
Inwestycje drogowe w Powiecie 
Brzezińskim za 12 mln zł
Rozstrzygnięto przetarg na 
„Remont dróg powiatowych 
Powiatu Brzezińskiego” 
za ponad 6 mln. zł – Nr 2912 E 
Wartość robót budowlanych  
– 6.071.332,48 zł  
– dofinansowanie ze środków 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład Program Inwestycji 
Strategicznych w kwocie 
5.700.000,00 zł.

W ramach zadania wyre-
montowana zostanie droga 
powiatowa Nr 2912 E w miej-
scowościach Brzeziny, Mał-
czew, Adamów i Jordanów na 
czterech odcinkach o łącz-
nej długości 6 400 mb. W za-
kresie robót wykonany zosta-
nie remont nawierzchni jezd-
ni, chodnika, pobocza oraz 

odtworzenie istniejących ro-
wów przydrożnych. Ruszy-
ła dawno wyczekiwana prze-
budowa drogi powiatowej na 
odcinku Grzmiąca- Janinów. 
Jezdnia od wielu lat wymaga-
ła remontu i dzięki rządowe-
mu dofinansowaniu Powiat 
Brzeziński zrealizuje tą inwe-
stycję. 

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 kwocie 
5.027.169,00 zł.

Dofinansowanie zosta-
ło pozyskane z dwóch źró-
deł: Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych oraz 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Łącznie zostanie 
przebudowane 4,6 km drogi. 
Łączny koszt wykonania za-

dań 5.980.361,26 zł. W ra-
mach zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 5100 
E w miejscowości Grzmią-
ca” przebudowana zostanie 
droga powiatowa Nr 5100 E 
w miejscowości Grzmiąca na 
długości 998 mb. Dofinan-
sowanie w 80% ze środ-
ków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg w kwocie 
1.027.169,00 zł.

Łączne koszty wykona-
nia zadania: 1.283.962,01 zł. 

W ramach zadania „Przebu-
dowa drogi powiatowej Nr 
5100 E na odcinku Grzmią-
ca – Janinów” przebudowa-
na zostanie droga powiatowa 
Nr 5100 E w miejscowościach 
Grzmiąca i Buczek na długo-
ści ok. 3,6 km. 

Dofinansowanie ze środ-
ków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 4.000.000,00 zł, 
Łączne koszty wykonania za-
dania: 4.696.399,25 zł.
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Matury w Liceum Ogólnokształcącym 
im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach oraz w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach
Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie 
podstawowym oraz rozszerzonym zostanie przeprowadzo-
ny w okresie od 4 do 23 maja 2022 r.  Absolwenci muszą przy-
stąpić do 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język 
polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie pod-
stawowym.

Egzamin maturalny, or-
ganizowany przez Central-
ną Komisję Egzaminacyj-
ną, ma za zadanie spraw-
dzenie poziomu wiadomości 
i umiejętności, nabytych pod-
czas nauki w szkole śred-
niej, z zakresu przedmiotów 
obowiązkowych na poziomie 
podstawowym.

Matura 2022 w Liceum 
Ogólnokształcącym im. J. 
Iwaszkiewicza to wyjątkowy 
rocznik maturzystów. Była 
to ostatnią grupa, która ukoń-
czyła gimnazjum, a co za tym 
idzie ostatnia, która pode-
szła do matury po ukończe-
niu trzech klas liceum. Ze 

względu na pandemię koro-
nawirusa obecni maturzy-
ści niemal dwa lata uczyli się 
zdalnie. To trudny start w do-
rosłość. Tradycyjnie, 4 maja 
rozpoczęły się od języka pol-
skiego na poziomie podsta-
wowym egzaminy maturalne. 
W następnych dniach ucznio-
wie rozwiązywali arkusze 
z matematyki i języka obcego. 
W kolejnych dniach odbywa-
ły się egzaminy z wybranych 
przedmiotów w zakresie roz-
szerzonym. Najchętniej zda-
wanymi przedmiotami w LO  
im. J. Iwaszkiewicza były ję-
zyk angielski, język polski 
oraz biologia. Maraton matu-

ralny zakończy się 18 maja eg-
zaminem z geografii. Wierzy-
my, że egzaminy maturalne 
w Iwaszkiewiczu, jak co roku, 
zakończą się bardzo dobry-
mi wynikami, a przynajmniej 
wskazywały na to radosne 
miny abiturientów opuszcza-
jących sale egzaminacyjne. 

Natomiast egzamin doj-
rzałości w ZSP w Brzezinach, 
który odbył się sali gimna-
stycznej i  przystąpiło do nie-
go 46 maturzystów. Naj-
chętniej pisanym przedmio-
tem była historia, natomiast 
mniejszym zainteresowa-
niem cieszył się język polski 

i wiedza o społeczeństwie.
Egzamin maturalny nie 

jest obowiązkowy dla absol-
wentów szkół średnich jed-
nak ważną rolą jaką odgrywa 
jest fakt, że zastępuje on eg-
zaminy wstępne na wyższe 
uczelnie, które w procesie re-
krutacji wykorzystują wyni-

ki z poszczególnych przed-
miotów maturalnych, zdawa-
nych zazwyczaj na poziomie 
rozszerzonym. Wyjątkiem są 
niektóre kierunki studiów, 
na które przeprowadzane są 
dodatkowe egzaminy np. ak-
torstwo czy architektura. Wy-
niki poznamy 5 lipca.

A w Dąbrowie 
praca wre
W poprzednich numerach Biuletynu pisaliśmy o tym,  
że trwają prace związane z budową Centrum Opiekuńczo-
-Mieszkalnego w Dąbrowie.

Powiat Brzeziński otrzymał 
na ten cel dofinansowanie 
z Funduszu Solidarnościowe-
go w wysokości 2.452 566,65 
zł, natomiast całkowita war-
tość inwestycji wyniesie  
– 2.755 494,92 zł. 

Obecnie roboty budowla-
ne posunęły się znacznie do 
przodu i jak wszystko pój-
dzie zgodnie z planem zosta-
ną ukończone do końca lip-
ca bieżącego roku. Otwarcie 
zgodnie z harmonogramem 
przewidzianym we wnio-
sku nastąpi już we wrześniu. 

Łącznie w Centrum znaj-
dzie opiekę 20 osób niepeł-
nosprawnych, 10 w ramach 
opieki całodobowej, a 10 
w ramach pobytu dziennego. 
W związku ze zmianami de-
mograficznymi zapotrzebo-
wanie na usługi opiekuńcze 
dla osób starszych w ostat-
nim czasie gwałtownie wzro-
sło. Mamy nadzieję, że Cen-
trum Opiekuńczo-Miesz-
kalne w Dąbrowie sprosta 
tym oczekiwaniom i wkrótce 
otworzy swoje podwoje dla 
potrzebujących.

Egzamin pisemny w Liceum Ogólnokształcącym 
im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach…

… i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach

Święto Flagi oraz Święto Konstytucji 
3 Maja w Powiecie Brzezińskim

Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej jako święto obcho-
dzone jest 2 maja. Jak co 
roku tego dnia Pani Starosta 
Brzeziński Renata Kobiera 
dla mieszkańców Powiatu 
zorganizowała uroczystości 
związane z uczczeniem Bia-
ło-Czerwonej.

Uroczystego podniesie-
nia Flagi dokonali uczniowie 
klasy mundurowej z Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. 
Iwaszkiewicza w Brzezinach. 
W obchodach wzięli udział 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, delegacje szkół, 
harcerze oraz mieszkańcy. 
Mieszkańcy naszego Powia-

tu z dumą eksponują flagę na 
zewnątrz poprzez jej wywie-
szenie np. w oknie na balko-
nie swojego mieszkania czy 
przed domem. 

Podczas uroczystości 
trzeciomajowych przedsta-
wiciele władz samorządo-
wych po złożeniu kwiatów 
pod pomnikiem marsz. Jó-

zefa Piłsudskiego uczestni-
czyli w uroczystym przejściu 
ulicami Brzezin do kościoła 
pw. Najświętszej Marii Pan-
ny Częstochowskiej. Ks. Ma-
rek Balcerak wraz z o. Bene-
dyktem Kordulą i ks. Rafałem 
Sobusiakiem odprawili mszę 
świętą w intencji Ojczyzny 
i mieszkańców Brzezin.
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Stowarzyszenie Rozwoju 
Powiatu Brzezińskiego „Nasz 
Powiat” zostało wpisane do 
Krajowego Rejestru Sądowe-
go w dniu 14 lutego 2012 r. 
i z tą datą rozpoczęło swoją 
działalność.

Przy Stowarzyszeniu funk-
cjonuje Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Powiatu Brzezińskiego, 
który rozpoczął działalność 
od maja 2012 r. W chwili obec-
nej Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku liczy ponad 100 słuchaczy.

Celem Stowarzyszenia 
jest podejmowanie działań 
na rzecz rozwoju Powiatu 
Brzezińskiego, pielęgnowa-
nie tradycji, integrowanie 
społeczności lokalnej, propa-
gowanie oraz rozwijanie ak-
tywności życiowej młodzieży, 
osób dojrzałych, starszych, 
niepełnosprawnych oraz orga-
nizowanie i popieranie działal-
ności zmierzającej do nawią-
zywania współpracy między 
organami administracji rzą-
dowej, samorządowej, orga-
nizacjami pozarządowymi, 

mieszkańcami miasta i gmin 
Powiatu Brzezińskiego oraz 
powiatów i miejscowości part-
nerskich w kraju i zagranicą.

Rok 2021 pomimo trudnej 
sytuacji epidemicznej panują-
cej w kraju obfitował w liczne 
inicjatywy współorganizowa-
ne ze Starostą Brzezińskim 
Panią Renatą Kobiera. Inau-
guracja roku akademickiego 
2021/2022 Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Powiatu 
Brzezińskiego odbyła się 
w dniu 7 października 2021 r. 
przy udziale Starosty Brzeziń-
skiego – Pani Renaty Kobie-
ra, Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Brzezinach – Pana 
Krzysztofa Bogdańskiego 
oraz przedstawicieli Zarządu 
Stowarzyszenia Rozwoju Po-
wiatu Brzezińskiego „Nasz Po-

wiat”. Wykład inauguracyjny 
poprowadziła Pani Katarzyna 
Łuczyńska, tematem wykładu 
było: „Jak nie dać się oszukać 
„metodzie na wnuczka”.

Kolejny wykład dla słucha-
czy UTW został przeprowa-
dzony 28 października 2021 r. 
nt: „Polskie Spisy Powszechne 
jako kopalnia wiedzy”, którego 
prowadzącą była Pani Iwona 
Ulanowska z Urzędu Staty-
stycznego w Łodzi.

W dniu 18 listopada 2021 
r. odbył się kolejny wykład 
nt.: „Jak zadbać o testament 
i sprawy spadkowe”, w wy-
kładzie udział wzięli licznie 
słuchacze UTW Powiatu Brze-
zińskiego, a prowadzącą była 
Pani Katarzyna Łuczyńska.

W dniu 24 marca 2022 r. na-
sze słuchaczki zostały zapro-

szone na wykład nt.: „Profilak-
tyka kobiet w każdym wieku”. 
Wykład został poprowadzony 
przez specjalistów z Oddziału 
ginekologiczno-położniczego 
brzezińskiego szpitala.

Natomiast 7 kwietnia 2022 
r. przedstawicielka Urzędu 
Skarbowego w Brzezinach 
Pani Aneta Byczkowska po-
prowadziła wykład „PIT”, słu-
chacze dowiedzieli się w jaki 
sposób rezerwować wizyty 
w Urzędzie Skarbowym z ja-
kich ulg w podatku mogą ko-
rzystać seniorzy. 

W dniu 8 kwietnia 2022 r. 
szkolenie: „Zdrowy styl życia 
– zdrowy styl bycia”, szkolenie 
poprowadziła Pani Anna Zieliń-
ska – dietetyk i było poświęco-
ne tematyce zasad zdrowego 
odżywiania oraz promowania 
zdrowego stylu życia. Organi-
zatorami szkolenia byli: Łódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go z siedzibą w Bratoszewi-
cach Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Starosta Brzeziński – Pani 
Renata Kobiera. Szkolenie 
zostało połączone z konkur-
sem potraw wielkanocnych 
dla Kół Gospodyń Wiejskich. 

Laureatami zostali: GKW w Kę-
dziorkach „ZAKRĘCENI”, KGW 
„JORDANOWIANKI” i KGW 
JEŻÓW.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. 
odbył się koncert Norberta 
Smoły-Smolińskiego wokali-
sty zespołu Contra Mundum, 
na który zostali zaproszeni 
również słuchacze UTW.

W dniu 9 grudnia 2021 roku 
po rocznej przerwie odbyła się 
wspólna wieczerza wigilijna. 

Wszystkie spotkania realizo-
wane w ramach funkcjonowa-
nia Stowarzyszenia Rozwoju 
Powiatu Brzezińskiego „Nasz 
Powiatu” odbywają się w Ze-
spole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Brzezinach przy ul. 
Konstytucji 3 Maja 5. W tym 
miejscu Zarząd Stowarzysze-
nia Rozwoju Powiatu Brzeziń-
skiego „Nasz Powiat” oraz Sta-
rosta Brzeziński Pani Renata 
Kobiera składają serdeczne 
podziękowania dyrekcji ZSP 
w Brzezinach za współpracę, 
za wsparcie, za pomoc udzie-
loną przy organizacji wyda-
rzeń. 

Dzięki podjęciu ścisłej 
współpracy Starosty Brzeziń-
skiego Pani Renaty Kobiera 

oraz Dyrektora Teatru Wiel-
kiego w Łodzi Pana Dariusza 
Stachury możliwym stało się 
od miesiąca października 2021 
r. organizowanie systematycz-
nych wyjazdów mieszkańców 
powiatu na wydarzenia orga-
nizowane przez Teatr Wielki 
w Łodzi. W okresie od paź-
dziernika 2021 r. Teatr Wielki 
w Łodzi zaprosił mieszkańców 
powiatu i zapewnił preferen-
cyjne ceny biletów na następu-
jące wydarzenia:

Opera „Chopin” – Opera 
z Chopinem... Nie tylko w ty-
tule – to przepiękna opowieść 
oparta na życiu i niepowta-
rzalnej muzyce Fryderyka 
Chopina urozmaicona po-
pisami wokalno-aktorskimi. 
Ta opera powstała z wielkiej 
sympatii i uznania dla muzyki 
Fryderyka Chopina; jej twórca 
– Włoch Giacomo Orefice swo-
ją partyturę oparł w całości 
na muzyce polskiego kom-
pozytora, jego postać stała 
się też inspiracją dla libretta, 
a samo nazwisko – tytułem 
opery. „Chopin” – jak twier-
dzą niektórzy historycy muzy-
ki – to opera, która jest dziko 
nieścisłą relacją z życia kom-

Współpraca Starosty Brzezińskiego 
z organizacjami pozarządowymi 
na przykładzie Stowarzyszenia Rozwoju 
Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat”
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pozytora. Wszystkie postaci 
oprócz Chopina są całkowicie 
fikcyjne, a sam przebieg ope-
rowych zdarzeń jedynie suge-
ruje pewne wątki z życia wiel-
kiego Polaka. 

Koncert „Przyjaciele Kazi-
mierzowi Kowalskiemu”, kon-
cert poświęcony był zmarłemu 
1 sierpnia 2021 roku znako-
mitemu soliście, niestrudzo-
nemu propagatorowi muzyki 
poważnej, promotorowi mło-
dych talentów, założycielowi 
i dyrektorowi Polskiej Opery 
Kameralnej a także dwukrot-
nemu dyrektorowi Teatru Wiel-
kiego w Łodzi. Za organizację 
koncertu odpowiedzialna 
była żona zmarłego artysty. 
Podczas koncertu wystąpili: 
Aleksandra Borkiewicz, Patry-
cja Krzeszowska, Małgorzata 
Kulińska, Andżelika Wiśniew-
ska, Joanna Woś, Aleksander 
Kruczek, Andrzej Niemiero-
wicz, Mirosław Niewiadomski, 
Andrzej M. Jurkiewicz, Dariusz 
Stachura, Robert Ulatowski, 
Łukasz Załęski oraz orkiestra 
Teatru Wielkiego w Łodzi pod 
dyrekcją Bartosza Żurakow-
skiego. Wydarzenie poprowa-
dzili przyjaciele artysty – Maria 
Szabłowska i Paweł Sztompke.

Opera „Wesele Figara” Wol-
fganga Amadeusa Mozarta. 
Komiczna perełka operowa, 
która bawi i uczy, zaskakuje 
i daje do myślenia – bez zbęd-
nego moralizatorstwa, z przy-
mrużeniem oka, z wdziękiem 
i lekkością. Opera pełna ni-
komu nieszkodzących intryg 
miłosnych pełnych inwencji 
bohaterów, każdy z bohate-
rów ma do załatwienia „swoje” 
sprawy i na różne – często jak-
że wymyślne – sposoby stara 
się tego dopiąć, zrealizować 
uczuciowe plany, ziścić to – 
co wydawać by się mogło nie-
możliwe. A jednak… wszystko 
prowadzi do szczęśliwego fina-
łu; w towarzystwie mistrzow-
skiej muzyki – pełnej polotu 
i finezji, dowcipnej i wzrusza-
jącej. 

Ale to był dopiero począ-
tek, w dniu 8 stycznia 2022 r. 
mieszkańcy Powiatu Brzeziń-
skiego wybrali się na „Wieczór 
Galowy w szampańskim na-
stroju”, uczestnicy wydarzenia 
mogli usłyszeć orkiestrę, chór, 
obejrzeć zespół baletowy, soli-
stów w utworach m.in. Johan-
na Straussa, Gioacchino Ros-
sini, Piotra Czajkowskiego.

W dniu 23 stycznia 2022 r. 
odbyła się „Gala Jubileuszo-
wa 55-lecia Teatru Wielkiego 
w Łodzi”, na której oczywiście 
nie mogło zabraknąć naszych 
mieszkańców. Podczas gali 
zaprezentowano fragmen-
ty z oper „Halka” i „Straszny 
dwór” Stanisława Moniuszki, 
„Kniaź Igor” Aleksandra Boro-
dina i „Carmen” Georgesa Bi-

zeta. Koncertowi towarzyszyły 
dwie wystawy: „Mój teatr” 
– wystawa zdjęć Chwalisława 
Zielińskiego, który ponad 30 
lat swojego artystycznego ży-
cia spędził w Teatrze Wielkim 
w Łodzi dokumentując pre-
miery, szeregowe spektakle, 
Łódzkie Spotkania Baletowe 
i wszelkie inne wydarzenia 
z Teatrem związane. Druga wy-
stawa zatytułowana „Ryszard 
Kaja – scenograf teatru naj-
większego” poświęcona była 
pracy tego wybitnego Artysty, 
pokazano na niej nie tylko 
projekty kostiumów, dekoracji 
i plakatów, ale również to jak 
Ryszard Kaja widział ludzi te-
atru, tych z którymi się zaprzy-
jaźnił i z którymi pracował.

W dniu 4 lutego 2022 r. dla 
odmiany balet w dwóch ak-
tach – „Grek Zorba”, którego 
prapremiera polska miała 
miejsce właśnie w Teatrze 
Wielkim w Łodzi w dniu 28 
kwietnia 1990 roku, przed-
stawienie skomponowane 
w oparciu o wątki z powieści 
Nikosa Kazandzakisa z prze-
znaczeniem dla spektaklu 
baletowego. Łódź była wtedy 
drugim miastem baletowe-
go Zorby z jego fenomenalną 
muzyką i finałowym głównym 
przebojem zapamiętanym 
przez wszystkich dzięki wspa-
niałemu filmowi z Anthonym 
Quinnem w roli tytułowej.

Ten spektakl może liczyć 
na zainteresowanie różnych 
grup odbiorców, nie tylko 
znawców baletu ale również 
osoby zaintrygowane poru-
szającą muzyką Theodorakisa 
i wreszcie – czytelników po-
wieści Kazantzakisa i miłośni-
ków dziesiątej muzy znających 
filmową wersję dziejów Greka 
Zorby.

W dniu 20 lutego 2022 r. 
kolejny „hit muzyki poważnej” 
– „Baron Cygański” Johanna 
Straussa. Jest to jedna z naj-
słynniejszych operetek i za-
razem największy sukces jej 
kompozytora. Strauss skom-
ponował muzykę pełną lekko-
ści i wdzięku. Akcja umieszczo-
na została w efektownych sce-
neriach, w których egzotyka 
cygańskiego folkloru przeplata 
się z przepychem wiedeńskich 
salonów. Fabułę przeniesiono 
z wieku XVIII w dwudziesto-
lecie międzywojenne, a obok 
cygańskiego taboru i skrzyni 
pełnej skarbów, pojawił się 
prowincjonalny cyrk i kabaret. 
„W roztańczonym, szalonym 
spektaklu” – napisał reżyser 
– „czuć atmosferę zagrożenia 
i zbliżającej się II wojny świato-
wej, gdzie każdy z bohaterów 
będzie musiał się odnaleźć 
i określić swoje miejsce”.

4 marca 2022 r. kolejne 
wydarzenie, tym razem „VA, 
PENSIERO – NAJPIĘKNIEJ-

SZE CHÓRY ŚWIATA”. Wszyscy 
wielcy – od Mozarta i Beetho-
vena, przez Verdiego i Boita, 
po Bizeta, Czajkowskiego, Bo-
rodina i Moniuszkę dali nam 
w swej spuściźnie całą „listę 
przebojów” chóralnej muzyki 
operowej, która nie tylko wcale 
się nie starzeje, ale z każdym 
wykonaniem zyskuje nowych 
zagorzałych fanów z niecierpli-
wością i artystyczną wrażliwo-
ścią, oczekujących kolejnych 
spotkań z wielką chóralną 
muzyką operową. Koncert był 
wyjątkowym przeżyciem dla 
wszystkich uczestników, zwa-
żywszy na fakt, do artystów 
chóru dołączyli również arty-
ści baletu i zaprezentowali ma-
zura z opery „Straszny dwór” 
Moniuszki.

31 marca 2022 rok jakże 
piękne i kolorowe było to wy-
darzenie pt. „Kopciuszek”. 
Powstała kolejna wersja wzru-
szającej historii dziewczynki, 
nękanej przez złośliwą ma-
cochę i jej niedobre córki. Ale 
na scenie nie wszystko było 
tak jednoznaczne, jak w opo-
wieściach Charles’a Perraulta 
i braci Grimm. Obsypane na-
grodami przedstawienie try-
ska humorem i zaskakującymi 
pomysłami inscenizacyjnymi. 
Jego autorzy umiejętnie balan-
sują między parodią a hołdem 
dla sztuki baletowej. Podczas 
tego widowiska nikt nie nu-
dził się ani przez chwilę. W roli 
macochy i złych sióstr można 
było zobaczyć niesłychanie 
komiczny „męski” tercet, który 
na każdym kroku towarzyszył 
Kopciuszkowi.

Udział w wyjazdach bio-
rą udział nie tylko słuchacze 
i sympatycy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Powiatu Brze-
zińskiego i członkowie Sto-
warzyszenia Rozwoju Powiatu 
Brzezińskiego „Nasz Powiat”, 
ale również członkowie innych 
stowarzyszeń działających 
na terenie powiatu (Stowarzy-
szenie Seniorów „Integracja” 
z Brzezin oraz „Młodzi Du-
chem” również z Brzezin) oraz 

mieszkańcy powiatu niezrze-
szeni w stowarzyszeniach. 

„Owocem” współpracy Sta-
rosty Brzezińskiego ze Sto-
warzyszeniem był „Jarmark 
Regionalny”, który odbył się 
w dniu 28 sierpnia 2021 r., 
współorganizatorami impre-
zy było Starostwo Powiatowe 
w Brzezinach oraz Stowarzy-
szenie Rozwoju Powiatu Brze-
zińskiego „Nasz Powiat”.

W przeglądzie twórczości 
ludowej udział wzięło 15 wy-
konawców, wystąpili repre-
zentanci całego regionu (m.in. 
Skierniewice, Łowicz, Kolusz-
ki, Lipce Reymontowskie). 
Na szczególną uwagę zasłu-
guje fakt, iż zgodnie z założe-
niami organizatorów „Jarmark 
Regionalny” był kontynuacją 
„Festiwalu Kultury Regional-
nej”, który odbył się dokład-
nie rok wcześniej (28 sierpnia 
2020 r.). Wielu z wykonaw-
ców uczestniczyło w imprezie 
po raz drugi i zgodnie z ich za-
pewnieniami do Brzezin będą 
wracali z wielką przyjemno-
ścią, ze względu na atmosferę 
oraz gorące przyjęcie przez 
Organizatorów. 

Przypomnieniem Festiwa-
lu Kultury Regionalnej 2020 
w Brzezinach, był występ 
zespołu „Ziemia Słupiecka”, 
który podczas „Jarmarku Re-

gionalnego” wystąpił na za-
proszenie Organizatorów jako 
ubiegłoroczny laureat.

Oprócz zespołów ludowych, 
zespołów tanecznych, soli-
stów i gawędziarzy w imprezie 
udział wzięli wystawcy, m.in. 
Koła Gospodyń Wiejskich, 
stowarzyszenia i instytucje 
współpracujące z Powiatem 
Brzezińskim. W namiotach 
wystawienniczych można 
było nabyć wyroby rękodzieła 
(np. papierowe kompozycje 
kwiatowe, haftowane serwety) 
i skosztować regionalnych po-
traw (np. ziemniaczane pączki 
z Zalesia).

Patronami wydarzenia 
byli: Marszałek Województwa 
Łódzkiego i Starosta Brzeziń-
ski. Zadanie dofinansowano 
ze środków Ministra Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury 
„EtnoPolska 2021”. Partnerem 
wydarzenia było Województwo 
Łódzkie.

Z ogromną przyjemnością 
organizatorzy gościli wśród 
uczestników ludowy Zespół 
Dziecięco – Młodzieżowy: 
„Białyńskie Nutki” – zespół 
w Brzezinach wystąpił po raz 
drugi oraz Dziecięco – Mło-
dzieżowy Zespół Pieśni i Tańca 
„Głuchowiacy”, dla których wy-

stęp w Brzezinach był pierw-
szym występem dla tak licznej 
publiczności.

Święto folkloru połączono 
z XX-leciem powstania Powia-
tu Brzezińskiego, ze względu 
na panujący w kraju stan epi-
demii, obchody jubileuszowe 
znacznie ograniczono. 

Uroczyście obchody święta 
rozpoczęli: Starosta Brzeziński 
– Pani Renata Kobiera, Wice-
starosta – Pan Ryszard Śliw-
kiewicz, Przewodniczący Rady 
Powiatu w Brzezinach – Pan 
Krzysztof Bogdański, Prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Po-
wiatu Brzezińskiego „Nasz Po-
wiat” – Pan Jacek Szeligowski.

Historię walki o powstanie 
powiatu w obecnym kształ-
cie od roku 1998, przedstawił 
poseł na Sejm VIII kadencji, 
Zastępca Burmistrza Mia-
sta Brzeziny w latach 2010 – 
2014, Wicestarosta Brzeziński 
w latach 2014-2018, obecnie 
Dyrektor Biura Planowania 
Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego w Łodzi – Pan Ro-
man Sasin.

Uroczystość swoją obec-
nością uświetnił Pan Piotr 
Adamczyk – Wicemarszałek 
Województwa Łódzkiego, który 
podkreślił, iż zawsze z wielką 
przyjemnością odwiedza Zie-
mię Brzezińską.
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Koło gospodyń wiejskich w Jordanowie
Koło gospodyń wiejskich 

w Jordanowie istniało już od 
kilku pokoleń, w roku 2020 
zostało reaktywowane, wy-
brano nowy zarząd na czele 
którego stanęła przewodni-
cząca Monika Lesiak. Wtedy 
też zaczęłyśmy tworzyć na-
szą nowa wspólną historię. 

Zależało nam bardzo na 
tym, aby w naszej społecz-
ności zaczęło dziać się coś 
fajnego. Przyjęłyśmy na-
zwę „JORDANOWIANKI”. 
W bardzo krótkim czasie 
udało nam się zarejestrować 
Koło w ARiMR.

W chwili obecnej nasze 
koło liczy sobie 30 członkiń 
w wieku od 20 do ponad 70 
lat, ciągle ktoś nowy chce do-
łączyć do nas i to jest bardzo 
budujące.

Siedziba naszego koła 
mieści się w OSP Jordanów. 
Działamy tam wspólnie z na-
szymi strażakami ,wspieramy 
siebie wzajemnie organizując 
między innymi Dzień Dziecka, 
Dni Jordanowa, Mikołajki dla 
dzieci. Działałyśmy również 
aktywnie w czasie pandemii. 
Jedną z pierwszych więk-
szych akcji było szycie ma-
seczek dla medyków, przed-
stawicieli służb, dla naszych 
mieszkańców – uszyłyśmy 
i rozdałyśmy ich 3000 szt.

Chcemy być aktywne 
i widoczne, bierzemy udziały 
w różnych konkursach, ak-
cjach i wydarzeniach. W kon-
kursie na Babkę Wielkanoc-
ną organizowaną w ŁODR 
w Bratoszewicach zajęłyśmy 
III miejsce. Uczestniczyłyśmy 
w dożynkach wojewódzkich 
w Rogowie na których wzię-
łyśmy udział w konkursie na 
danie wigilijne, zrobiłyśmy 
nasze popisowe pierogi. Wy-
konałyśmy swój pierwszy 
dożynkowy wieniec i byłyśmy 
bardzo z siebie dumne.

Kolejnym naszym osią-
gnięciem było postawienie 
przed OSP Jordanów pojem-
nika-serca na nakrętki, udało 
nam się to dzięki projektowi 
„OD SERCA DO SERCA” dofi-
nansowanemu przez Powiat 
Brzeziński. 

Ze względu na to że mamy 
w naszym kole bardzo uzdol-
nione kobietki zaproszono 
nas do programu „Budzi się 
ludzi” pokazałyśmy się z na-
szym rękodziełem .

Tegorocznym naszym osią-
gnięciem jest zajęcie I miej-

sca w konkursie „Wielkanoc 
lekka jak piórko…” gdzie na-
szym popisowym daniem był 
„Pasztet z królika z żurawiną 
i jajem przepiórczym”.

Nasze koło zostało wybra-
ne, z czego jesteśmy bardzo 
dumne, do przygotowania ca-
teringu na szkolenie „Zdrowy 
styl życia – zdrowy styl bycia”.

Dzięki wsparciu i pomocy 
finansowej z ARiMR dopo-
sażyłyśmy kuchnię w nową 
zastawę stołową, a dzięki 
programowi Sołectwo na plus 
zakupiłyśmy sprzęt do kuch-

ni. Natomiast z pomocy fi-
nansowej z Gminy i współpra-
cy ze strażakami zrobiliśmy 
mały remont naszej kuchni.

Staramy się być nowocze-
snym kołem z szacunkiem do 
naszej Polskiej tradycji :)

A największą nagrodą dla 
nas jest uśmiech i dobre sło-

wo od drugiego człowieka. 
Bardzo dziękujemy za każdy 
miły gest, za każde wsparcie.

Serdecznie zapraszamy do 
Jordanowianek :)

Pozdrawiamy inne koła 
z naszego powiatu i trzyma-
my za Was kciuki, bo wiemy, 
że robicie dobrą robotę.

CHLEB Z ZIOŁAMI
SKŁADNIKI:
• Masło z ziołami:
• 80 gr masła miękkiego
• 1 mała cebula
• 3 ząbki czosnku
• Mały pęczek natki pietruszki 

(tylko liście)
• Kilka gałązek świeżej bazylii 

(tylko liście)
• 1/2 łyżeczki soli

CIASTO:
• 600 gr mąki pszennej
• 40 gr świeżych drożdży
• 300 ml ciepłej wody
• 1/2 do 1 łyżeczki cukru
• 2 łyżeczki soli
• 4 łyżki oleju roślinnego

Sposób przygotowania 
ciasta:
Cebulę, czosnek, 
bazylię i natkę 
pietruszki rozdrobnić, 
dodać masło i sól – 
zmiksować – odstawić. 

Mąkę przesiać dodać wodę, 
drożdże, cukier, sól i olej – 
wyrobić. Ciasto przełożyć 
na oprószony mąką blat, 
rozwałkować na prostokąt 
30 na 40 cm. Tortownicę 
26 cm natłuścić masłem, 
odstawić. Rozwałkowane 
ciasto posmarować masłem 
ziołowym i pokroić w pasy 
o szer. 5 cm. Pasy złożyć 
jak harmonijkę i kolejno 
przekładać do tortownicy, 
odstawić na 10 min. Piec 
około 30 min w 200 st. C.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Brzezinach zrobiło się zielono…
Konkurs plastyczny „Zielono 
mi” to kolejna z inicjatyw po-
dejmowana przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Brzezinach na rzecz pobu-
dzania twórczej aktywności 
u wychowanków pieczy za-
stępczej.

 Tym razem pretekstem do 
zorganizowania konkursu sta-
ło się nadejście wiosny i bu-
dzenie do życia przyrody.

Temat okazał się na tyle 
atrakcyjny, że zachęcił do 
udziału w konkursie 9 wycho-
wanków w wieku od 5 do 15 
lat. Uczestnicy wykorzystali 
różnorodne techniki plastycz-
ne: rysunek, malowanie farba-
mi, wyklejankę. 

W ramach konkursu przy-
znano jedną nagrodę główną 
dla dwóch osób oraz 7 wyróż-
nień. Organizatorzy mają na-
dzieję, że udział w konkursie 
stanie się zachętą dla uczest-
ników do dalszego rozwijania 
artystycznych pasji.
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Co nowego w Poradni Psychologiczno- 
-Pedagogicznej w Brzezinach?
W dniu 12.05.2022 r. w Porad-
ni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Brzezinach odbyło 
się szkolenie dla nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej ze 
szkół powiaty brzezińskiego, 
poprowadzone przez peda-
gog Poradni panią Annę Chru-
ślińską-Kozieł.

Dotyczyło skutecznych 
technik uczenia się, czyli 
tego, jak uczyć się i nauczać 
skutecznie. Uczestniczki za-
poznały się z mechanizma-

mi funkcjonowania mózgu 
w odniesieniu do procesów 
zapamiętywania i uczenia się. 
Otrzymały praktyczne wska-
zówki, jak prowadzić zajęcia 
lekcyjne zgodnie z założenia-
mi neurodydaktyki, jak pod-
trzymywać uwagę i motywa-
cję uczniów oraz dostoso-
wywać wymagania i warunki 
nauki do potrzeb dzieci. Zo-
stały również zaznajomione 
z technikami wspierającymi 
efektywną i skuteczną naukę 
– technikami pamięciowymi 

i aktywizującymi. Uczestnicz-
ki dowiedziały się, jak uczyć 
się efektywnie, szybciej przy-
swajać wiedzę i zapamięty-
wać informacje na dłużej, po-
znały sprawdzone sposoby 
na zwiększenie koncentracji 
swoich uczniów i pobudzanie 
ich chęci do nauki.

Następne szkolenie, do-
tyczące wykorzystania gier 
planszowych w dydaktyce, 
planowane jest na początku 
przyszłego roku szkolnego.

Depresja – jakie niesie zagrożenia?
Jak często czujesz się przygnębiony? Jak długo trwa Twój po-
gorszony nastrój? Jak sobie radzić z negatywnymi myślami? 
Kiedy należy szukać pomocy? Co powinno wzbudzić Twój nie-
pokój?

Na początku warto zapo-
znać się z definicją depresji. 
Jest to zaburzenie psychicz-
ne, które polega na znacznym 
i długotrwałym pogorszeniu 
się nastroju. Ten stan utrzy-
muje się ponad dwa tygodnie 
i w dużym stopniu zakłóca co-
dzienne życie.

Nieleczona depresja powo-
duje niską samoocenę, na-
tręctwo myśli, izolację, za-
niedbywanie obowiązków, 
samookaleczenia, myśli sa-
mobójcze, a w skrajnych przy-
padkach próby odebrania so-
bie życia. Nie wolno ignorować 
takich objawów i warto szu-
kać pomocy, najpierw ze stro-
ny najbliższych, potem sięgać 
po rady specjalistów.

Możesz również doświad-
czać gorszych dni, kiedy nie 
masz ochoty na nic, kiedy 
wszystko i wszyscy Cię draż-
nią oraz brakuje Ci zapału do 
podejmowania jakichkolwiek 
działań. Takie odczucia są cał-
kiem normalne i zwykle po 
krótkim czasie ustępują.

Objawy depresji
Jest długa lista objawów, 

które mogą znamionować 
depresję, a wśród nich są: 
chwiejność nastroju, niechęć 
do podejmowania działań, wy-
cofanie się z kontaktów rówie-
śniczych, problemy z koncen-
tracją i pamięcią, zaburzenia 
snu, obniżony lub zwiększo-
ny apetyt, zachowania patolo-
giczne, ucieczka w rzeczywi-
stość wirtualną.

Niestety, otoczenie nie za-
wsze rozumie, że jest Ci źle 
i nie potrafisz zapanować na 

sytuacją. Zdarza się często, 
że nie chcesz się dzielić z in-
nymi swoimi odczuciami, za-
mykasz się w sobie, odsuwasz 
coraz bardziej od osób, któ-
re dotychczas były dla Ciebie 
ważne. W szkole nauczycie-
le obwiniają Cię za nieobec-
ność, brak zaangażowania na 
lekcjach, niewywiązywanie się 
z obowiązków. W domu z ko-
lei rodzice mogą mieć do Cie-
bie pretensje, że lekceważysz 
wszystkie zasady i afiszujesz 
się swoim młodzieńczym bun-
tem. Koledzy i koleżanki czu-
ją do Ciebie żal, że się od nich 
odsunąłeś. Nakręca się spi-
rala, z której trudno się wydo-
stać.

Pozostaje Ci nadzieja, że ko-
goś zaniepokoi Twoje dziwne 
zachowanie. Pamiętaj, że od 
Ciebie zależy, kiedy otrzymasz 
pomoc. Im szybciej zasygna-
lizujesz, że dzieje się źle, tym 
większa szansa na uzyskanie 
profesjonalnego wsparcia. Nie 
czekaj, aż ktoś się domyśli, że 
cierpisz w samotności.

Typowe objawy depresji 
wśród nastolatków:
· chwiejność nastroju,
·  niechęć do podejmowania 

działań,
· zmęczenie, brak sił,
·  wycofanie się z kontaktów 

rówieśniczych,
·  problemy z koncentracją 

i pamięcią,
· zaburzenia snu,
·  obniżony lub zwiększony 

apetyt,
· zachowania patologiczne,
·  podważanie własnej warto-

ści,

·  ucieczka w rzeczywistość 
wirtualną,

· napady niepokoju i paniki.

Przyczyny depresji
Powodów depresji jest wie-

le, ale występuje grupa czyn-
ników, która może wyzwalać 
wśród młodych osób predys-
pozycje do zaburzeń depresyj-
nych:
• czynniki genetyczne,
• czynniki biologiczne,
• czynniki rozwojowe,
• czynniki osobowościowe,
• czynniki środowiskowe,
• czynniki poznawcze.

Spośród nich wyróżnia-
my czynniki predysponujące, 
wyzwalające i podtrzymują-
ce. Czynnik predysponują-
cy to stan lub wydarzenie, 
które się przyczynia do 
powstania choro-
by. Czynnik wy-
zwalający to sy-
tuacja, która wyzwoliła ostrą 
reakcję na poziomie psycho-
społecznym. Czynnik pod-
trzymujący to stan, który na-
sila i podtrzymuje objawy de-
presji.

Mówiąc bardziej kolokwial-
nie, wszystkie wydarzenia 
typu, utrata bliskiej osoby, 
konflikt, przemoc w rodzinie, 
trudna sytuacja materialna, 
czy nieśmiałość i niemożność 
odnalezienia się w grupie, 
mogą przyczynić się do zabu-
rzeń depresyjnych.

Gdzie szukać pomocy?
Kiedy cierpisz na depresję, 

potrzebujesz opieki wykwalifi-
kowanego eksperta. Koniecz-
nie umów wizytę z psychia-
trą i/lub psychoterapeutą. 
Wszystkie niezbędne informa-
cje uzyskasz w Poradni Zdro-
wia Psychicznego. W pierw-
szej kolejności możesz skiero-

wać swoje kroki do szkolnego 
psychologa, wychowawcy lub 
nauczyciela, który podpo-
wie i wytłumaczy, gdzie otrzy-
masz pomoc.

Jak walczyć z depresją?
Pamiętaj, że fachowa opie-

ka medyczna jest koniecz-
na i nieodzowna. Dodatkowo 
warto mieć na uwadze działa-
nia, które znacząco poprawią 
twój stan psychiczny:
-  zdrowy tryb życia,
-  regularny sen,
-  aktywność fizyczna,
-  spożywanie regularnych po-

siłków,
- zbilansowana dieta,
-  odstawienie substancji odu-

rzających i używek,
-  realizowanie zainteresowań 

i wyznaczanie celów, które 
przyniosą satysfakcję,

-  kontakt ze zwierzętami,
-  utrzymywanie więzi z ko-

legami, znajomymi i ro-
dziną.

Eksperci utrzymują, 
że uprawianie sportów, 

spożywanie regularnych 
i zdrowych posiłków, stały 

kontakt z życzliwymi dla Cie-
bie ludźmi, znacząco wpływa 
na stan Twojego umysłu, na 
Twoje samopoczucie i Twoją 
samoocenę.

Nie sięgaj po narkotyki, al-
kohol i papierosy. Możesz 
mieć wrażenie, że to przyno-
si ulgę, że imponujesz innym, 
ale nie ma nic bardziej złudne-
go. Używki wyniszczają Twoje 
zdrowie fizyczne i psychiczne, 
wywołują konflikty w rodzinie, 
przyczyniają się do sytuacji, 
że „tracisz grunt pod nogami”, 
a Twoje życie wymyka Ci się 
spod kontroli.

Najbliższe placówki świad-
czące pomoc z zakresu 
zdrowia psychicznego:

• Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „ALBAMED” s.c., 
ul. Piłsudskiego 67 a, 95-060 
Brzeziny

• Przychodnia NZOZ MEDI-
CAL-MED, Tulipanowa 8,  
95-060 Brzeziny
• Szpital Specjalistyczny 
w Brzezinach,  ul. Marii Curie–
Skłodowskiej 6, 
95-060 Brzeziny
• Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Brzezinach, ul. 
Konstytucji 3 Maja 5,  
95-060 Brzeziny
• Stowarzyszenie Pomost, ul. 
Próchnika 7 p. I, 90-408 Łódź
• Darmowa infolinia antyde-
presyjna dla osób pełnolet-
nich: 116 123 w godzinach 
14:00-22:00 z wyjątkiem świąt

Telefoniczna infolinia dla 
dzieci i młodzieży w depre-
sji: 116 111 całodobowo

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.
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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 czerwcu 2022 r.

1.06 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
2.06 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
3.06 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
4.06 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
5.06 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
6.06 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
7.06 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
8.06 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
9.06 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03

10.06 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
11.06 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
12.06 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
13.06 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
14.06 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
15.06 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
16.06 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
17.06 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
18.06 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
19.06 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
20.06 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
21.06 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
22.06 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55
23.06 Przedwiośnie 2D, 95-060 Brzeziny (46) 865 00 13
24.06 Plac Jana Pawła II 2, 95-060 Brzeziny (46) 874 2342
25.06 DOZ ul. Św. Anny 16, 95-060 Brzeziny 736 697 899
26.06 „Centuria” ul. Traugutta 11a, 95-060 Brzeziny (46) 874 35 03
27.06 „Dbam o zdrowie” ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 95-060 Brzeziny 736 697 898
28.06 „Kwiaty Polskie” ul. Bohaterów Warszawy 1, 95-060 Brzeziny (46) 874 18 71
29.06 „Wrzosowa” ul. Modrzewskiego 1, 95-060 Brzeziny 502 303 553
30.06 „Dr. Max” ul. Modrzewskiego 6a, 95-060 Brzeziny (46) 874 41 55

W zaznaczonej kolumnie znajduje się hasło, które należy przesłać na 
adres: krzyżówka@powiat-brzeziny.pl do dnia 11 czerwca 2022 r. Spośród 
nadesłanych odpowiedzi zostanie wylosowany zwycięzca i otrzyma nagrodę. 
Rozwiązanie krzyżówki nr 2: DZIEŃ FLAGI.
Zwyciężczyni krzyżówki nr 2: Pani Katarzyna Krzeszewska
Regulamin na: www.powiat-brzeziny.pl

KRZYŻÓWKA nr 3

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

Nagroda za prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę nr 1, którą otrzymał z rąk Pani 
Starosty Renaty Kobiery i Wicestarosty Ryszarda Śliwkiewicza Pan Rafał Królikowski. 
Gratulujemy!

 1. Podarunek.  
 2. Obudowany kanał przechodzący przez nasyp.  
 3. Właścicielka zwierzęcia.  
 4. Okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.  
 5. Mieszkaniec Sieny.  
 6. Przyspieszony. 
 7. Do rzęs lub do drukarki.  
 8. Kto napisał „Potop”.  
 9. Pojazd bez silnika.  
 10. Odzyskiwanie surowców dla środowiska.  
 11. Drukuje się je dzieciom do pomalowania.  
 12. Np. A4 lub A3 papieru.


