu – uchwała nr LVII/273/22; 
w sprawie zaciągnięcia po-
życzki w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi na dofinansowanie zada-
nia „Przebudowa infrastruk-
tury powiatowej w ramach 
Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych Poprawa 
efektywności energetycz-
nej budynków położonych 
na terenie szpitala w Brzezi-
nach” – druk nr LVII/274/22.

Kolejne dwie uchwały do-
tyczyły finansów. Uchwała 
nr LVII/275/22 wprowadziła 
zmiany w wieloletniej pro-
gnozie finansowej powiatu 
na lata 2022-2034; natomiast 
uchwała nr LVII/276/22 
zmienia budżet powiatu na 
2022 r.

Radni wysłuchali także in-
formacji o funkcjonowaniu 
domów pomocy społecz-
nej: Domu Pomocy Społecz-
nej w Dąbrowie oraz Domu 
Pomocy Społecznej w Brze-
zinach, a także informacji 
na o działaniach promocyj-
nych powiatu od październi-
ka 2021 r. do sierpnia 2022 r.

Ponadto skarbnik przed-
stawił rajcom informację 
o wykonaniu budżetu po-
wiatu za I półrocze 2022 r. 
oraz kształtowaniu wielo-
letniej prognozy finansowej 
powiatu brzezińskiego.

Podczas sesji wręczono 
również dyplomy uznania 
dla uczniów, którzy otrzy-
mali „Stypendium Starosty 
Brzezińskiego” za osiągnię-
cia w roku szkolnym 2021-
2022. Stypendium Staro-
sty Brzezińskiego wręczane 
było po raz pierwszy.

Natomiast 19 październi-
ka 2022 r., w środę odbyła 
się LVIII nadzwyczajna se-
sja Rady Powiatu w Brzezi-
nach, na której radni podję-
li ważną uchwałę w sprawie 
zmiany budżetu powiatu. 
Radni zwiększyli budżet dla 
dwóch zadań. Są to: „Mo-
dernizacja dachu na budyn-
ku Sali gimnastycznej oraz 
przebudowa pomieszczenia 
siłowni w ZSP w Brzezinach” 
oraz „Zielona wyspa w sercu 
miasta”. Na modernizację 
dachu przeznaczono 20 000 
zł, na „Zieloną wyspę” wraz 
elementami małej architek-
tury – 25 000 zł. Ale to nie 

koniec – zwiększono rów-
nież plan dochodów domów 
pomocy społecznej o 54 959 
zł w związku z otrzyma-
niem pieniędzy z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 
Uchwałę oznaczono nume-
rem LVIII/277/22.

Aleksandra Frydrych,  
sekretarz Powiatu Brzezińskiego

Nie ma jak stypendium.  
Dla najlepszych

„TO BARDZO MOTYWUJE” – usłyszeliśmy od dyrektorów szkół  
i samych uczniów szkół prowadzonych przez powiat brzeziński.  

Ruszyła właśnie pierwsza akcja stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. 

– Chcemy z jednej strony za-
chęcić uczniów do pozo-
stania w naszych placów-
kach, z drugiej pokazać,  
że nauka ma sens – opowia-
da Renata Kobiera o naro-
dzinach pomysłu nagradza-
nia stypendiami najzdolniej-
szych uczniów brzezińskich  
szkół, które należą do powia-
tu. – Wśród uczniów i rodzi-
ców naszego powiatu utar-
ło się przekonanie, że po do-
bre wykształcenie, czy to 
w szkole podstawowej czy li-
ceum, należy koniecznie po-
jechać do Łodzi. Otóż nie.

Pomysł na stypendium
Renata Kobiera, wspólnie 
z wicestarostą Ryszardem 
Śliwkiewiczem oraz Radą 
Powiatu postanowili prze-
konać uczniów do wyboru 
szkół powiatowych. Wyda-
je się to proste, choć, jak się 
okazuje, takie nie jest. Moż-
na oczywiście i nawet należy 
inwestować w kadrę, sprzęt, 
czy wygląd szkoły, ale nale-
ży zachęcić ucznia. I tak na-
rodził się pomysł stypen-
diów dla najzdolniejszych 
uczniów. 
Samo stypendium wyno-
si do 2500 zł i przyznawane 

jest od tego roku, i zarówno 
uczniowie, rodzice jak i na-
uczyciele uważają, że to jest 
bardzo dobry pomysł. 

Nie ma jak motywacja
– Stypendium jest przede 
wszystkim motywujące – 
tłumaczy Mariusz Nyk, dy-
rektor Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowychw Brze-
zinach. – Ponieważ nie 
wszyscy mogą otrzymać na-
grodę za naukę – liczy się tu-
taj średnia – uczniowie dążą 
to tego, aby uzyskać jak naj-
lepszą średnią. A to przekła-
da się na wyniki w nauce i po 
trosze w zdrową rywalizację.
W podobnym tonie wypo-
wiada się także Pani Ma-
ria Pisarska dyrektor Li-
ceum Ogólnokształcące im. 
Jarosława Iwaszkiewicza 
w Brzezinach: – Zadowoleni 
są wszyscy, ponieważ wcze-
śniej takich inicjatyw nie 
było. Najbardziej ucieszy-
li się uczniowie, którzy nie 
mogli początkowo uwierzyć, 
że dostaną przez okres 10 
miesięcy pieniądze, a to ich 
bardzo motywuje i wierzę, 
że podniesie jeszcze poziom 
w naszej placówce. 

Mateusz Panaszek, matu-
rzysta, LO im. J. Iwaszkie-
wiczwa w Brzezinach: – Sty-
pendium to dobry pomysł. 
Dotychczas za dobre wyniki  
w nauce otrzymywałem je-
dynie dyplom, a teraz 215 zł  
miesięcznie przez 10 miesię-
cy. Na co wydam pieniądze? 
Na pewno na dodatkowe za-
jęcie z matematyki, w tym 

roku zdaję maturę właśnie 
z tego przedmiotu na pozio-
mie rozszerzonym. Ponie-
waż jestem fanem piłki noż-
nej na pewno kupię koszulkę 
reprezentacji Polski na mun-
dial w Katarze. 
Jak usłyszeliśmy od władz po-
wiatu pomysł będzie w przy-
szłym roku realizowany.

Red

Podczas LVII sesji Rady Powiatu Brzezińskiego radni przyjęli 5 uchwał

• z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwasz-
kiewicza w Brzezinach: 

-  Zuzanna Barańczyk, 
-  Kinga Borkowska, 
-  Klaudia Grzelak, 
-  Aleksandra Loba, 
-  Mateusz Kamil Panaszek, 
-  Kamil Patryk Prósiński.

•  z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach: 

-  Marta Teresa Barańczyk, uczennica Technikum  
Żywienia i Usług Gastronomicznych, 

-  Kinga Jolanta Grzelak,  
uczennica Technikum Logistycznego,  

- Joanna Kmieć, uczennica Technikum Reklamy 
 -  Oliwia Sapińska,  

uczennica Technikum Ekonomicznego
-  Krzysztof Urbanek,  

uczeń Technikum Logistycznego 
 -  Krzysztof Urbański,  

uczeń Liceum Ogólnokształcącego.

Stypendyści Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach w towarzystwie dyrektora placówki Mariusza Nyka oraz stypendyści  
z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach wraz z dyrektorem placówki Marią Pisarską, Wicestarostą Ryszardem Śliwkiewiczem  
i Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Bogdańskim

STYPENDYSTAMI ZOSTALI: 
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Biegaliśmy  i  puszczaliśmy    latawce  w  Brzezinach

I pobiegliśmy i polecieliśmy do nieba. Klub 
Biegacza „Brzezińskie Dziki” zorganizował  
II Bieg i Marsz Nordic Walking „Dzika 

Dyszka”, w którym wzięli udział dorośli 
i dzieci. Uczestnicy biegali oraz masze-
rowali  na terenie Parku Krajobrazowe-
go Wzniesień Łódzkich. Każdy uczestnik 
na mecie dostał medal – w tej zabawie  
wszyscy byli zwycięzcami.

Ale to nie koniec atrakcji. Na łące przy 
ul. św. Anny w Brzezinach zagościł Brze-
ziński Festiwal Wiatru, organizowany 
przez Klub Miłośników Lotnictwa Ziemi 
Brzezińskiej „Sky Team”. I gwóźdź festi-
walu prezentacja balonów na rozgrzane 
powietrze oraz loty paralotniarzy. 
Festiwal zgromadził miłośników latawców 
z Polski, m.in. Mościcki Klub Balonowy czy 

Kite Group Poland, którzy w profesjonalny 
sposób pokazali, jak należy puszczać deli-
katne przecież konstrukcje.
Organizatorzy zadbali także o dzieci, or-
ganizując dla najmłodszych warsztaty.  
UWAGA, UWAGA, najmłodsi zbudowali 
własnoręcznie 300 latawców.
Na imprezie nie zbrakło innych atrakcji - 
harcerze z łódzkiej drużyny zorganizowali 
zabawy terenowe, panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z Witkowic i Jordanowa często-
wały m.in. żurkiem, kiełbasą zasmażaną 
z kapustą, chlebem ze smalcem. Z kolei 
panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Prze-
cławiu podczas warsztatów kulinarnych  
uczyły wypieków ciast. 

Red.

Na pokaz balonów, latawców i paralotni przybyło kilkuset ludzi

Majestatyczne balony tuż przez wzbiciem w powietrze

A tymczasem panie z KGW w Witkowicach przygotowały słodki poczęstunek

Środki na zorganizowanie imprez pochodziły m.in. z budżetu obywatelskiego 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ale powiat brzeziński również ją wsparł
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Biegaliśmy  i  puszczaliśmy    latawce  w  Brzezinach

W biegu wystartował Daniel  Nawrocki, radny powiatowy  
(na pierwszym planie w niebieskiej koszulce).  
Bieg zorganizował również radny powiatu Krzysztof  Kotynia.

„Dzika Dyszka” była okazją do sprawdzenie kondycji Pań…

… choć tak naprawdę biegli czy chodzili wszyscy…

… łącznie z roześmianymi dziećmi.Jeeest!!!
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Nowy, piękniejszy skwer w Rogowie

Nowy skwer w centrum Rogowa – to 
kolejna inwestycja po modułowym 
dworcu wybudowanym przez PKP oraz 

przebudowie przejścia dla pieszych przy ul. 
Dworcowej – za jego powstanie odpowiada 
Starostwo Powiatowe w Brzezinach. 

– Po tym, jak zmienił się sam dworzec, po-
wstało nowe przejście, postanowiliśmy od-
świeżyć skwer likwidując betonowe elemen-
ty, wymieniając kostkę brukową w miejscu, 
gdzie chodzą piesi – tłumaczy Daniel Kołada 

wójt Gminy Rogów. – Poddaliśmy poddano 
pielęgnacji rośliny, dodatkowo zasadziliśmy 
nowe: byliny oraz różne gatunki krzewów 
m.in. sosny górskie, klony, hortensje, mi-
skanty.  Wiosną przyszłego roku skwer wzbo-
gaci się o ławeczki . To będzie funkcjonalna 
i atrakcyjna przestrzeń.

Inwestycja w została sfinansowana z środ-
ków budżetu Gminy Rogów.

Red

Wzruszający, kolorowy 
oraz uśmiechnięty. 
Taki był koncert „Et-

nokolory z łódzkiego” zorga-
nizowany w Domu Pomocy 
Społecznej w Dąbrowie. 
Na niezapomnianym wie-

czorze ze śpiewem, porywa-
jącym tańcem  bawiły się: 
panie z DPS w Dąbrowie, 
mieszkańcy DPS w Brzezi-
nach, mieszkańcy mieszkań 
wspomaganych oraz personel 
i goście. Na scenie wystąpił 

Zespół Pieśni i Tańca Dobroń. 
Nie zbrakło wzruszających 
chwil, wspólnych zdjęć i do-
brej zabawy. Dla wszystkich  
to był naprawdę niezapo-
mniany wieczór.
Koncert wsparło Minister-

stwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Narodowe 
Centrum Kultury. 
Dziękujemy Panu Andrzejo-
wi Cebulskiemu, za pomoc 
w organizacji wydarzenia. 

Red

„Etnokoncert” w DPS Dąbrowa

Aktywny samorząd i „Zielona wyspa”
Nowy ogród w DPS w Brzezinah oraz większe pieniądze dla niepełnosprawnych.  
To efekt dwóch nowych umów podpisanych przez władze powiatu brzezińskiego. 

Starosta brzeziński Renta 
Kobiera, wicestarosta 
Ryszard Śliwkiewicz 

oraz skarbnik powiatu To-
masz Makowski podpisali 
w środę, 19 października tego 
roku umowę na wykona-
nie zadania „Zielona Wyspa 
w sercu miasta” wraz z ele-
mentami małej architektury.  
Pod tą nazwą kryje się ogród, 
który powstanie na terenie 
Domu Pomocy Społecznej 

w Brzezinach. Na jego powstanie 
przeznaczono 175 000 zł. 

Renata Kobiera oraz Ryszard 
Śliwkiewicz popisali również umo-
wę – dokładnie 4 października 
w ramach pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” z władzami 
łódzkiego oddziału PEFRON-u: 
Władysławem Skwarką i Jarosła-
wem Madejem. Dzięki niej PEFRON 
zwiększy finansowanie  osób nie-
pełnosprawnych ich potrzeb w na-
szym powiecie. Na ten cel pójdzie 
340.800 zł.

RedWładze powiatu podpisały umowę na nowy ogród. Powstanie DPS  
w Brzezinach.

Ponad 340 000 zł trafi na potrzeby niepełnosprawnych w powiecie

W centrum Rogowa pojawi się nowy skwer.
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Będzie fotowoltaika, będzie altana
DOBRE WIADOMOŚCI dla gminy Brzeziny oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich w Eufeminowie.  

Są pieniądze na fotowoltaikę oraz altanę.

Gmina Brzeziny otrzy-
ma ponad 3.800.000 zł   
dofinansowania na 

drugą już edycję projektu 
odnawialnych źródeł energii 
w gminie. Inwestycja polega 
na zakupie 191 instalacji fo-
towoltaicznych na terenach 
prywatnych mieszkańców 
gminy oraz wymianie 7 ko-
tłów na biomasę. 

Pieniądze na fotowoltaikę

– Dotychczas realizowaliśmy 
budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz 

kolektorów słonecznych  
– tłumaczy Barbara Hojnac-
ka, wójt gminy Brzeziny – 
Mamy ich ponad 400. Ale to 
nie wszystko. Mamy zabez-
pieczone środki na kolejnych 
400 oczyszczalni. Natomiast 
zupełnie nowym zadaniem 
jest fotowoltaika. Ludzie są jej 
ciekawi – to jedno. We współ-
czesnych czasach liczy się nie 
tylko bezpieczeństwo energe-
tyczne oraz dbałość o środo-
wisko. Dlatego inwestycja ma 
sens i co najważniejsze jest 
pierwszą w gminie. 
Wartość projektu to ponad  

4.100.000 zł, a środki po-
chodzą z Unii Europejskiej.

Nareszcie…
Ale uroczystość podpisania 
umowy miała jeszcze jeden 
bardzo miły akcent. Otóż…
 – Po 7 latach starań otrzyma-
liśmy wsparcie na budowę 
naszego „miejsca na ziemi” 
– mówi Regina Frankowska, 
przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Eufeminów” 
oraz radna. – Dotychczas 
spotykaliśmy się korzysta-

jąc z uprzejmości osób pry-
watnych, ale to się nareszcie 
zmieni. 
Wicemarszałek Piotr Adam-
czyk wręczył paniom z koła 
czek w wysokości 100.000 zł.  
Pieniądze pomogą stworzyć 
miejsce do organizowania 
spotkań miłośników trady-
cji.
Jak będzie ono wyglądało? 
Ulokowane zostanie przy 
budynku gminy. Będzie 
utwardzone, z kilkoma miej-
scami parkingowymi i „bla-
szakiem”, w którym znajdą 
miejsce rzeczy potrzebne do 

funkcjonowania koła. Za nim 
droga powiedzie do zadaszo-
nej altany. 
Koło w Eufeminowie od lat 
wskrzesza piękną tradycję 
organizując m.in. obchody 
święta pól, nocy świętojań-
skiej, czy pieczenia ziemnia-
ka. Własne miejsce napraw-
dę się przyda.
Pieniądze na zagospodaro-
wanie terenu oraz budowę 
altany pochodzą z zadania 
„Infrastruktura sołecka na 
plus”. Jest to nowy program 
samorządu województwa 
łódzkiego, który zakłada po-
moc w formie dotacji celowej 

dla samorządów. Pieniądze są 
przeznaczone na dofinanso-
wanie zadań własnych gmi-
ny m.in. rozwój infrastruk-
tury w sołectwach. Środki 
w wysokości 100.000 zł  
mogą zostać przeznaczo-
ne na budowę potrzebnych 
miejsc spotkań, placów za-
baw czy remonty świetlic.
W roku 2022 r. łączna war-
tość udzielonych dotacji 
w ramach naboru „Infra-
struktura sołecka na plus” 
wynosi zatem 3.946.432 zł.

Red

Na zdjęciu: Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego, Barbara Hojnacka wójt gminy Brzeziny, Renata Kobiera, starosta 
powiatu brzezińskiego oraz panie z KGW Eufeminów. 

Medal dla prezesa
Medal dla Prezesa, Leszek Jarząb prezes zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Brzezina oraz prezes zarządu Oddziału Miejsko - 
Gminnego zarządu ZOSP RP w Brzezinach.

Leszek Jarząb działa od 
2002 r. w OSP KSRG Jor-
danów - tam skończył 

kursy, które pozwoliły mu 
brać udział w akcjach gaśni-
czych oraz pełnić funkcje 
naczelnika i dowódcy OSP. 

W latach 2003 do 2016 r. 

pełnił w Jordanowie funk-
cję prezesa. Za jego kadencji 
jednostka została włączona 
do Krajowego Systemu Ra-
towniczo Gaśniczego i dopo-
sażona w sprzęt.  

Od 2016 r. pełni funkcję 
prezesa w OSP miejsko-

-gminnym i powiatowym. 
W tym czasie ochotnicy 
z naszego powiatu otrzyma-
li m.in. 5 nowych samocho-
dów ratowniczno-gaśnicz-
nych.

Krzyż został przyzna-
ny przez prezydenta RP, 
a wręczony przez Karola 
Młynarczyka, wicewojewo-
dę łódzkiego. O odznaczenie 
wystąpiły władze powiatu 
brzezińskiego

Red Leszek Jarząb z Brązowym Krzyżem Zasługi.

Z rąk Starosty Brzezińskiego Renaty Kobiery nagrodę za prawidłowe rozwiązanie  
krzyżówki nr 5 otrzymała pani MILENA BANASZKIEWICZ.
Sponsorem w/w krzyżówki była firma Kwadrat MB z Brzezin

Zwycięzca KRZYŻÓWKI nr 5

Regina Frankowska, pomysłodawczyni altany, przewodnicząca KGW Eufeminowa oraz radna:  Nareszcie, własne miejsce!
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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 listopadzie 2022 r.

1.11 Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
2.11 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
3.11 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
4.11 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
5.11 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
6.11 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
7.11 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
8.11 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
9.11 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
10.11 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
11.11 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
12.11 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
13.11 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
14.11 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
15.11 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
16.11 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
17.11 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
18.11 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
19.11 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
20.11 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
21.11 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
22.11 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
23.11 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
24.11 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
25.11 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
26.11 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
27.11 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
28.11 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
29.11 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
30.11 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71

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

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

SPONSOREM KRZYŻÓWKI NR 6 JEST
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk

KRZYŻÓWKA nr 6

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

1. Czerwone kuleczki wiszące na jesiennych drzewach  
2. Bohater ”Quo vadis”  
3. Trucizna w grzybach   
4. Długonogi ptak odlatujący na zimę  
5. Krótka pieśń operowa 
6. Miesiąc rozpoczynający kalendarzową jesień  
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