
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej
Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania 
przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR 
masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

Tak też 13 kwietnia 2022 r. 
Władze Powiatu Brzezińskie-
go: Starosta Brzeziński Rena-
ta Kobiera, Wicestarosta Ry-
szard Śliwkiewicz, Przewodni-
czący Rady Powiatu Krzysztof 
Bogdański oraz członek Za-
rządu Krzysztof Kotynia wraz 
z Komendantem Powiatowym 
Państwowej Straży Pożarnej 
st. bryg. Dariuszem Guzkiem 
i z-cą Komendanta Powiato-
wego Policji mł. insp. Wojcie-
chem Świerczem upamiętnili 
ten dzień, uczestnicząc w po-
rannej mszy świętej w inten-
cji Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 
którą odprawił Proboszcz pa-
rafii św. Franciszka z Asyżu 
o. Benedykt Kordula. Uczest-
nicy Obchodów złożyli kwia-

ty i zapalili znicze przy Po-
mnikach Pamięci. Natomiast 
w dniu 12 kwietnia br., upa-
miętniając wydarzenia z roku 
1943, w ZSP w Brzezinach od-
był się Koncert Patriotyczny 
w wykonaniu Norberta „Smo-
ły” Smolińskiego, wokali-
sty zespołu Contra Mundum. 
Po koncercie wokalista wraz 
z Starostą Brzezińskim zapa-
lili znicz przy Pomniku Pamię-
ci. Koncert głównie skierowa-
ny był do młodzieży szkół po-
nadpodstawowych z terenu 
Powiatu Brzezińskiego. Z racji 
tego wydarzenia Dyrektor dr 
hab. Dariusz Rogut z Oddzia-
łu Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Łodzi dla uczestników 
ufundował nagrody.
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Koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego, 
wokalisty zespołu Contra Mundum

Koncert patriotyczny, który 
był głównie skierowany do 
młodzieży szkół ponad-
podstawowych, rozpoczął 
Obchody Dnia Pamięci Ofiar 
Zbrodni.

Wydarzenie to odbyło się 
w dniu 12 kwietnia br. w Ze-

spole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Brzezinach. Wokali-
sta, patriota, autor tekstów 
i założyciel zespołu patrio-
tyczno-rockowego Contra 
Mundum – Norbert „Smoła” 
Smoliński – zaprezentował 
„żywą lekcję historii”. 

Podczas koncertu uczest-

nicy mogli usłyszeć m.in. 
takie utwory, jak: „Kołyska 
o zakopanej broni”, „Polska”, 
„W pamiętniku”, „Hymn V 
Brygady” oraz utwór wyko-
nany wraz z uczennicą klasy 
III LO w ZSP w Brzezinach 
Joanną Sędkowską – „Już 
dopala się ogień biwaku”.

Podczas koncertu został 
przeprowadzony quiz wiedzy 
historycznej, na który na-
grody przygotowali Dyrektor 
dr hab. Dariusz Rogut z In-
stytutu Pamięci Narodowej 
Oddział w Łodzi oraz Renata 
Kobiera, Starosta Brzeziński.
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Inwestycja drogowa w Powiecie 
Brzezińskim za 6 mln zł
Rusza dawno wyczekiwana 
przebudowa drogi powiato-
wej na odcinku Grzmiąca – 
Janinów. Jezdnia od wielu lat 
wymagała remontu i dzięki 
rządowemu dofinansowaniu 
Powiat Brzeziński zrealizuje 
tę inwestycję.

W ubiegłym roku dzięki 
dofinansowaniu z Funduszu 
Dróg Samorządowych został 
wyremontowany kilometrowy 
odcinek drogi w miejscowości 
Janinów, a rok wcześniej od-
cinek ul. Strykowskiej. Powiat 
pozyskał dofinansowanie na 
dwa kolejne odcinki w kwo-
cie 5.027.169,00 zł. Dofinan-
sowanie zostało pozyskane 
z dwóch źródeł: Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych oraz Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Łącz-
nie zostanie przebudowane 
4,6 km drogi.

W ramach zadania „Prze-
budowa drogi powiato-
wej Nr 5100 E w miejscowo-
ści Grzmiąca” przebudowa-
na zostanie droga powiatowa 
Nr 5100 E w miejscowości 
Grzmiąca na długości 998 
mb. Przebudowa obejmować 
będzie poszerzenie istniejącej 
szerokości jezdni do szeroko-
ści 5,50 m oraz wzmocnie-
nie nawierzchni drogi poprzez 

wbudowanie nowej konstruk-
cji nawierzchni do kategorii 
obciążenia ruchem KR2. Wy-
konana zostanie przebudowa 
istniejących zjazdów w gra-
nicach pasa drogowego oraz 
odtworzenie rowów przydroż-
nych. Pobocza utwardzone 
zostaną łamanym stabilizo-
wanym mechanicznie kruszy-
wem na szerokości 1,00 m. 

Dofinansowanie w 80% ze 
środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w kwo-
cie 1.027.169,00 zł. Łączne 
koszty wykonania zadania: 
1.283.962,01 zł. Zadanie wy-
kona Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Dróg i Mostów „ERBE-
DIM” Sp. z o.o.

W ramach zadania „Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 

5100 E na odcinku Grzmią-
ca – Janinów” przebudowa-
na zostanie droga powiatowa 
Nr 5100 E w miejscowościach 
Grzmiąca i Buczek na dłu-
gości ok. 3,6 km. Przebudo-
wa obejmować będzie posze-
rzenie istniejącej szerokości 
jezdni do szerokości 5,50 m 
oraz wzmocnienie nawierzch-
ni drogi poprzez wbudowanie 

nowej konstrukcji nawierzch-
ni do kategorii obciążenia ru-
chem KR2. Wykonana zo-
stanie przebudowa istnieją-
cych zjazdów w granicach 
pasa drogowego, odtworze-
nie istniejących przepustów 
pod koroną drogi oraz ro-
wów przydrożnych. Pobocza 
utwardzone zostaną łama-
nym stabilizowanym mecha-

nicznie kruszywem na szero-
kości 1,00 m. Dofinansowanie 
ze środków Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 4.000.000,00 zł. 
Łączne koszty wykonania 
zadania: 4.696.399,25 zł.  
Zadanie zostanie wykonane 
przez Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Dróg i Mostów „ERBE-
DIM” Sp. z o.o.
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Konkurs „Wielkanoc lekka jak piórko...”
Zorganizowany przy współ-
pracy Powiatu Brzezińskiego, 
Łódzkiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego z siedzibą 
w Bratoszewicach oraz 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, 
które były także fundatorami 
nagród rzeczowych, konkurs 
odbył się w dniu 8.04.2022 r. 
w Zespole Szkół Ponadpod-
stawowych w Brzezinach.

Celem konkursu była pro-
mocja lokalnych zwycza-
jów i obrzędów związanych 
ze Świętami Wielkanocnymi, 
dbałość o poczucie tożsamo-
ści kulturowej, kultywowanie 
tradycji ponadnarodowych, 
regionalnych i lokalnych oraz 
aktywizacja mieszkańców po-
wiatu brzezińskiego, prezen-
tacja tradycji Świąt Wielka-
nocnych mieszkańców po-
wiatu brzezińskiego oraz 
propagowanie lokalnych po-
traw o obniżonej wartości ka-
lorycznej, związanych z trady-
cją terenu.

Uczestnikami Konkursu 
mogły być wyłącznie Koła Go-
spodyń Wiejskich, które mają 
swoją siedzibę na terenie po-
wiatu brzeziński. Każde Koło 
przygotowało tylko jedno da-
nie konkursowe o dowolnym 
kształcie, rodzaju oraz dowol-
nej gramaturze. Do Konkur-
su przystąpiło 14 Kół Gospo-
dyń Wiejskich z terenu powia-
tu brzezińskiego.

Komisja Konkursowa 
w składzie: Ryszard Śliwkie-
wicz (Wicestarosta) – prze-
wodniczący, Tomasz Kopera 
(Dyrektor ŁODR z s. w Brato-
szewicach) – członek,  Domi-
nik Hamrin (Dyrektor Łódz-
kiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR) – członek, nie mia-
ła łatwego wyboru. Każda po-
trawa był inna, wyjątkowa pod 
względem wizualnym i sma-
kowym. Ocenie podlegały na-
stępujące kryteria: smak, po-
mysłowość podania, pre-
zentowania, niska wartość 
kaloryczna potrawy, a także 

ogólne wrażenie estetyczne. 
Po obradach Komisja przy-
znała trzy pierwsze miejsca 
w Konkursie  „Wielkanoc lek-
ka jak piórko…” dla:

Koła Gospodyń Wiej-
skich Kędziorki „ZAKRĘCE-
NI” (gmina Brzeziny); Koła 
Gospodyń Wiejskich Jorda-
nowianki (gmina Brzeziny); 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w Jeżowie (gmina Jeżów).

NAGRODA SPECJALNA:
Koło Gospodyń Wiejskich 

„Nagajanki” z Ukrainy
Dodatkowo przyznane zo-

stały nagrody specjalne:

Wicemarszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego – Piotra Adam-
czyka

Koło Gospodyń Wiejskich 
Kędziorki „ZAKRĘCENI”, gmi-
na Brzeziny, Koło Gospodyń 
Wiejskich Jordanowianki, gmi-
na Brzeziny, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Jeżowie, gmina 
Jeżów, Koło Gospodyń Wiej-
skich „Nagajanki” z Ukrainy.

Pozostałe Koła Gospodyń 
Wiejskich, które wzięły udział 
w konkursie:
• Koło Gospodyń Wiejskich 

z MARIANOWA ROGOW-
SKIEGO, gmina Rogów

• Koło Gospodyń Wiejskich 
ROGÓW, gmina Rogów

• Koło Gospodyń Wiejskich 
ZALESIE, gmina Brzeziny

• Koło Gospodyń Wiejskich 
NAGAWKI, gmina Dmosin

• Koło Gospodyń Wiejskich 
PRZYBYSZYCE,  
gmina Jeżów

• Koło Gospodyń Wiejskich 
w WOLI CYRUSOWEJ KOLO-
NII, gmina Dmosin

• Koło Gospodyń Wiejskich 
w PRZYŁĘKU DUŻYM,  
gmina Rogów

• Koło Gospodyń Wiejskich 
w DMOSINIE, gmina Dmosin

• Koło Gospodyń Wiejskich 
w WĄGRACH, gmina Rogów

• Koło Gospodyń Wiejskich ze 
WSI ADAMÓW, gmina Brze-
ziny

• Koło Gospodyń Wiejskich 
w KRASZEWIE „ZŁOTE KŁO-
SY”, gmina Dmosin

GRATULUJEMY ZWYCIĘ-
SKIM Kołom Gospodyń Wiej-
skich i serdecznie dziękujemy 
za ogromne konkursowe za-
angażowanie i kultywowanie 
pięknej wielkanocnej tradycji.

Foto. Agnieszka Baranowska
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Jeżowie powstało w 2018 
roku. Zarejestrowaliśmy się 
w ARiMR.

Liczymy 26 członkiń. 
Współpracujemy z samo-
rządem gminnym, szkołą 
i ośrodkiem kultury. Podej-
mujemy wiele lokalnych ini-
cjatyw społecznych, wzmac-
niając wymianę pomysłów 
w obrębie koła, co daje moty-
wację do osobistego rozwoju 
członkiń. Bierzemy udział 
w spotkaniach, dożynkach 
gminnych, w ostatnim roku 
również w wojewódzkich. 
Na dożynkach wystawiamy 
różne potrawy, które same 
przygotowujemy. Na woje-
wódzkich dożynkach często-
wałyśmy ludzi produktami 
z naszego miejscowego za-
kładu mięsnego kaszanką, 
kiełbasą i wędzoną szynką. 

Ponadto pieczemy pączki, 
ciasta, lepimy pierogi różne-
go rodzaju. 

W dniu 8 kwietnia uczest-
niczyłyśmy w konkursie 
potraw wielkanocnych dla 
kół gospodyń wiejskich or-
ganizowanym przez ŁODR, 
KOWR ARIMR oraz Starostę 
Powiatu Brzezińskiego, w któ-

rym to konkursie zajęłyśmy 
pierwsze miejsce. Na konkurs 
wystawiłyśmy roladę szpina-
kową z łososiem, babkę goto-
waną i tradycyjnego mazurka 
wielkanocnego. 

Jeździmy na wycieczki po 

Polsce. Przynajmniej dwa 
razy w roku wyjeżdżamy do 
kina lub teatru. 

Kobiety chętnie biorą 
udział w różnych szkoleniach, 
spotkaniach organizowanych 
w naszym kole.

SKŁADNIKI:
• 160 g mąki pszennej
•  160 g skrobi ziemniaczanej
• 200 g cukru drobnego
• 250 g masła

• 6 jaj
• 2 łyżki spirytusu
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• kilka kropel olejku waniliowego

BABKA GOTOWANA
Jednym z produktów konkursowych była babka gotowana.  
Jest to superdelikatna, wilgotna i puszysta babka. Nie ugotujemy 
jej bez specjalnej formy do babki gotowanej. Foremka musi 
zawierać kompletną przykrywkę z możliwością zamknięcia.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Suche produkty mieszamy 

osobno, żółtka z cukrem ubija-
my mikserem na puszystą masę, 

Multitasking – czy jest skuteczny?
Definicja multitasking

Z pewnością określenie 
multitasking wielokrotnie 
obiło Ci się o uszy. Co to ta-
kiego? Na czym polega i skąd 
tak duże zainteresowanie tym 
pojęciem? W słowniku języka 
angielskiego Cambridge Dic-
tionary jedna z definicji okre-
śla multitasking jako zdolność 
osoby do wykonywania więcej 
niż jednej czynności w tym 
samym czasie. 

Po raz pierwszy sformuło-
wanie to zostało użyte w 1965 
roku w IBM do nazwania wła-
ściwości wyprodukowanego 
przez firmę komputera. We 
współczesnym świecie, gdzie 
powiedzenie „czas to pie-
niądz” jest traktowane do-
słownie, umiejętność jedno-
czesnego wykonywania wielu 
zadań zdobyło wielu zwolen-
ników. Koncepcja ta szcze-
gólnie ucieszyła ogromne 
korporacje, gdzie przeciętny 
pracownik dostaje multum 
zleceń do wykonania na za-
raz lub na wczoraj. Zaczęły 
pojawiać się niczym grzyby 
po deszczu oferty szkoleń 
z zakresu zarządzania liczny-
mi zadaniami jednocześnie, 
gdzie udowadniano, że jeste-
śmy stworzeni do wielozada-
niowości.

Wielu z nas zadaje sobie 
pytanie, czy możliwe jest re-
alizowanie szeregu czynności 
jednocześnie w sposób sku-
teczny i satysfakcjonujący.

Co mówią naukowcy?
Czy można odrabiać pra-

cę domową i jednocześnie 
oglądać ulubiony serial 
na Netflixie? Jak dużo jestem 
w stanie zapamiętać z po-
wtórki do sprawdzianu, kiedy 
jednocześnie czatuję ze zna-
jomym na Messengerze? Ile 
informacji przyswoję z lekcji, 
wykładu czy webinarium, je-
śli jednocześnie przeglądam 
posty na ulubionym portalu 
społecznościowym?

Według powszechnej opinii 
kobiety są lepiej uwarunko-
wane poprzez różne normy 

społeczne do wykonywania 
kilku czynności naraz. Do cie-
kawych wniosków doszli na-
ukowcy z Niemiec, którzy po-
stanowili to sprawdzić. Oka-
zało się, że w przypadku obu 
płci wydajność wykonywanej 
pracy jest zbliżona. Powstaje 
pytanie, czy jakość wykona-
nych zadań jest wysoka.

W roku 2001 trójka badaczy 
z Uniwersytetu w Michigan 
przeprowadziła badania do-
tyczące wydajności podczas 
wykonywania kilku zadań 
jednocześnie. Wyniki dowio-
dły, że efektywność spada 

nawet o 40%, co potwierdzi-
ło, że nasz mózg szybko się 
męczy, kiedy jest nastawiony 
na wielozadaniowość.

Negatywne skutki 
multitaskingu
• Spadek koncentracji
• Gorsza jakość wykonywa-

nych zadań
• Poczucie chaosu
• Ryzyko popełnienia błędów
• Zwiększona ilość czasu 

poświęcona na wykonanie  
zadań

• Podwyższenie poziomu 
stresu

• Problemy z pamięcią krót-
kotrwałą i długotrwałą

Wyjątek od reguły?
Harry Kahne (1894 - 1955) 

był autorem publikacji „Zwie-
lokrotnianie umysłu”. W la-
tach 20. ubiegłego wieku de-
monstrował na scenie swoje 
zdolności wykonując sześć 
różnych operacji umysło-
wych jednocześnie - czytanie, 
przetwarzanie, pisanie od tyłu 
i do góry nogami, prowadze-
nie rozmowy z publicznością, 
dodawanie i dzielenie. Jak 
twierdził, już w szkole stoso-
wał techniki zapamiętywania. 
Książka zawiera serię ćwiczeń 
do trenowania umysłu i do tej 
pory jej sprzedaż cieszy się 
dużą popularnością.

Eksperci dowodzą, że moż-
liwe jest wykonywanie dwóch 
czynności jednocześnie efek-

tywnie wtedy, kiedy jedna 
z nich nie obarcza znacząco 
mózgu i jest wykonywana au-
tomatycznie, np. słuchanie 
audiobooka w trakcie space-
ru czy przeglądanie nowych 
postów na portalu społecz-
nościowym podczas spo-
żywania posiłku. Natomiast 
przy jednoczesnym czytaniu 
książki i oglądaniu filmu, nasz 
mózg nie będzie w stanie po-
radzić sobie ze skutecznym 
zapamiętaniem informacji.

Naukowcy mówią, że moż-
na wytrenować podzielność 
uwagi w zakresie zadań ru-
tynowych angażujących od-
mienne funkcje mózgu. Nato-
miast wielozadaniowość nie 
jest rekomendowana, gdyż 
zajmuje więcej czasu, niż 
wykonanie poszczególnych 
czynności po kolei.

O czym warto pamiętać
Chociaż multitasking zo-

stał przyjęty entuzjastycznie, 
posiada wiele wadi prowadzi 
do frustracji, zwiększonego 
poziomu stresu oraz realizacji 
zadań w stopniu niezadowa-
lającym. Wykonywanie wielu 
czynności jednocześnie jest 
akceptowalne w przypadku 
zadań rutynowych i przewidy-
walnych. 

W sytuacji wymagającej 
wysokiej wydajności oraz ab-
sorbcji znacznej ilości infor-
macji oraz ich zapamiętania 
i przetworzenia, multitasking 

nie jest skuteczną metodą. 
Zatem, kiedy musisz zrobić 

powtórkę przed egzaminem, 
masz do wykonania trud-
ną pracę domową, skup się 
na tej jednej czynności. Warto 
również zastosować się do kil-
ku wskazówek poniżej:
• unikaj dystraktorów (tego, 

co nas rozprasza)
• ustalaj priorytety, stwórz 

listę rzeczy do wykonania 
na dzisiaj

• rób krótkie przerwy na re-
generację, doprecyzuj ile 
czasu potrzebujesz na od-
poczynek

• skup się tylko na wykony-
wanej pracy

• zamiast multitasking, wy-
korzystaj mindfulness4 
(krótki trening umysłu po-
zwalający wyciszyć myśli)

• rozkładaj ilość zadań 
w miarę równomiernie, uni-
kaj nawarstwiania się obo-
wiązków

• nie stosuj reguły „last mi-
nute” (sprawdza się tylko 
przy wyborze wyjazdu wa-
kacyjnego).

Autorka Agnieszka Antczak – 
nauczyciel języka angielskiego 
w Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych w Brzezinach, egzami-

nator maturalny, lektor, propaga-
tor zdrowego trybu życia, ukoń-

czyła 14 maratonów i 8 zawodów 
triatlonowych na dystansie ¼ IM 

oraz dziesiątki zawodów biego-
wych na długim dystansie.

nie używamy białek, masło roz-
puścić wcześniej, musi być prze-
studzone. Dodajemy do żółtek, 
wlewamy spirytus i olejek. Do 
misy miksera wsypujemy porcja-
mi mąki, najlepiej mieszać ręcz-
nie. Całość przelewamy do formy 
dobrze wysmarowanej i obsypa-
nej bułką. Babkę gotujemy w wy-
sokim garnku, tak aby foremka 
była zanurzona ok. 2 cm od góry, 
mocno ją przyciskamy, żeby się 
nie przewróciła. Gotujemy 90 mi-
nut od zagotowania się wody. Po 
wyjęci i ostudzeniu polewamy po-
lewą, najlepiej czekoladową, moż-
na udekorować. 
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Konkursy w „Iwaszkiewiczu”
Czas pandemii już za nami. 
Wreszcie możemy się spotkać 
twarzą w twarz, razem uczyć 
się, bawić i rywalizować na 
różnych polach. 

Społeczność Liceum Ogól-
nokształcącego im. J. Iwasz-
kiewicza w Brzezinach wy-
chodząc naprzeciw oczeki-
waniom zaprasza uczniów 
starszych klas szkół podsta-
wowych i szkół średnich z Po-
wiatu Brzezińskiego i okolic 
do udziału w konkursach or-
ganizowanych pod Patrona-
tem Starosty Brzezińskiego. 
29 marca 2022 r. odbyła się 
IX edycja konkursu geogra-
ficznego pod nazwą „Z ple-
cakiem przez Świat”. Konkurs 
poprzedziła prelekcja na te-
mat Chorwacji oraz prezen-
tacja mapy fizycznej i poli-
tycznej Europy, co pomogło 
uczestnikom usystematyzo-
wać wiedzę i dodało odwa-
gi przy wypełnianiu arkuszy 
konkursowych. Zwycięzcom 
nagrody wręczył Wicestaro-
sta Ryszard Śliwkiewicz. 

Natomiast w dniu 21 kwiet-
nia 2022 r. odbyła się VII edy-
cja Konkursu Wiedzy o Samo-
rządzie Terytorialnym. Celem 
Konkursu było zapoznanie 
uczniów z zasadami wybo-
rów oraz funkcjonowaniem 
jednostek samorządu tery-
torialnego. W arkuszu kon-
kursowym nie zabrakło py-
tań o najważniejsze zada-
nia realizowane przez lokalne 
władze JST. Uczestnicy po 
sprawdzeniu swojej wiedzy 
z pewnością bardziej świado-
mie będą uczestniczyć w ży-
ciu społecznym. Pani Renata 
Kobiera Starosta Brzeziński 
wręczyła zwycięzcą nagrody, 
a wszyscy uczestnicy otrzy-
mali dyplomy. 

403.163,60 zł. dla Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Brzezinach
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach zdobył po raz 
kolejny środki z funduszy europejskich. Tym razem pozytyw-
nie rozpatrzono wniosek o dofinansowanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Całkowita wartość projektu 
403.163,60 zł, w tym kwota 
dofinansowania 362.847,24 
zł. Realizacja projektu umoż-
liwi uczniom zdobycie no-
wych kwalifikacji, stano-

wiących ważne uzupełnie-
nie umiejętności przyszłych 
absolwentów. W strukturze 
przedmiotu współfinansowa-
nia znalazły się: zakup mo-
nitorów interaktywnych, lap-

topów, kserokopiarki, robot 
planetarny do pracowni ży-
wienia, 16 zestawów wyposa-
żenia pracowni komputero-
wej. 

W ramach współfinanso-
wania nauczyciele zosta-
ną objęci szkoleniami z ob-
szaru metodyczno-cyfrowe-
go (w tym program z zakresu 
rozwiązań logistycznych). 
Uczniowie – jako beneficjenci 

– zostali podzieleni na czte-
ry grupy. Pierwsza – techni-
kum żywienia i usług gastro-
nomicznych – będzie bra-
ła udział w szkoleniach: kurs 
barmański, kurs baristy. Po-
nadto odbędą dwie wizy-
ty studyjne do Palmiarni 
i Koktajl barze. Druga grupa – 
technikum logistyczne – bę-
dzie ubiegać się o uprawnie-
nia na wózki widłowe. Grupa 

trzecia – technikum ekono-
miczne – będzie brała udział 
w szkoleniach z zakresu pod-
staw księgowości przy wspar-
ciu technologii informatycz-
nej. Natomiast grupa czwar-
ta – technikum leśnik – kurs 
z obsługi SILP. Ponadto dla 
wszystkich grup organizowa-
ne będą w ramach realizacji 
projektu, kursy na prawo jaz-
dy kategorii B. Nad prawidło-

wym przebiegiem i realizacją 
projektu będzie czuwać wi-
cedyrektor szkoły Pani Iwona 
Dudka (ponad dziesięciolet-
nie doświadczenie w realiza-
cji projektów finansowanych 
z funduszy europejskich) 
oraz organ prowadzący szko-
łę – Powiat Brzeziński, który 
zatrudnia osoby z doświad-
czeniem w realizacji i rozli-
czaniu środków z EFS’u.
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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 maju 2022 r.

1.05 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736  697 898
2.05 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502  303 553
3.05 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
4.05 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
5.05 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
6.05 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
7.05 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736  697 899
8.05 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
9.05 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736  697 898
10.05 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
11.05 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502  303 553
12.05 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
13.05 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
14.05 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
15.05 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736  697 899
16.05 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
17.05 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736  697 898
18.05 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
19.05 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502  303 553
20.05 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
21.05 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
22.05 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
23.05 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736  697 899
24.05 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
25.05 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736  697 898
26.05 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
27.05 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502  303 553
28.05 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
29.05 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
30.05 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
31.05 DOZ  ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736  697 899

1. Rodzaj ustroju państwowego, 2. Nazwa KGW w Kędziorkach, 3. Dziecko płci męskiej, 
4. Marka samochodu, 5. Miejsce Zbrodni wojennej pod Smoleńskiem,  6. Waluta brytyjska, 
7. Ozdobna odznaka przypinana do piersi, 8. Mieszkaniec Wadowic, 9. Gmina w powiecie 
brzezińskim, 10. Patron Liceum Ogólnokształcącego w Brzezinach na ul. Okrzei.
W zaznaczonej kolumnie znajduje się hasło, które należy przesłać na adres: krzyżówka@powiat-brzeziny.pl 
do dnia 11 maja 2022 r. Spośród nadesłanych odpowiedzi zostanie wylosowany zwycięzca i otrzyma nagrodę. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 1: POWIAT BRZEZIŃSKI. Zwycięzca krzyżówki nr 1: Pan Rafał Królikowski.
Regulamin na: www.powiat-brzeziny.pl

KRZYŻÓWKA nr 2

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

5.

6.

7.

8.

10.

1.

9.

2.

4.

3.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna 
w Brzezinach

serdecznie zaprasza
dzieci ze szkół podstawowych powiatu brzezińskiego

do udziału w konkursie literackim 
pod nazwą

UŻYTECZNY, ŚLICZNY 
WIERSZYK 

ORTOGRAFICZNY!
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu 

krótkiego tekstu literackiego 
(np. wierszyk, rymowanka, fraszka itp.):

pomocnego w zapamiętywaniu wyrazów z trudnościami 
w pisowni lub dotyczącego reguł ortograficznych

lub własnych trudności z poprawną pisownią wyrazów 
lub sukcesów związanych z pracą nad ortografią.

TERMIN DOSTARCZANIA PRAC 
do dnia 13 maja 2022 r. do godziny 15:00

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY.
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.pppbrzeziny.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


